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De HVAT organiseert op zaterdag 19 september 2020 weer een excursie.
Deze keer gaat de jaarlijkse dagreis naar de Brabantse vestingstad Willemstad
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: Vertrek per luxe touringcar van ‘Almei Tours’ vanaf de Lekdijk bij de bushalte.

10.30 uur		

: Ontvangst bij ‘Het Wapen van Willemstad’ met koffie en appelgebak.

11.00 – 12.30		
			
			
			
			

: Bezoek aan het Mauritshuis en de Koepelkerk, met gidsen.
Het Mauritshuis is in 1623 in opdracht van prins Maurits gebouwd als jachtslot/bui
tenver blijf. De Koepelkerk was de eerste kerk in de noordelijke Nederlanden die 		
speciaal voor protestantse diensten werd gebouwd. De bouw begon in 1597 en werd
in 1607 voltooid.

12.30 -14.00 uur
			
			
			

: Lunch bij ‘De Rosmolen’.
De lunch bestaat uit een heerlijke koffietafel: wit en bruin brood, luxe broodjes, 		
krentenbrood, croissant, diverse vleeswaren, kaassoorten, gekookt ei, boerenomelet,
diverse soorten jam en zoetwaren, kroket, koffie, thee en melk.

14.00 – 15.30 uur

: Rondleiding door de vesting van Willemstad onder leiding van gidsen.

15.30 – 16.00 uur

: Slotborrel in Café-Restaurant ‘El Miguel’.

16.00 uur		

: vertrek naar Ameide waar we rond 17.45 uur weer hopen aan te komen.

Voor deze reis wordt een bijdrage gevraagd van € 50,00 per persoon.
Hiervoor ontvangt u: vervoer per bus naar Willemstad, koffie met appelgebak, bezoek aan Mauritshuis en
Koepelkerk o.l.v. gids, een lunch, stads/vestingwandeling o.l.v. gids en een slotborrel.

AANMELDEN
U kunt u aanmelden voor deze reis door te mailen/bellen naar Jory Verwolf of nu reeds € 50,00 over te
maken op bankrekening NL27INGB0002606797 t.n.v. J. Verwolf.

Koepelkerk te Willemstad.
(Foto Wikipedia Michiel 1972).

Mauritshuis te Willemstad.
(Foto Wikipedia Michiel 1972).

75 j aar vr ij hei d

Willemstad, vestingstad aan het
Hollands Diep.

			

De afgelopen vier jaren is de reis iedere keer doorgegaan met een groeiend aantal deelnemers. Mooie reizen naar Kampen, Zierikzee, Elburg en Doesburg. We willen door met deze traditie. We hopen dan ook
dat ook deze keer de bus weer vol komt. Meld u aan.
De reis gaat door als per 1 mei 2020 zich 35 personen hebben aangemeld.

										

09.00 uur		

Ni e u w s b l a d

Het programma ziet er als volgt uit.

8 mei 1945
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75 jaar vrijheid1

I

n 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben
gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De
rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen
een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan. Zodat de verschrikkingen
van toen -onderdrukking, terreur, systematische schending van mensenrechten, en uitsluiting
en vervolging van Joden, Roma en Sinti - nooit meer kunnen gebeuren. De slachtoffers en
oorlogsgetroffenen blijven wij herdenken, evenals onze bevrijders en andere veteranen.
In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door
het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Lokale
geschiedenis en persoonlijke verhalen staan daarbij centraal, te beginnen bij de viering van 75
jaar vrijheid en de bevrijding van Zuid-Nederland in Terneuzen op 31 augustus 2019.
Op 12 september 2019 vieren we dat het Limburgse dorpje Mesch als eerste plaats van
Nederland door Amerikaanse troepen werd bevrijd. Later die maand wordt in Brabant en
Gelderland Operatie Market Garden herdacht, evenals de Slag om de Schelde in Zeeland en
Brabant. Bij die strijd zijn grote offers gebracht, niet alleen door duizenden geallieerde militairen,
maar ook door de burgerbevolking.
In januari 2020 wordt in heel Nederland stilgestaan bij de verschrikkingen van de Holocaust. In
alle Nederlandse steden en dorpen waar Joden, Roma en Sinti destijds zijn weggevoerd, wordt
met een bijzonder project stilgestaan bij de slachtoffers.
Tijdens de Maand van de vrijheid - van 4 april t/m 5 mei 2020 - wordt op tal van manieren de
vrijheid gevierd. De Vrijheid-express rijdt door heel het land om persoonlijke verhalen op te
halen en te brengen. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op
5 mei worden er naast de veertien Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert in Amsterdam door
heel het land Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waar alle Nederlanders samen een toost uit
kunnen brengen op de vrijheid.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog gaf de aanzet tot wereldwijde dekolonisatie en mondde
uit in een nieuwe wereldorde met de oprichting van de Verenigde Naties en samenwerking in
Europa. In dat licht wordt op 15 augustus in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Zuidoost-Azië herdacht. Ook in Rotterdam vindt in het kader hiervan op deze dag een speciaal
programma plaats. Het slotstuk van 75 jaar vrijheid wordt gevormd door de viering van 75 jaar
Verenigde Naties (VN) in Den Haag op 24 oktober.

1 Bron: https://www.4en5mei.nl/media/documenten/kernteksten75jaarvrijheid
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Van de hoofdredacteur
Beste leden en meelezers van het Nieuwsblad,
Voor u ligt het eerste nummer van de 31ste jaargang
van het Nieuwsblad, dat u hopelijk voor de Paasdagen
ontvangt. Het voorjaarsnummer van 2020 is dikker
dan anders, maar liefst 24 extra pagina’s, en (bijna) in
zijn geheel gewijd aan de jaren 1944/45, de jaren van
de bevrijding van Nederland, nu 75 jaar geleden.
Dit Nieuwsblad begint natuurlijk met het Verenigingsnieuws. Daarin een bericht van de interim-voorzitter,
Jory Verwolf. Hij geeft een overzicht van de activiteiten van de HVAT en roept u allen op voor de ledenvergadering op 21 april a.s. De agenda vindt u na zijn
bericht. Op dinsdag 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats met een stille tocht vanaf de Dam
naar het monument aan de Broekseweg. Het 4-meicomité van de HVAT rekent op uw aanwezigheid. Op
de achterpagina vindt u informatie over een door de
HVAT georganiseerde excursie naar Willemstad.
De redactie ontving ook weer reacties van lezers n.a.v.
het vorige nummer. Liefst zeven lezers reageerden op
de oproep van Hans van den Heuvel om de locatie van
het schilderij “Tienhoven in de winter” te vinden.
Unaniem waren zij van mening dat het om Tienhoven
bij Utrecht gaat en niet om Tienhoven aan de Lek.
Twee lezers stuurden een aanvulling op het artikel van
Hans over de “Boerderijen in Ameide en Tienhoven”.
Hoofdthema van dit dikke lentenummer is “75 jaar
Bevrijding van Nederland”. Op 5 mei 1945 capituleerden de Duitse troepen en was de Tweede Wereldoorlog in Europa formeel beëindigd. Die geallieerde
bevrijders arriveerden pas op 8 mei in deze regio. De
militaire bevrijding van Nederland begon in september 1944 en duurde bijna negen maanden, veel langer
dan de 5 oorlogsdagen in mei 1940. Deze bevrijdingsoorlog ging vaak gepaard met veel geweld en met een
groot aantal dodelijke slachtoffers. Er sneuvelden niet
alleen militairen, maar er vielen ook veel burgerslachtoffers ten gevolge van bombardementen en beschietingen.
We beginnen de reeks artikelen met enkele herinneringen aan de tijd van de Duitse bezetting. Het eerste
artikel gaat over de zgn. ‘Spitters in de polder’, die in
april 1944 moesten helpen bij de aanleg van een Duitse waterlinie. Van Bertha van der Zouwen ontving ik
twee foto’s met groepjes spitters, Chris Will stuurde
kaartmateriaal en Adri Bikker (Meerkerk) leende me
een aantal foto’s van de waterlinie bij Meerkerk. Deze
nieuwe informatie levert een completer beeld op van
de gebeurtenissen rond de Paasdagen van 1944. Ko
van Mourik attendeerde me op de ‘toeter van de
luchtbeschermer’, van Janus de Hoog, zijn Schoonvader. André Tukker spoorde een bewerkte granaathuls
op, die burgemeester Luijendijk had gekregen ter herinnering aan de bevrijding van Ameide in 1945. Anna
Nomen-van den Hoven vertelde aan Dick Roodhorst
wat zij zich herinnerde van de Duitse bezetting,
1940-45.
De bevrijding van Nederland duurde lang en ging gepaard met veel geweld en grote verwoestingen. Een
voorbeeld daarvan is mijn eigen bevrijding in Domburg in het najaar van 1944. Ik was een half jaar oud

toen Walcheren veroverd moest worden als sluitstuk
van de “Slag om de Schelde”. De zeedijken werden
gebombardeerd en zeewater overspoelde het eiland.
Na een landing vanuit zee veroverden Britse, Noorse
en Belgische commando’s Walcheren en kon de haven
van Antwerpen gebruikt worden voor de aanvoer van
militair materieel voor de oorlog tegen Duitsland. Enkele maanden na de bevrijding van Zuid-Nederland
bezocht koningin Wilhelmina het bevrijde gebied. Zij
was zeer onder de indruk van de verwoestingen, die
de oorlogvoering had veroorzaakt.
Na de capitulatie van de Duitse troepen op 5 mei 1945
waren we formeel bevrijd, maar de Duitse bezetters
waren nog steeds gewapend aanwezig in West-Nederland. Tot de komst van de bevrijders op 8 mei leidde
dit soms tot chaotische situaties, ook in onze regio.
Tijdens die overgangsperiode speelde Maarten Schakel een belangrijke rol. Hans van den Heuvel schreef
een artikel over deze verzetsheld, bestuurder en politicus.
Uit de verhalen over de ‘bevrijding’ van Ameide kreeg
ik de indruk dat het nogal tegenviel dat het om Belgen
ging en niet om Tommies (Britten), Canadezen of
Amerikanen. De Belgische bevrijders van de Brigade
Piron hadden echter hun sporen verdiend in NoordFrankrijk, Belgisch en Nederlands Limburg en in de
Overbetuwe. Een artikel beschrijft hun activiteiten. In
Leerdam wordt de Brigade Piron herdacht met een
monument in de Generaal Pironstraat. Helaas ziet het
monument er nu nogal slordig uit en ontbreekt een
toelichting. De laatste twee artikelen gaan over de
komst van de bevrijders in Ameide. Teun Bikker
speurde in de dagboeken van zijn schoonvader, Leendert Verheij, naar zijn aantekeningen rond de bevrijding in 1945.
Als hoofdredacteur van het Nieuwsblad blijf ik alle
lezers oproepen om zelf een bijdrage aan dit blad leveren. Eigen herinneringen of die van vader, moeder,
opa of oma aan het Ameide en Tienhoven van vroeger
kunnen ook voor andere lezers interessant zijn. Vindt
u het leuker om het aan iemand te vertellen, dan komt
Dick Roodhorst graag bij u langs om er een verhaal
van te maken. Uw verhaal is immers ook voor andere
lezers van dit blad zeer de moeite waard. Kom op,
probeer het eens!
Ik wens u allen weer veel leesplezier en ben benieuwd
naar uw reacties.
Met vriendelijke groeten,
Bram Provoost

▲ Het enige naambord van de Generaal Pironstraat in Leerdam.
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl
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V E R E N I G I N G S N I E U W S
Van de voorzitter

I

k mag u weer bijpraten over onze Historische
Vereniging. We zijn weer een nieuw jaar ingegaan
en begonnen met een ledental van 669. In 2019 is
het ledental gegroeid met 11 leden. In totaal hebben
we in 2019 weer 41 nieuwe leden ingeschreven.
Helaas waren er 30 sterfgevallen en opzeggingen.
Graag zouden we ook in 2020 weer een groeiend ledental zien. Maar dat gaat niet zomaar. Daar moeten
wij ons best voor doen en daar kunt u ons ook bij
helpen. Promoot onze vereniging in uw directe omgeving. Via de site kunt u gemakkelijk een nieuw lid
opgeven. Gelukkig zijn in 2020 de eerste twee nieuwe
leden alweer ingeschreven. Hartelijk welkom Wim
Schimmel uit Scherpenzeel en Gijs Roodhorst uit
Rotterdam. Eén lid uit Meerkerk is overleden. Op dit
moment, medio februari 2020, hebben we dus 670
leden. Prachtig, ik zou zeggen op naar de 700 leden.
De nieuwe leden zijn indirect het resultaat van een
groot artikel over Willem Verheij in het Dagblad
Trouw op zaterdag 25 januari 2020 en geschreven
door ons lid Sam Janse. Dit artikel was opgenomen
in de bijlage Letter en Geest onder de titel “Hoe de
timmerman het won van de dominee”. Predikant Sam
Janse was in het bezit gekomen van Verheij’s bekeringsgeschiedenis en heeft daar een inkijkje van gegeven en dat in landelijk perspectief gezet. Het artikel
werd afgesloten met de mededeling dat dit artikel een
verkorte versie is van een artikel dat zal verschijnen
in het Nieuwsblad van de Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven. Dit alles leidde tot diverse
e-mailtjes richting onze vereniging met leuke reacties. Het artikel in ons blad zal vermoedelijk in twee
delen geplaatst worden en verschijnen in het juni- en
septembernummer 2020 van ons blad. In dit nummer ligt de focus op 75 jaar bevrijding.
Graag wil ik uw aandacht vragen voor onze algemene
ledenvergadering. Deze zal op dinsdag 21 april gehouden worden in het Stadhuis op de Dam. Aanvang
20.00 uur. Die avond zal afscheid genomen worden
van drie bestuursleden die gaan stoppen. Dat zijn
Jetty Stasse, Marjan de Gruijter en Annie Terlouw.
Jaren hebben zij zich ingezet, Jetty is zelfs sinds de
oprichting in1989 bestuurslid. Wij zijn hen veel dank
verschuldigd. Wij zijn als bestuur druk bezig om drie
vervangers te vinden. Maar dat is niet eenvoudig. Je
hoort het overal dat het moeilijk is om voor bestuursfuncties kandidaten te vinden. Toch heb ik er vertrouwen in dat wij op de ALV drie nieuwe kandidaten kunnen presenteren. Verder zullen op de ALV de
normale zaken als jaarverslag en financiën aan de
orde komen. Zo zal het voorstel komen om de contributie, na jaren, te verhogen naar € 20. Dit is nodig
omdat de kosten stijgen. Ons blad wordt per post
verstuurd en die kosten lopen op. Verder zal op de
jaarvergadering 75 jaar bevrijding van Ameide en
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Tienhoven de aandacht krijgen. Een fotopresentatie
zal getoond worden. Ik hoop dat velen naar het Stadhuis zullen komen.
Op 4 mei zal de herdenking weer plaatsvinden bij het
monument. Zeker nu bij 75 jaar bevrijding verwachten wij veel bewoners op de hoek Broekseweg/Aaksterveld. Overweeg ook eens om mee te lopen met de
stille tocht. Deze begint rond zeven uur op de Dam.
Indrukwekkend altijd weer om in rustige pas door
Fransestraat, J.W. van Puttestraat, Paramasiebaan
naar het monument te lopen onder begeleiding van
enkele trommelaars. Onderweg wordt tweemaal stilgestaan. De eerste keer op de Voorstraat bij de twee
struikelstenen (Stolpersteine) ter nagedachtenis aan
het wegvoeren van het Joodse echtpaar Meijer-Wolf.
De tweede keer op de J.W. van Puttestraat bij het oude kerkhof waar de graven zijn van drie oorlogsslachtoffers: Aart van der Zouwen, Willem de Bie en
dokter Jan Willem van Putte.
Op 5 mei wordt 75 jaar bevrijding herdacht. Onze
Oranjevereniging “Beatrix” zal deze dag verder invullen. Velen zullen meehelpen. ’s Avonds is er een
speciale avond in Het Spant. Mogelijk worden de foto’s van de bevrijding die wij in bezit hebben, getoond.
Op zaterdag 19 september gaan we weer op reis met
de bus. Deze keer naar de vestingstad Willemstad in
Noord-Brabant aan het Hollands Diep. Mooie reizen
hebben we de afgelopen jaren gehad. Zo waren we in
Kampen, Zierikzee, Elburg en Doesburg. Ieder jaar
gaan er weer een paar personen meer mee. Wilt u
ook mee, meldt u dan aan. Elders in dit blad kunt u
lezen wat het programma is, wat de kosten zijn en
hoe u zich kunt aanmelden. Maximaal 50 personen
kunnen mee. Ik reken op een volle bus.
Ik schreef u de vorige keer dat het bestuur probeert
om jongeren te interesseren voor onze vereniging. Er
vinden gesprekken plaats met onder meer Jong Termei. Ook is een eerste jonge vrijwilliger actief geworden. Dit smaakt naar meer. We hebben nog steeds
vrijwilligers nodig, jong en oud. Meld u aan en dan
bekijken we met elkaar welke mogelijkheden er zijn.
Aanmelden kan via secretaris Gert Groenendijk.
Onze Historische Vereniging was nog in het bezit
van een oude Hoepmachine. Deze was afkomstig van
de heer Freek Lakerveld, de vader van ons lid Rook
Lakerveld. Aanvankelijk stond deze machine in het
Kooikershuisje bij de Kooi aan de Zouwendijk. Toen
dit huisje jaren terug werd gerestaureerd, is deze
hoepmachine op de boerderij van de familie Spek
opgeslagen. Er gebeurde verder niets mee. Omdat wij
als Historische Vereniging deze hoepmachine niet
kunnen presenteren, en wij ook geen museum hebben of willen hebben en van het opslaan op de boer-

derij de machine niet beter wordt, kwam het idee
deze machine een betere bestemming te geven. Als
eerste hebben wij contact gezocht met boerderijmuseum De Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam.
Zij bleken geïnteresseerd. Zij hebben reeds een dergelijke machine maar waren op zoek naar een tweede
ten behoeve van presentaties op jaarmarkten etc. Enkele weken geleden zijn zij wezen kijken en waren blij
met de machine en hebben deze direct meegenomen.
Ik denk een prima bestemming.

Hendrik van Delsen door zijn dochter Corine van
Delsen. Henk van Delsen is opgegroeid in de toenmalige brood- en banketbakkerij Van Delsen aan de
Fransestraat. Die avond zal er speciaal voor Ameidenaren en andere geïnteresseerden in Het Spant een
presentatie en bloemlezing uit deze dagboeken zijn.
Aanvang 20.00 uur. Van harte uitgenodigd.

Ik wil u nog wijzen op een interessante boekpresentatie die op zaterdag 18 april zal plaatsvinden in Ameide. Het betreft de bewerking van de dagboeken van

Ik wens u veel lees- en kijkplezier met dit blad.

Laatste nieuws:

De boekpresentatie op 18 april is afgelast.
Jory Verwolf, voorzitter ad interim

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Dinsdag 21 april 2020 in het Stadhuis op de DAM

H

et Bestuur van de Historische Vereniging Ameide-Tienhoven nodigt u van harte
uit om als lid of als belangstellende de algemene ledenvergadering bij te wonen op
dinsdag 21 april a.s.
Deze zal gehouden worden in het Stadhuis op de Dam en begint om 20.00 uur.
Programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
• Opening. Interim-voorzitter Jory Verwolf zal de vergadering openen en voorzitten.
• Huishoudelijk deel met financiën en jaarverslag. Ook de begroting 2020 zal dan
besproken worden. Daarin wordt voorgesteld om de contributie te verhogen van €
17,50 naar € 20. Dit i.v.m. gestegen kosten.
• Afscheid van een drietal bestuursleden, te weten: Annie Terlouw, Marjan de Gruijter
en Jetty Stasse.
• Nieuwe bestuursleden. Het bestuur hoopt tijdens de vergadering een aantal nieuwe
kandidaten te kunnen presenteren.
PAUZE
• Na de pauze zal een PowerPoint presentatie worden gehouden over 75 jaar bevrijding in Ameide en Tienhoven.
• Aan het einde van deze avond is er gelegenheid om onder het genot van een hapje
en een drankje afscheid te nemen van de scheidende bestuursleden en de nieuwe
bestuursleden te verwelkomen.

U bent van harte welkom.
Het bestuur van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven.
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De 4-meiherdenking 2020
▲ Bij de Oude Begraafplaats (tevens Begraafplaats
Oorlogsgravenstichting) aan de J.W. van Puttestraat.

O

p maandag 4 mei 2020 zal bij het Monument
aan de Broekseweg de jaarlijkse herdenking
plaatsvinden van de Nederlandse slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties
en vredesmissies nadien.
Hier ter plaatse valt de nadruk op de slachtoffers die
verbonden zijn met Ameide en Tienhoven. Op twee
plaquettes bij het Monument worden achttien slachtoffers herdacht. Op de ene staan tien namen van
slachtoffers, die ten tijde van hun overlijden waren
ingeschreven als inwoners van Ameide of Tienhoven.
Op de andere staan de namen van acht slachtoffers
die in Ameide of Tienhoven geboren zijn maar daar
op 10 mei 1940 niet meer woonden. De namen van
deze achttien slachtoffers zullen tijdens het ‘dodenappel’ op 4 mei worden voorgelezen, kort voor de twee
minuten stilte om 20 uur.
Het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ heeft ‘Geef de
vrijheid door’ gekozen als boodschap die als een rode draad door de activiteiten van het comité loopt.
Ieder jaar is er een thema dat inspireert om te herdenken. Als jaarthema voor 2020 is gekozen voor ’75
jaar vrijheid’. Met dit thema wordt aangesloten bij
de herdenking van het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog in 1945, nu 75 jaar geleden. We staan
stil bij de vrijheid, die in 1944 en 1945 bevochten is
door mensen die daarvoor grote offers gebracht hebben. Duizenden militairen uit tal van landen hebben
hun leven gegeven voor de bevrijding van de Duitse
bezetting in West-Europa en de Japanse bezetting in
Oost-Azië. Niet alleen militairen waren slachtoffer.
Tijdens deze ‘bevrijdingsoorlogen’ zijn ook duizenden burgers om het leven gekomen. Niet alleen ten
gevolge van bombardementen en beschietingen,
maar ook door honger en ontbering omdat de bevrijding voor hen uiteindelijk te laat kwam. Daarnaast
herdenken we de slachtoffers, die zijn omgekomen in
de Duitse concentratie- en vernietigingskampen, in
de Japanse interneringskampen en als dwangarbeiders in Oost en West.
De bevrijding in 1945 betekende het herstel van onze
vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten
en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoor-
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delijkheid voor het behoud en het versterken ervan.
Op dinsdag 5 mei vieren we dat we inmiddels weer
75 jaar in vrijheid leven. We doen dat in het besef dat
we samen verantwoordelijk zijn om deze vrijheid
door te geven aan nieuwe generaties.
Het Nationaal Comité heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel gevraagd om de jaarthematekst te
schrijven1. Zij begint haar bijdrage met de laatste
regels van het gedicht Vrede van Leo Vroman:
Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.
Daarnaast herinnert zij aan de “Four Freedoms” die
de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in
1941 formuleerde. Deze Vier Vrijheden – de vrijheid
van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de
vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees –
zijn nu nog even actueel als toen. Ook daar willen we
bij stilstaan bij de herdenking van ’75 jaar vrijheid’ in
2020.
Het 4 mei comité van de HVAT roept alle inwoners
van Ameide en Tienhoven en natuurlijk ook alle leden van de vereniging die elders wonen op om
maandag 4 mei 2020 ’s avonds aanwezig te zijn bij de
herdenking. Deze begint rond 19.00 uur bij het Stadhuis op de Dam van Ameide, waar we verzamelen
voor een stille tocht naar het Monument aan de
Broekseweg. Daar begint de herdenking om 19.30
onder leiding van Bram Provoost. Voorafgaand aan
en tijdens de bijeenkomst zal de AFK koraalmuziek
ten gehore brengen. Leerlingen van de basisscholen
‘De Vlindertuin’ en ‘De Kandelaar’ zullen een gedicht
voordragen. Spreker over het thema ’75 jaar vrijheid’
is Cees Bakker, o.a. oud-burgemeester van de gemeenten Ameide en Tienhoven. Daarnaast zal een
vertegenwoordiger van de gemeente Vijfheerenlanden het woord voeren. Na het ‘dodenappel’ en het
signaal ‘Taptoe’ herdenken we om 20.00 uur de
slachtoffers tijdens twee minuten stilte. Daarna volgen de kranslegging en het defilé bij het monument.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!
1

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2020

▲▲ De stille tocht vertrekt van de Dam (2019).
▲ AFK speelt koraalmuziek bij het monument op de Broekseweg.
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7

Reacties op “Tienhoven in de winter”

met Johannes (?). Dus... ?

Zeven lezers hebben gereageerd op het artikel van
Hans van den Heuvel op de achterzijde van het vorige Nieuwsblad (Editie 2019-IV). Het betrof een
kleurenfoto en de daarbij behorende tekst van het
schilderij “Tienhoven in de winter” van David Schulman (Hilversum, 1881 – Laren (NH), 1966). Het
schilderij is inmiddels verkocht tijdens de Najaarsexpositie “Kracht in Kleur” van Kunsthandel Mark
Smit in Ommen
De vraag was of het in dit geval om het vroeger tot de
provincie Zuid-Holland behorende, maar nu in de
provincie Utrecht gelegen, Tienhoven aan de Lek
gaat of om het van oudsher tot de laatstgenoemde
provincie behorende Tienhoven. Op de keerzijde van
het doek wordt uitsluitend “Tienhoven” vermeld.
Deze vraag bracht verscheidene lezers van het blad
ertoe om de toetsen van hun laptop te beroeren –
vroeger zouden we hebben geschreven “de pen ter
hand te nemen”- wat leidde tot met elkaar sporende
reacties, die hieronder in volgorde van binnenkomst
zijn weergegeven.

4. Gerda en Jan Mouthaan (Woudenberg): “We
werden geprikkeld door de vraag over het schilderij van Schulman. Het geschilderde torentje gaf
ons geen enkele aanwijzing. Daarom maar eens
gekeken naar de verkaveling en die kwam voor
een gezicht vanuit het zuiden meer overeen met
een situatie in Tienhoven Utrecht dan in Tienhoven aan de Lek. Dat geldt vooral voor de locatie,
waar de begraafplaats ligt en nu nog een eenvoudig kerkje met een heel klein torentje staat.
Wanneer het Tienhoven aan de Lek zou zijn geweest, zouden de boerderijen aan de noordzijde
van de Kweldam moeten hebben gestaan. Zo’n
situatie zien we niet op oudere topografische
kaarten. In de huidige situatie is daar veel nieuwbouw aanwezig, naar we aannemen meer dan er
in het verleden aan boerderijen heeft gestaan,
maar dat herinnert Hans van den Heuvel zich
mogelijk nog wel.
En dan blijft er de sloot met die intrigerende
bocht... ”

1. Krijn van der Ham (Meerkerk): “Voor mij is het
schilderij voor honderd procent Tienhoven
Utrecht, en wel om de volgende redenen: Heel
duidelijk is rechts op het schilderij de kerk van
Tienhoven Utrecht te zien, een eenvoudige kerk
in de vorm van een boerderij met een torentje er
op. Dit komt omdat het in 1600 een relatief kleine gemeente was. Er was dus ook geen geld voor
een grote toren.
Rechts naast de kerk staat – niet duidelijk geschilderd – de pastorie, gebouwd in 1830 en afgebroken in 1967. Nu staat er een moderne pastorie.
Door bemaling kon er meer grond worden toegevoegd en groeide de bevolking omstreeks 1850
explosief. Zo kon er in 1887 een Gereformeerde
kerk worden gebouwd, wél met een toren, dit in
tegenstelling met de dorpen in onze omgeving.
Tenslotte: het is ook logisch dat als de schilder uit
Hilversum kwam, hij in zijn omgeving schilderde
(de afstand Tienhoven Utrecht / Hilversum is
tien kilometer)”.Aanvullende reactie: “Nog een
kleine toevoeging: ik heb het schilderij vergeleken met oude ansichten. Daar staat ongeveer
hetzelfde beeld op”.

5. Adri Dijkhorst (Ameide): “Ik ben kunstschilder
en heb veel in Tienhoven (bij Maarssen) geschilderd. Mijn moeder is daar geboren en lange tijd
heeft er nog familie van me gewoond, zodat ik er
een schilders bootje had liggen aan één van de
trekgaten bij een oom en tante. Zo heb ik de
Bethune polder vaak geschilderd.
Nu woon ik al meer dan twintig jaar in Ameide.
De Zederik hier deed me aan het Tienhoven van
mijn moeder denken, waar ik graag wilde wonen, maar dat onbetaalbaar was geworden. Hier
viel dat mee. Ook hier heb ik buiten geschilderd:
de Zederik, de Lek en de Alblasserwaardse polders.
Wat het schilderij betreft, denk ik dat het om
Tienhoven bij Maarssen gaat, gebaseerd op de
vorm van het kerkje (een Protestantse kerk) en
het lage water in de poldersloten dat in de Alblasserwaard veel hoger bij de slootkant staat.
Het werk is geschilderd vanuit de Bethune polder en laat de achterzijde (op het westen) van de
boerderijen en huizen zien. Het kerkje ligt aan de
trekgaten aan de andere kant van de straat (de
Laan van Nifterlake).

2. Marcel Sloof (Ameide): “Nieuwsgierig geworden
naar waar het schilderij is gemaakt, ben ik eens
gaan ‘googlen’ op Google-maps en heb zo de locatie gevonden. Het schilderij is geschilderd in
Tienhoven Utrecht bij Maarssen. Het is het aangezicht op achterzijde van de Laan van Nifterlake, gezien vanaf de Nieuweweg. De boerderij
stond ter hoogte van wat nu huisnummer 129 is”.
3. John van Woezik (Egmond): “Als je naar het
kerkje op de achtergrond kijkt, lijkt het ontzettend veel op de Nederlands Hervormde kerk van
Tienhoven Utrecht. Verder is het schilderij links
gesigneerd (i.p.v. rechts). De voornaam begint
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6. Kees Osseweijer (Gorinchem): “Gezien de geboorteplaats van de schilder ligt TienhovenUtrecht het meest voor de hand. Ik heb jaren in
deze buurt gewoond/gewerkt en ga binnenkort
proberen een vergelijkingsfoto te maken. Maar
wat mij betreft is het nu al wel bijna zeker”.
Aanvullende reacties (2) en (3); samenvatting
van het e-mailverkeer tussen Kees Osseweijer
aan de ene en Magda van Eijk en Elly MethorstVoorneveld aan de andere kant: men is het er
uiteindelijk over eens dat het in het geval van de
boerderij op het schilderij niet gaat om “boerderij Walderveen in de Dwarsdijk, maar – gezien
vanaf de Nieuweweg - om de boerderij van Rinus
Maas, die onlangs is afgebroken om plaats te ma-

ken voor nieuwbouw”.
Slotconclusie van Kees Osseweijer: “Het pleit is
nu definitief beslecht!”
7. Teun Bikker (Culemborg): “De torenspits lijkt
wel te kloppen met Tienhoven aan de Lek.
Het lijkt er op dat de schilder buitendijks zat (er
is een persoon met een slee, die naar beneden
gaat). Als dat klopt zou er buitendijks een sloot
moeten liggen.
Vanuit Ameide gezien (vanuit het oosten dus)
staan er bij mijn weten geen boerderijen kort
langs de dijk. Aan de westkant van de dijk ligt
buitendijks de Koekoekswaard en daar ligt even-

Reacties op “Boerderijen in Ameide en
Tienhoven”
Twee lezers hebben gereageerd op het artikel van
Hans van den Heuvel, gepubliceerd in de editie
2019-4 van het Nieuwsblad.
“Good old” Klaas van Oort uit Ameide, de eerste en
wellicht ook enige Ereburger van de vroegere gemeente Zederik, heeft het artikel “met veel plezier”
gelezen. Hij mist in het overzicht echter de boerderij
van Freek van Iperen, die aan de binnenkant van de
Zouwendijk in de polder lag, schuin achter de boerderij van Ries den Hartog. Volgens hem is de boerderij in 2011 bij een windhoos zodanig beschadigd
dat er niets anders opzat dan over te gaan tot sloop.
In een landelijk dagblad werd het volgende artikel
over de windhoos gepubliceerd
“Gewonde door windhoos tijdens noodweer.”
De bewoonster van een boerderij in het dorp
Ameide (Zuid-Holland) is zaterdagavond (10 september 2011) gewond geraakt toen een windhoos
haar woning trof. Dit gebeurde tijdens het noodweer dat die avond tussen 20 en 24 uur over Nederland trok.
Rukwinden tilden rond 22 uur het dak van de
boerderij en veranderden het huis in een ravage.
De bewoonster raakte gewond aan haar hiel. Voor
zover bekend is zij de enige die gewond raakte
door het noodweer. Het KNMI had in grote delen
van het land een waarschuwing voor extreem weer
afgegeven. Het noodweer leidde in vooral in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland tot overlast. De hevige regen, hagel en harde wind zorgden voor wateroverlast, afgewaaide
takken, omgewaaide bomen en beschadigde auto’s.
De in Ameide wonende Addy Versluis meldt het volgende:
“Wat een interessante opsomming van boerenbedrijven in Ameide en Tienhoven. Helaas mis ik de boerderij, waar ik ‘geboren en getogen’ ben, aan de Tiend-

min een sloot, denk ik. Dan zou het niet Tienhoven aan de Lek zijn. Om een en ander te verifiëren, zou je er moeten gaan kijken.
De kerk in Tienhoven/Utrecht lijkt te kloppen,
gezien het schuine dak. Ook de hoogte van de
“dijk” lijkt meer op een kade (er zijn daar geen
rivierdijken).
Ik zet mijn geld dus op Tienhoven /Utrecht !”
Het geheel overziende, kan de conclusie geen andere
zijn dan dat de schildersezel van David Schulman
destijds niet in Tienhoven aan de Lek, maar in het
“andere Tienhoven” heeft gestaan.

weg 16 (voorheen nummer 9). De boerderij was van
mijn vader, Jan Versluis (broer van W. J. Versluis aan
de Broekseweg). Mijn vader had (melk)vee en een
fruitboomgaard. De boerderij is inmiddels in gebruik
als woonhuis.
Ik voeg twee foto’s toe van het huis en een foto van
een schilderij dat de heer De Hoon1 heeft gemaakt op
verzoek van mijn broer Kees Neels”.2
De foto van het schilderij is hieronder afgedrukt.

Tenslotte heeft Leo Spek uit Tienhoven, die eerder
zijn medewerking verleende aan de totstandkoming
van het artikel, aangegeven dat de tekst van pagina 51
op twee plaatsen bijstelling behoeft: pagina 18. Gijs
en zoon Klaas de Hoop, moet zijn Gert en zoon Kees
de Hoop, en pagina 19. De eigenaar van het loonbedrijf was een neef van Dick den Braven, die eveneens
Dick den Braven heette.

1 In dit blad is al vaak aandacht besteed aan het werk van kunstschilder Petrus
Antonius (Piet) de Hoon (Ameide, 1896 – Gorinchem, 1980).
2 Cornelis Jan (Kees) Neels (Sommelsdijk, 1944 – Ziekenhuis Oudenrijn,
Utrecht, 2006) was in het begin van deze eeuw bestuurslid van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven.
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl
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75 jaar Bevrijding

Herinneringen aan de Duitse bezetting

Spitters in de
polder in 1944
Bram Provoost met dank aan Adri Bikker,
Chris Will en André Tukker
Inleiding

M

et de paasdagen van 2020 voor de deur, wil ik terugkijken naar de Paasdagen van 1944 toen grote groepen
inwoners uit de Vijfheerenlanden en het oostelijke deel van
de Alblasserwaard aan het werk werden gezet om te zorgen
voor droge voeten, niet zoveer voor zichzelf, maar in veel
gevallen juist voor anderen. Wat was er aan de hand? De
Duitse bezetter wilde delen van stukken land onder water
zetten (inunderen) om een soort mini-waterlinie te maken.
Om een mogelijke evacuatie van de inwoners van o.a. Lexmond en Meerkerk te voorkomen moesten noodkades aangelegd worden, de zogenaamde Paasdammen, omdat er ook
tijdens de Paasdagen (9 en 10 april 1944) doorgewerkt
moest worden. In meerdere publicaties van de HVAT is al
eens geschreven over de (gedwongen) inzet van inwoners
van Ameide en Tienhoven bij de aanleg van deze kades. Zo
heeft Paul Will geschreven over “De Spitters van Pasen” in
zowel de “Gedenkklank.1 Ameide en Tienhoven 1933-1945”
als in “Van Toen naar Nu.2 Ameide – Tienhoven 1939-1949”.
De reden om nu, rond Pasen 2020, weer aandacht te besteden aan de aanleg van de Paasdammen is de vondst van
twee (mij onbekende) foto’s met daarop een aantal van de
spitters van Pasen 1944. Ik kreeg ze van G.M. (Bertha) van
der Zouwen, dochter van Piet van der Zouwen en Aafje van
der Zouwen-Hoogendoorn. Zij kwamen tevoorschijn uit
een doos met knipsels en foto’s van haar moeder. Bertha
wist niet waar het over ging, maar dacht dat haar vader mis-

1 https://www.ameide-tienhoven.nl/wp-content/uploads/1995/01/Gedenkklank-Ameide-en-Tienhoven-1933-1945.pdf : blz. 58-59.
2 https://www.ameide-tienhoven.nl/wp-content/uploads/1999/05/Van-toennaar-Nu.pdf : blz. 18-19.
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schien op de foto stond. Bij mij kwam onmiddellijk de gedachte op dat het hier ging om ‘spitters van Pasen 1944’, die
in de polder bij Meerkerk moesten helpen bij de aanleg van
nooddammen. Desgevraagd ging André Tukker op onderzoek uit om te proberen te achterhalen welke mannen op de
foto’s staan. Bij toeval kwam André ook Chris Will tegen,
zoon van Paul Will en kenner van de Nieuwe Hollandse Waterlinie3. Nadat hij hierover hoorde stuurde Chris mij historisch kaartmateriaal, dat veel meer inzicht gaf in de Duitse
plannen en de lokalisatie van de inundatiegebieden. Bovendien stuurde hij de lastgeving van burgemeester Luijendijk,
gericht aan de inwoners van Ameide en Tienhoven met de
verplichting om mee te doen aan de aanleg van deze werkzaamheden in Meerkerk. Bovendien werd contact gelegd
met Adri Bikker in Meerkerk en actief in de Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk. Hij had recent een artikel
geschreven4 over “De polders onder water 1944=1945” en
stelde een aantal foto’s beschikbaar, die een beeld gaven van
de aanleg van de dammen en de gevolgen daarvan.

De aanleg van de ‘Duitse waterlinie’ in 1944
Veel mensen zijn op de hoogte van de rol die het water speelde bij de verdediging van Nederland en van
de Provincie Holland in het bijzonder. De Oude en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn bekende begrippen. Het 350-jarig jubileum van de succesvolle inzet
van de Oude Hollandse Waterline tijdens het Rampjaar 1672 zal in 2022 uitgebreid herdacht worden.
Bij het brede publiek is veel minder bekend over het
gebruik van inundaties door de Duitse bezetter. In de
jaren 1944 en 1945 werden grote delen van Nederland onder water gezet met het doel de opmars van
geallieerde troepen te vertragen na een eventuele landing op de Nederlandse kust. De Duitse kustverdediging bestond uit de zgn. Atlantikwall5, die een troepenlanding vanuit zee moest voorkomen. Mocht een
dergelijke landing toch slagen, dan moest de opmars
naar Duitsland bemoeilijkt worden. De Duitse veld3 Chris Will is o.a. schrijver van het boek Sterk Water. De Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2019. In dit boek is er ook aandacht
voor de ‘vijandelijke inundaties’ in 1944 en 1945.
4 A. Bikker, Polders onder water 1944-1945, in: Historisch Meerkerk, november 2019, blz. 32-38.).
5 Meer over de Atlantikwall staat in mijn artikel over de bevrijding van Walcheren elders in dit Nieuwsblad.

van Nederland
maarschalk Rommel6 werd in 1943 Inspecteur van de
Atlantikwall. Hij kreeg in februari 1944 opdracht van
het Duitse Oberkommando om in West-Nederland
een tweetal waterlinies aan te leggen: de ‘Vordere’
(voorste) en de ‘Hintere’(achterste) ‘Wasserstellung’.
De voorste liep ruwweg van Edam, rond Amsterdam
naar Alphen aan de Rijn en via Gouda naar Rotterdam. De achterste volgde min of meer het traject van
de Oude Hollandse Waterlinie, d.w.z. van het IJsselmeer tot de Merwede bij Gorinchem.
De Duitse achterste waterlinie moest gevormd worden uit geïnundeerde polderstroken. Ten noorden
van de Lek liep deze van Weesp via de polders bij
Breukelen, achter Harmelen langs naar Linschoten,
achter IJsselstein om tot Jaarsveld en Lopikerkapel.
Aan de overzijde van de Lek ging het van Lexmond,
via Meerkerk, over Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland naar Schelluinen. Omdat de nieuwe inundatiestrook de bestaande polderkaden niet klakkeloos volgde, moesten langs de linie noodkades worden opgeworpen om zoveel mogelijk boerderijen en
dorpskernen droog te houden.
Uitvoering en toezicht waren in handen van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Deze kon voor het
grondverzet zelf niet genoeg mankracht leveren en
maakte daarom gebruik van de zgn. Gemeinde-Einsatz regeling. Hierbij werd aan gemeenten opgedragen burgers in te zetten om werkzaamheden te verrichten voor de Duitse bezetter. Zo werden in de lente van 1944 overal burgers opgeroepen om te spitten
en te kruien. Burgemeesters deden een lastgeving
uitgaan, waarbij alle mannen van zestien tot en met
zestig jaar werd bevolen om inundatiekades aan te
leggen in hun eigen gemeente. De inwoners van Vianen kregen opdracht om aan het werk te gaan in Lexmond en Lakerveld.
Hoewel Ameide en Tienhoven niet direct bedreigd
werden kregen ook daar alle mannen van 16 tot en
met 60 jaar van burgemeester Luijendijk “Een lastgeving tot het maken van waterkeeringen in Meerkerk” om daarmee “de gemeente te helpen, gezien men
anders niet op tijd gereed zou zijn”. De werkzaamheden moesten op dinsdag 4 april 1944 om 8 uur beginnen en één week later zou men het gebied gaan
▲ De inundatiestroken van de Duitse waterlinie uit 1944 in de
Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard.

6 Erwin Johannes Eugen Rommel (1891-1944) speelde van 1941-1943 een
belangrijke rol in de strijd in Noord-Afrika – de twee Slagen om El-Alamein, waar hij de bijnam ‘Woestijnvos’ kreeg.
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl
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inunderen. De brief van burgemeester Luijendijk is
gedateerd op maandag 3 april en geeft blijk van grote
haast. Diezelfde middag zal hij mensen met bezwaren persoonlijk beoordelen om te bepalen of vrijstelling gegeven kan worden. Dinsdagmorgen 8 uur
moeten alle mannen van 16 tot en met 60 jaar aanwezig zijn op de verzamelplaats in Meerkerk: de hoek
van de Noordscheweg en de Burggraaf.

▲ Lastgeving van burgemeester Luijendijk aan de inwoners van
Ameide en Tienhoven op 3 april 1944.

De volledige tekst luidt:
Lastgeving tot het maken van waterkeeringen in
Meerkerk.
No. 42/43.
ONDERWERP: Oorlogsschade.
Hulpverleening bij waterkeering in Meerkerke.
AMEIDE/TIENHOVEN, 3 April 1944.
			
Van den Burgemeester der
gemeente Meerkerk heb ik vernomen, dat een gedeelte van het grondgebied van Meerkerk onder
water zal worden gezet.
Het overige deel der gemeente Meerkerk zal
dan alleen droog kunnen blijven als tijdig de
noodige dijken worden gelegd.
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Tot het leggen van deze dijken zijn zeer vele
ingezetenen van Meerkerk en omgeving opgeroepen en worden alle ingezetenen der gemeenten
Ameide en Tienhoven bij deze lastgeving gevorderd van den zestienjarige tot en met den zestigjarigen leeftijd.
Het is in belang van ieder inwoner dat hij
zooveel mogelijk in zijn woning en op zijn bedrijf
kan blijven. Tot heden behooren de gemeenten
Ameide en Tienhoven tot die gemeenten, waar
nog niets onder water behoeft te worden gezet.
Van evacueeren of wat dan ook is hier dus nog
geen sprake.
Gelukkig behoeven we dus voor onze gemeenten nog niets te doen, doch nu heb ik ’t verzoek ontvangen van de gemeente Meerkerk om
die gemeente te helpen, gezien men anders niet op
tijd gereed kan zijn.
Men mag er verschillend over denken, men
vergete echter niet, dat vele ingezetenen van die
gemeente gaarne binnen korten tijd geholpen willen worden en nu het verzoek tot ons komt, mogen wij dat niet weigeren.
Ik doe daarom een beroep op den burgerzin
van de ingezeten van Ameide en Tienhoven om
de gemeente Meerkerk te gaan helpen en wel zóó
dat de dijken binnen den gestelden termijn, dat is
vóór Dinsdag, 11 april 1944 gelegd zijn.
Voor de gemeente Ameide en Tienhoven wordt
begonnen op Dinsdag, 4 April 1944. Men moet ’s
morgens om 8 uur op het werk aanwezig zijn. Verzamelplaats Burggraaf Hoek Noordscheweg.
Degenen, die over schoppen, vorken of rieken, kruiwagens en planken beschikken, dienen
dit materiaal mede naar het werk te nemen.
Nadere inlichtingen omtrent loon, (vermoedelijk 50 à 60 cent per uur) vergoeding voor gebruik van eigen materiaal enz. zullen op het werk
worden verstrekt.
De ingezetenen mogen het werk onder geen
beding weigeren, doch zij, die menen gegronde
redenen te kunnen aanvoeren om daarmee vrijgesteld te worden kunnen daarvoor Maandagmiddag, 3 April a.s. schriftelijk en tevens mondeling
hun bezwaren ter gemeente-secretarie komen indienen tusschen 3 uur en 5.30 uur, later in geen
geval en vooral niet bij mij thuis.
Zij, die bezwaren hebben, schrijven dus
eerst thuis op een behoorlijk stuk papier hun verzoek om vrijstelling van het bovengenoemde werk
en brengen dan zelf de brief, opdat ik direct de
bezwaren kan lezen, aanhooren en bespreken,
waarna zij het besluit direct zullen kunnen vernemen, gezien de tijd nu eenmaal kort is, want Dinsdagmorgen 4 April a.s. moet men om 8 uur op het
werk in Meerkerk zijn.
Ik hoop, dat zij, die aangewezen worden,
alleen bij besliste noodzaak om vrijstelling kunnen komen vragen.
Men begrijpe dus goed; deze lastgeving is
voor alle mannen van 16 tot en met 60 jaar, zonder eenige uitzondering.

Vrijstelling kan men dus alleen schriftelijk
bekomen op bovengenoemde uren; zieken moeten
een geneeskundige verklaring overleggen.
Ik veronderstel, dat vele ingezetenen van de
gemeente Meerkerk en zoo ook de besturen van
deze gemeente en de polder Middelbroek, Ameide
en Tienhoven U later dankbaar zullen zijn voor

Uwe medewerking en daarom met liefde voor elkander aan het werk.
De Burgemeester van Ameide en Tienhoven, (getekend C.W. Luijendijk)
Aan de Ingezetenen der gemeente AMEIDE en
TIENHOVEN

▲ De inundatiegebieden en de aan te leggen (nood)kades van de Zouwendijk te Meerkerk tot en met Schelluinen.
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl
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▲ Spitters in 1944. Prominent aanwezig is een opzichter van
de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Paul Will schrijft: "dat de soms onervaren grondwerkers er af en
toe een potje van maakten, maar “Alleen als er zo’n opzichter, te
herkennen aan de rijbroek en beenkappen, in de buurt kwam,
veranderde het zootje ongeregeld eensklaps in een geordender
geheel en werd er tiptop gespit en ‘gekrooie’. Die opzieners waren
lieden van de Heidemij, maar die kwamen toch ogen en benen
tekort om alles in de gaten te houden.”
Op de afbeelding herkennen we v.l.n.r.: Abram de Groot. ?,
Floor van der Grijn, opzichter HeideMij, ?, Henk de Gans, ?, ?,
?,?.

▲ Spitters bij de ‘Veldpost van Jo Visser’.
Paul Will schrijft: “We hebben veel gelachen; nee gezwoegd
werd er beslist niet, wel veel op de schop geleund en voortdurend
moest de spa geslepen worden op slijpstenen die op behoorlijke
afstanden van elkaar waren geplaatst en waarvoor hele rijen
stonden te wachten. Onze Jo Visser had een veldpost ingericht.
Krakende en gebroken stelen kon je daar laten vervangen.”
Op deze foto herkennen we v.l.n.r. Marinus v.d. Vliet, Piet v.d.
Zouwen, ?, Jan Versluis, Jo Visser, Floor van der Grijn en Cor
Bouter.

Zoals eerder gezegd kreeg ik recentelijk twee, mij onbekende, foto’s te zien, De eerste foto toont een
groepje spitters poserend rondom een opzichter van
de Nederlandsche Heidemaatschappij. Op de tweede
foto zien we een groep spitters bij de reparatiepost
van wagenmaker Jo Visser.

zijn bedrijf kan blijven. Maar... dit kan alleen, als ieder medehelpt. De daarvoor noodige maatregelen te
nemen.
Ik dóe daarom een beroep op den burgerzin
van de ingezetenen om te helpen en wel zóó dat de
dijken binnen den gestelden termijn, dit is vóór
Dinsdag 11 April 1944, gelegd zijn.
Begonnen wordt op Maandag 3 April 1944,
des morgens zeven uur.
Alle mannen van 16 tot en met 60 jaar worden dan verwacht aan het begin van de Burggraaf,
Hoek Noordscheweg.
Degenen, die over schoppen, vorken of rieken, kruiwagens, planken en dergelijke beschikken,
dienen dit materieel mede te brengen. Er wordt op
gerekend, dat al dit materieel van elk bedrijf ter beschikking wordt gesteld.
Nadere inlichtingen zullen nog op het werk
worden verstrekt.
Aan het werk dus en wel zóó, dat alles uiterlijk Maandag, 10 April 1944 gereed is.
De Burgemeester van Meerkerk, GELEEDST

Ook de inwoners van Meerkerk moesten gedwongen
meewerken bij het aanleggen van de noodkades. Op
vrijdag 31 maart 1944 schreef Burgemeester Geleedst
van Meerkerk een oproep voor alle mannen van 16
tot en met 60 jaar. Tegelijkertijd vroeg hij zijn collega
Luijendijk in Ameide en Tienhoven om hulp. Hoewel
Luijendijk in zijn lastgeving van maandag 3 april
1944 delen uit de oproep van Geleedst overneemt is
de toon bij Luijendijk heel anders van aard. Luijendijk vraagt aan de inwoners van Ameide en Tienhoven om Meerkerk te komen helpen “en daarom uit
liefde voor elkaar aan het werk” te gaan. Geleedst
zegt eenvoudig: “Aan het werk dus...” en zorg dat het
werk op tijd klaar is.
De brief van Geleedst luidt:
MEERKERK, 31 Maart 1944.
Aan de ingezetenen van MEERKERK.
Een gedeelte van het grondgebied van Meerkerk zal
onder water gezet worden. Het overige deel der gemeente zal dan alleen droog kunnen blijven, als tijdig
de noodige dijken worden gelegd.
Tot het leggen van deze dijken roep ik hierbij
alle mannelijke inwoners van Meerkerk van den zestienjarigen tot en met den zestigjarigen leeftijd op.
Het is, in het belang van ieder inwoner van Meerkerk, dat hij zooveel mogelijk in zijn woning en op
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Uit beide brieven kan men opmaken dat de Meerkerkers op maandag 3 april om 7 uur ’s ochtends gaan
beginnen en dat er op dinsdag 4 april om 8 uur hulp
komt door spitters uit Ameide en Tienhoven. Alle
werkers moeten zich verzamelen in Meerkerk op de
hoek van de Burggraaf en de Noordseweg. Maar ging
het ook zo? De Meerkerker Adri Bikker weet uit eigen ervaring, hij was toen 13 jaar oud, over de aanleg
van de kades en de locaties. Toen ik (met André Tukker) bij hem kwam om over de foto’s van de spitters
uit Ameide en Tienhoven te praten, bleek dat hij er

▲ Meerkerkse spitters in de polder, april 1944, op ‘den Haan’
bij de boerderij van Henk van Iperen aan de Broekseweg te
Meerkerk. (Foto collectie Adri Bikker, Meerkerk).

nog nooit van gehoord had dat er in 1944 ook hulp
uit Ameide en Tienhoven was geweest. Hoe kan dat?
Volgens Adri Bikker was het begin van de werkzaamheden voor de Meerkerkers uitgesteld tot zaterdag 22 april 1944, waarschijnlijk door een tekort
aan materiaal. Dat begin was dus bijna twee weken
na Pasen en in Meerkerk spreekt men dan ook niet
over Paasdammen!
De werkers uit Ameide en Tienhoven begonnen wel
op dinsdag 4 april, maar waarschijnlijk op een andere
plaats in Meerkerk dan de hoek Burggraaf-Noordseweg. Paul Will, die als 16-jarige aanwezig was, zegt
hierover7: “In veler geheugen staan de ervaringen aan
die spitdagen gegrift. Op dinsdag 4 april, vlak voor Pasen, om acht uur, zijn we met zo’n 45 lichtingen present, al of niet met “schuppen en spaaien” bewapend.
Er zijn ‘recruten’ bij, die nog nooit zo’n schop gehanteerd hebben. Wie niet spitten kan, moet maar leren
met een kruiwagen vol bagger over loopplanken te balanceren. Een enkele schrijver is ook nodig. Zo wordt
een wonderlijke troep in Meerkerksbroek, in de buurt
van de Heul, rechts van de weg, te werk gesteld.
Het karwei is zo in iets meer dan een week geklaard.
Zelfs op Eerste en Tweede Paasdag ging het werk door
en waren we warempel een bezienswaardigheid. Echtgenotes, kinderen en andere verwanten trokken naar
de Zouwendijk of naar Broek om de mannen aan de
kaden te zien wroeten.”
De spitters uit Ameide werken dus in de buurt van de
Heul, de noordelijke kant van het inundatiegebied,
en bij de Zouwendijk. Zij werkten door gedurende de
Paasdagen (9 en 10 april 1944) en het werk was in
“iets meer dan een week geklaard’, d.w.z. rond 12 of
13 april 1944. Toen moest met de aanleg van de zuidelijk gelegen dijken bij Meerkerk nog begonnen
worden.

7 Van Toen en Nu, blz. 18.

▲ Paardenkracht werd ook ingeschakeld.
(Foto collectie C. van der Grijn Jac.zn, Ameide).

De werkzaamheden
Paul Will beschreef de werkzaamheden als volgt:
“Eerst moesten de graszoden weggestoken en opgestapeld worden. Daaronder zat een laag veen, ook die
moest apart weggekruid worden en daaronder bevond
zich het ‘cement’ voor de kaai. Van die taaie blauwe
klei die dienen moest om er houvast aan te geven. Nu
was het best een zwaar karwei om die vette klei naar
boven te halen. Je kon met moeite je spa erin duwen en
het volgende probleem was hoe die taai-taai-klont
weer van je spa af te krijgen. Daar raakte je bekaf van.
Was zo’n kruiwagen vol, dan manoeuvreerden anderen de vracht via de loopplank naar de kaden, die

▲ Spitters in Middelbroek rond Pasen 1944.

maar traag groeiden.
Wel saboteerden wij, nieuwbakken polderjongens, de
zaak een heel beetje door maar veel veen op de kaai te
kruien en het kwaad snel toe te dekken met ‘zodsen’
erover heen. Steviger zal die dijk er wel niet van geworden zijn, en zo lek als een mandje, maar wat zou
dat?”
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl
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De inundatie bij Meerkerk
Na het voltooien van de dijken werd het gebied onder water gezet door het openen van de duiker onder
de Zouwendijk bij de Hoenderwiel, waardoor water
uit de Zederik in het afgedamde gebied stroomde.
Foto’s geven een beeld van de aard van de inundatie
bij Meerkerk.
Begin april 1944 werd ook een nooddijk aangelegd in
de polder Lakerveld om de boerderijen te beschermen. Over “De aanleg van de Paasdam in het Lakerveld, 1944” is door B. Sijbers en F. Leeuwenberg Steegh in 1987 een artikel geschreven in “Het Land
van Brederode”, het blad van de gelijknamige Historische Vereniging in Vianen8.
De dijk werd gelegd op het grondgebied van de gemeente Lexmond, maar het werk werd uitgevoerd
door inwoners van Lexmond en Vianen. Enkele citaten uit dit artikel: “Dinsdag 4 april (1944) werd aan
de werkzaamheden begonnen. De tewerkgestelden
werden op vaste plaatsen in Vianen opgepikt, op de
Voorstraat en bij het “Zwijnshoofd”, waar een Duitse
soldaat de instappers controleerde. Het vervoer gebeurde vooral in open vrachtwagens en werd verzorgd door
daartoe aangewezen vervoerders. Deze moesten zelf
voor de benodigde brandstof zorgen, een extra toewijzing kregen ze hiervoor niet. Daar deze vrachtwagens
waren voorzien van houtgeneratoren, bestond de
brandstof vooral uit hout.
De spitters werden op diverse plaatsen langs de route
van Lexmond naar Meerkerk afgezet. Daar werd met
de werkzaamheden aan de op te werpen inundatiekade begonnen. Deze was gepland achter de boerderijen zodat de bewoners in hun huizen konden blijven
wonen. ..…..
Het was een bijzonder mooi en warm voorjaar zodat
vele spitters ‘s avonds met een gezonde kleur thuis
kwamen na te zijn opgepikt door de daartoe aangewezen vervoerders. Ook op zondag moest er worden gewerkt; het werd als “onvermijdelijk” betiteld door burgemeester Hoogenboom in zijn oproep. Precies voor de
vastgestelde datum van 13 april was de inundatiekade
gereed tot tevredenheid van burgemeester Hoogenboom.
De volgende stap was het leggen van een inundatiekade onder Meerkerk. Het aanleggen van deze kade
duurde tot half mei 1944. Toen was het gehele inundatiewerk voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gereed en kon het water van de Lek worden ingelaten. De inwoners van de onder water gezette gebieden
werden geëvacueerd en in de dorpen Lexmond en
Meerkerk ondergebracht. “
Dit verhaal klopt met de mededeling van Adri Bikker
dat men in Meerkerk niet op 4 april maar later is begonnen.

8 http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/206484/BRED_1987-02.
pdf?sequence=27 In het Land van Brederode, 1987, nr. 2-3, blz. 33-39.
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• De Rijskade en watertoren van Meerkerk gezien vanaf de
boerderij van Bram Kok aan de Broekseweg.
• Inundatie bij Meerkerk, 1944.
• Kade ter hoogte van de boerderij van de families Kok en
Schrijvers aan de Broekseweg.
• De zogenaamde “tankval” ter hoogte van de boerderij van
de familie Kieboom aan de Broekseweg. De opname is
gemaakt richting Ameide.
(Foto's collectie Adri Bikker, Meerkerk).

▲ Inundatiegebieden in Lexmond (Lakerveld) en Meerkerk in 1944.
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl
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Toen de werkzaamheden voor de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden gereed waren kon het water ingelaten en de ‘Duitse waterlinie’ in gebruik genomen
worden. Erg effectief waren de inundaties niet. Stukken land waren droog gebleven of vielen snel weer
droog door lekkende dijken, maar die gebieden
mochten van de Duitsers niet betreden worden. Na
de geallieerde landing in Normandië, op 6 juni 1944,
gevolgd door een opmars die eindigde bij Arnhem in
september 1944, was de ‘Duitse waterlinie’ volledig
nutteloos geworden.
Toch bleef de Duitse bezetter doorgaan met het onder water zetten van delen van Nederland. Bij de bevrijding in mei 1945 stond ongeveer 250.000 hectare
ofwel 9% van het Nederlandse grondgebied onder
water. Het was duidelijk dat men het bezette westelijke deel van Nederland niet zomaar wilde opgeven.
Duitse troepen hadden de Grebbelinie in gebruik
genomen en de Overbetuwe onder water gezet om

een geallieerde opmars vanuit Nijmegen naar het
westen te verhinderen. In West-Nederland moest de
‘Duitse waterlinie’ de Geallieerden hinderen om na
een landing op de Nederlandse kust naar het oosten
door te stoten.9
De inundatiekaden tussen Lexmond en Schelluinen
zijn tot de bevrijding in mei 1945 in gebruik geweest.
Toen heeft men de dammen op meerdere plaatsen
doorgestoken en is het water weg-gemaald. In de jaren daarna zijn ook de restanten van de dammen opgeruimd en nu is er in het landschap weinig of niets
van terug te vinden. Daarmee raakten zowel het bestaan van de (Paas)dammen als de gedwongen inspanningen van veel inwoners bij de aanleg ervan in
de vergetelheid. Dit artikel herinnert ons nog weer
eens aan de gebeurtenissen rond Pasen 1944, nu 76
jaar geleden.

Gebieden in Nederland die in 1944
en 1945 door de Duitse bezetters
onder water gezet zijn9. Alleen de
inundatie van Walcheren (linksonder
bij Middelburg) was het gevolg van
Geallieerde acties.

9 P. Compaan - Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel
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10b, 1e helft, blz. 1441...

Memorabilia van een
Ameidese
Luchtbeschermer
Bram Provoost

A

drianus (Jos) de Hoog, wonend op de Benedendam, was vóór de Duitse inval in Nederland en tijdens de Duitse bezetting een van de
Luchtbeschermers in Ameide. Via bemiddeling door
zijn schoonzoon, Jacobus (Ko) van Mourik, kon André Tukker bij Aart Goedhart, de kleinzoon van Jos
de Hoog, foto’s maken van twee memorabilia, gedenkwaardige zaken, die rechtstreeks herinneren aan
de tijd van de Duitse bezetting.

De Luchtwachtershoorn (toeter) van de Luchtbeschermingsdienst Ameide

In veel gemeenten was tijdens de Duitse bezetting
een gemeentelijke luchtbeschermingsdienst (LBD)
actief, die onder leiding stond van de burgemeester.
Zo ook in de gemeente Ameide.
In de Gedenkklank, blz. 33 lezen we o.a.: In februari
1938 gaat huisarts Donker, in opdracht van de gemeente een cursus volgen bij de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming1 te Gorkum. Op 5
september stelt het college van B. en W. f 1000,-- ter
beschikking voor de aanschaf van gasmaskers, een
zuurstof-koffer, brochures voor de bevolking, handboeken voor de hoofden van de hulpdienst en een
radiotoestel. Een eventueel resterend bedrag is voor
de aankoop van etenswaren, koffie, thee en sigaren.
1

De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming (NVL) werd in
1933 opgericht. De vereniging probeerde met behulp van alle burgemeesters
in Nederland in iedere gemeente een plaatselijke afdeling op te richten.

De ploegen moeten oefenen met gasmaskers en leren
ruiken om de geur van gassen te onderscheiden.
Aanvankelijk moesten de LBD-leden wachtlopen op
de toren. Zo’n wachtdienst duurde twee uren.
De uitkijkpost op de toren van Ameide is op 1 oktober 1940 afgeschaft. De manier van controleren werd
toen veranderd in patrouille lopen. Startpunt hiervoor was de garage Bouter (op de Lekdijk bij de afrit
Voorstraat). Eenmaal per half uur hadden twee LBDmannen, gewapend met toeter, de volgende ronde te
maken: Lekdijk, Achterweg, Paramasiebaan, Prinsengracht, Kerkstraat, ingang toren (om desgewenst
even te rusten of te schuilen) en dan via Dam en
Voorstraat terug naar de garage Bouter.
Men kreeg de nodige instructies mee: bij bominslag
langdurig toeteren en de nodige autoriteiten waarschuwen; ‘luchtalarm geëindigd’ melden door het
luiden van de torenklok. Behalve dit letten op vliegtuigen, moest acht geslagen worden op beginnende
brand, alsmede de verduistering der woningen en op
personen die zich in verboden tijd op straat bevonden. Verplichte verduisteringsmaatregelen werden
door de Duitsers ingevoerd met de bedoeling de route van de geallieerde bommenwerpers naar Duitsland
te bemoeilijken.
In de praktijk betekende verduistering dat de burgers
verplicht waren te voorkomen dat door ramen of andere openingen licht naar buiten kon schijnen. De
luchtbeschermingsdienst zag erop toe dat de verduistering volledig werd toegepast. Was er buiten
toch licht te zien dan werd de bewoner van het pand
gesommeerd de ramen te blinderen. Dit blinderen
gebeurde niet met conventionele gordijnen, maar
met zwarte verf of zwart papier. Hierdoor lekte er
nauwelijks een straaltje licht naar buiten. Het bleef
niet bij de verduistering van gebouwen, ook de
straatverlichting werd niet meer ontstoken en lampen van auto’s en fietsen mochten maar heel weinig
licht uitstralen. Hierdoor was het erg donker op
straat. Dit was niet zonder risico,
Na een luchtaanval moest de LBD eerste hulp bieden;
men beschikte over EHBO-kisten, brandslangen, helmen, gasmaskers en herkenningstekens (een metalen
plaatje met daarop de letters LB, dat met riempjes op
de bovenarm kon worden bevestigd). De LBD had
afdelingen in alle stadswijken en dorpen. Voor vermaart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl
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zetsmensen bleek het handig om lid te zijn van de
LBD. Het lidmaatschap bracht met zich mee dat je ‘s
nachts de straat op kon, wat bijna alle andere burgers
verboden was.
Na de oorlog werd de LBD vervangen door een organisatie die sterk op de LBD leek: de Dienst Bescherming Bevolking, de BB. Tijdens de Koude Oorlog
kwam die BB in de publiciteit met wenken over wat
de burger kon doen in geval van een atoomaanval.
Die BB bestaat nu niet meer. De sirenes zijn er nog
wel, al klinken ze anders dan de sirenes van de jaren
veertig en vijftig.

Herinneringsinsigne Binnenlandse
Strijdkrachten 1944-1945
Het Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945 werd na de oorlog door Prins Bernhard der Nederlanden ingesteld. Hij was op 3 september 1944, zeer tegen de zin van de Ministerraad
en van de Geallieerden, tot “Bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten” gemaakt. Deze Oranjegezinde gewapende militie moest het gezagsvacuum
opvullen dat ontstond na het verjagen van de Duitse
bezetter. De Prins speelde in de hem zeer toegewijde
BS een grote rol.
De Binnenlandse Strijdkrachten, officieel Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten of “NBS” kwamen
voort uit de drie belangrijkste verzetsgroepen: de
Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP)
en de Raad van Verzet (RVV).
De ongeorganiseerde of spontaan georganiseerde BS
heeft tal van verdienstelijke taken uitgevoerd en als
bevelhebber van de BS werd Prins Bernhard, zoals

▲ De BS van Ameide poseert achter het Stadhuis van Ameide, dat nog
voorzien is van een Duitse oorlogstekst.

dat de bevelhebber van een overwinnend legerkorps
toekomt, tot Commandeur in de Militaire Willemsorde benoemd. Voor de manschappen van de Binnenlandse Strijdkrachten was er geen decoratie of
zichtbaar eerbetoon. Zij kwamen niet
in aanmerking voor het Mobilisatie-Oorlogskruis of het Oorlogsherinneringskruis.
Daarom werd vlak na de oorlog op persoonlijk initiatief
van Prins Bernhard een herinneringsinsigne ingesteld dat
aan alle leden van de Binnenlandse Strijdkrachten is uitgereikt. Het Herinneringsinsigne is
een ovaal bronzen plaatje van 25
bij 20 millimeter. Op de voorzijde is
een gekroonde “B” afgebeeld
met het opschrift “BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN 1944-1945”. In de rand, onder de ‘4’ van “1944” beginnend
en eindigend onder de ‘1’ van
“1945” staat de afkorting “VE MI”.
Vermoedelijk zijn dit de initialen
van de ontwerper. Op de keerzijde
is in hoog reliëf de handtekening
van Prins Bernhard aangebracht.
Daarnaast bevindt zich aan de
achterzijde een knevel om het insigne op de revers van een jasje te
kunnen dragen.
De onderscheiding heeft een particulier karakter gehad en ze
mocht niet op de uniformen van
de Nederlandse strijdkrachten
worden gedragen. Omdat de BS
uiteindelijk tienduizenden leden
telde zijn er veel insignes vervaardigd.

▲ De BS van Ameide (?) op de Dam bij de intocht van de Belgische bevrijders
op 8 mei 1945.

20

www.ameide-tienhoven.nl | maart 2020

Een geschenk aan
Burgemeester Luijendijk
Bram Provoost

F

raai versierde messing granaathuls met inscriptie, geschonken aan burgemeester Luijendijk en
nu in het bezit van mevrouw M. (Riet) Veen.
Zij benaderde André Tukker, die er een foto van
maakte en de maten opnam.

◄ Bewerkte granaathuls
geschonken aan C.W.
Luijendijk, burgemeester
van Ameide en Tienhoven.
(Foto André Tukker)

De hoogte van de huls is 26 cm en doorsnede onder
10,5 cm. Aan de onderkant van de huls zijn coderingen aangebracht. Volgens mijn militair adviseur tonen de codes aan dat het een granaathuls is van een
“25-ponder” stuk geschut en dat de huls in 1944 geproduceerd is. Mogelijk is de granaat afgevuurd tijdens de ‘bevrijdingsoorlog’ in Nederland. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was de ‘QF 25-Ponder’ de
meest gebruikte Britse houwitser. De afkorting ‘QF’
staat daarbij voor quick firing oftewel snel schietend,
en 25-Ponder staat voor het gewicht van de granaten
die het afvuurde: 25 lb (25 Britse ponden of te wel
11.5 kg) . De vuurmond had een kaliber van 3,45
inch (8,76 cm). Dit type artillerie werd kort voor het
uitbreken van de oorlog in dienst genomen. Het
werd ook gebruikt door de Belgische Brigade Piron,
de bevrijders van Ameide in 1945. (Zie hiervoor het
artikel "Belgische bevrijders" verderop in dit Nieuwsblad.)
De granaathuls lijkt bewerkt met een doorslag, waardoor er kleine putjes zijn gemaakt in de vorm van o.a
bloemmotieven en een herinneringstekst. Daarnaast
zijn de contouren van de Nederlandse vlag en de vlag
van het Verenigd Koninkrijk erin gegraveerd.
De tekst luidt: TER HERINNERING AAN DE BEVRIJDING VAN AMEIDE OP 5 MEI 1945.

◄ Codes op de onderzijde
van de granaathuls.

Na 1945 zijn er talloze granaathulzen bewerkt met
allerlei symbolen als “souvenir” van de Tweede Wereldoorlog, maar vooral ter herinnering van de bevrijding van de Duitse bezetting. Het is helaas niet
mogelijk geweest om te achterhalen wanneer en door
wie de granaathuls aan burgemeester Luijendijk is
geschonken en wie hem gemaakt heeft. Als één van
de lezers hier meer over weet, dan horen wij dat
graag!

► Belgische “25-ponder”. (Foto Norbert Schnitzler - Eigen
werk, CC BY-SA 3.0), https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=4842428 ).
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Anna Nomen-van den Hoven en
haar herinneringen aan de
oorlog
Dick Roodhorst
In het vorige nummer van dit Nieuwsblad stond het
levensverhaal van Anna Nomen–van den Hoven en
de wetenswaardigheden die verband hielden met
werkzaamheden van haar man Wim Nomen. Anna is
in december jl. 88 jaar oud geworden en was bij het
uitbreken van de oorlog 8 jaar en aan het einde van
de oorlog 13 jaar oud. Zij heeft de oorlog nog bewust meegemaakt, om die reden is opnieuw een bezoekje bij haar afgelegd.
Het blijft natuurlijk een bijzondere herinnering voor
Anna dat de oorlog uitbrak op de dag dat de Christelijke school met de Bijbel precies 50 jaar bestond.
Alles was gereed gemaakt voor een feestelijke dag,
maar de festiviteiten gingen niet door!
Anna weet nog wel dat moeder tegen haar en Miep
zei dat ze zoet moesten gaan spelen want het was
oorlog, maar wat was dat nou weer, oorlog? Er was
geen radio en TV. Het klonk best wel een beetje eng,
maar de betekenis ervan wisten ze niet. Pa en moe
hadden het in de krant gelezen en die vertelden dat
aan de kinderen, maar wat moet je je er nou bij voorstellen?
Aanvankelijk ging de school nog gewoon door, maar
later werden er Duitse militairen gehuisvest in het

schoolgebouw, daarna was de school gesloten, dat
vond het kind Anna prima natuurlijk!
Pa en moe waren tijdens de oorlog gewoon thuis.
Tijdens de oorlog pachtte pa ’s-zomers een fruitboomgaard en ’s-winters werd er hout en teen gehakt
in de grienden. Pa ging in die tijd ook wel eens in de
kooi werken en dan ging Anna met haar moeder koffie en brood brengen, thermosflessen bestonden er
nog niet.
Tijdens de oorlog heeft het gezin Van den Hoven
nooit honger gehad. Sterker nog, tijdens de hongerwinter in 1944 mochten mensen, die zelf niet te eten
hadden, mee eten met het gezin van den Hoven. Deze mensen waren veelal afkomstig uit Rotterdam.
Overnachten kon niet, want het gezin Van den Hoven woonde in een heel klein huisje aan de Zouwendijk. En, dat mag niet onvermeld blijven... er was in
de oorlog veel ruilhandel, bijvoorbeeld werd er hout
en teen geruild tegen een zak aardappels of graan.
Om te voorkomen dat er in voedsel zou worden gehandeld moesten de burgers uit Rotterdam binnen
komen en echt mee eten, er werd geen voedsel meegegeven.
Ook past nog opnieuw in dit korte verhaal dat haar
Ome Ries tijdens de oorlog een roeiboot had gekocht

▲ Schoolfoto t.g.v.50 jarig jubileum van de School met den Bijbel op10 mei 1940.
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▲ Duits wachthokje bij de School met de Bijbel aan de Achterweg. (Foto M. de Kuiper, collectie André Tukker).

en daarna Anna en nicht Annie (de dochter van ome
Ries en tante Aag) leerde roeien. Vervolgens werd er
met vier lege flessen naar de overkant geroeid en daar
mochten zij van een welwillende boer de flessen vullen, beide gezinnen hadden dan twee flessen volle
melk, wat een luxe!
De Zouwendijk was in die tijd min of meer een apart
wereldje, wat er zich in Ameide afspeelde weet Anna
eigenlijk niet zo goed. Ook het einde van de oorlog
weet Anna zich niet meer zo goed te herinneren. Zij
weet nog wel dat er een tank over de Zouwendijk
reed en dat was geen Duitse tank, het gerucht ging
dat het een Russische tank was geweest.
En het werd feest in Ameide, een heel groot feest op
de Dam. Het hele gezin Van den Hoven is er naartoe
geweest. Het leek wel of alle inwoners van Ameide en
omgeving op de Dam waren, de fanfare speelde muziek en jong en oud liep uitbundig te dansen. Iets te
eten of te drinken was er niet of nauwelijks, alles was
nog op de bon zoals dat heette, maar dat mocht de
feeststemming niet drukken, we waren bevrijd van
de Duitsers!!
De dag erna werd iedereen, weliswaar in vrijheid,
weer bepaald bij hoe het was … alles was nog op de
bon, nauwelijks eten, nauwelijks kleding en die situatie heeft best nog wel lang geduurd. Maar de angst
van oorlog was weg en dat gaf iedereen, dus ook Anna, een prettig, heel prettig gevoel, het vooruitzicht
was dat de omstandigheden steeds beter werden en
dat is gelukkig ook uitgekomen.

► Op de Voorstraat en de Dam steekt men de vlag uit bij komst
van de bevrijders op 8 mei 1945. (Foto M. de Kuiper, collectie
André Tukker).
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl

23

75 jaar Bevrijding

Herinneringen aan de bevrijding

Mijn
Bevrijding:
Domburg
1 november 1944
Bram Provoost

O

p 5 mei 1945 capituleerden de Duitse troepen
en was Nederland bevrijd van de Duitse bezetters. In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden verliep de bevrijding in 1945 min of meer
geruisloos, maar in andere delen van Nederland is
tussen september 1944 en mei 1945 zwaar gevochten.
Mijn bevrijding vond plaats toen ik een half jaar oud
was. Op 29 april 1944 ben ik geboren in Domburg op
Walcheren, toen nog bijna een eiland. De gewelddadige bevrijding van Walcheren was het sluitstuk van
de Slag om de Schelde. Dit heb ik toen, een half jaar
oud, natuurlijk niet bewust meegemaakt maar mijn
ouders, broers en andere familieleden des te meer.
De stad Antwerpen en haar vrijwel intacte havenfaciliteiten waren op 4 september 1944 in geallieerde
handen gevallen1. De haven kon echter niet gebruikt
worden omdat de monding van de Schelde, West
Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren, nog in Duitse
handen waren. Het verdrijven van de Duitsers uit
deze gebieden was het doel van de Slag om de Schelde. Pas daarna was een veilige vaart naar Antwerpen
mogelijk en konden de havens daar gebruikt worden
voor de aanvoer van geallieerde troepen en materieel.
Begin september 1944 had het vrijmaken van de
Scheldemonding nog niet de hoogste prioriteit. De
operatie Market Garden werd veel belangrijker ge1 De dag erna – Dolle Dinsdag, 5 september 1944 – dacht men in grote delen
van Nederland dat de bevrijding nabij was.
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vonden. Pas na het mislukken daarvan kreeg het vrijmaken van de Schelde de hoogste prioriteit.
De bevrijding van een groot deel van Zeeland speelde zich af van september tot begin november 1944 en
kostte aan vele duizenden mensen – burgers en militairen – het leven. De verwoestingen aan huizen, gebouwen en infrastructuur waren enorm. Zo werden
in oktober 1944 de dijken van Walcheren gebombardeerd en het zoute zeewater stroomde vrij naar binnen. Walcheren kwam bijna geheel onder water te
staan en zeewater vernielde vrijwel alle begroeiing.
Pas na het einde van de oorlog werden de dijkgaten
dicht gemaakt, maar ook daarna duurde het nog geruime tijd voor er weer iets groeide en landbouw en
veeteelt mogelijk was.
De uiteindelijke bevrijding van Walcheren begon op
1 november 1944 en op 8 november was het eiland
volledig in handen van de geallieerden. De Duitse
bezetter was verslagen, het eiland Walcheren vormde
geen bedreiging meer – niet militair en niet strategisch. “Het kan nu ten onder gaan in zee” schreef
een Australische verslaggever.
Wat er in die periode in en om Domburg gebeurde
en vooral hoe het er in het ouderlijk gezin Provoost
aan toeging is in 2004 opgeschreven door mijn oudste broer Jo Provoost. Hij was toen 15 jaar oud en
naast mijn vader (toen 40 jaar), mijn moeder (38
jaar) en mijn broer Adri (toen 14) was ik ook aanwezig als baby van bijna een half jaar oud.
Mijn broer schrijft: “Najaar 1944. In september 1944
begonnen de oorlogshandelingen in onze omgeving
steeds heftiger te worden. De kuststrook werd regelmatig gebombardeerd. Zondag 17 september Valkenisse en Biggekerke, en op zaterdag 23 september ’s
avonds waren wij aan de beurt. Bij dit soort bombardementen kwamen altijd eerst een paar vliegtuigen,
die het doelgebied markeerden met gekleurde magnesiumbommen. Het hele doelgebied werd vervolgens omgeploegd met bommen. Wij zaten met een
heleboel mensen uit de Kanonweistraat2 in de schuilkelder (waar nu de Nijverheidsweg is).
Het bombardement op de batterij in de golflinks3
duurde misschien een half uur, maar het leek wel een
eeuwigheid. De bommen vielen van de Krommeweg
2 Deze bijzondere naam herinnert aan de Franse tijd rond 1800 toen daar op
een weiland kanonnen stonden. Walcheren was ook toen van strategisch
belang en kreeg in 1809 te maken met een Engelse invasie.
3 De Domburgsc golfbaan in de duinen ten westen van Domburg.

van Nederland

▲ Op 23 september 1944 is de batterij W 17 bij Domburg
gebombardeerd. (De toen gemaakte kraters zijn nog steeds
een deel van de plaatselijke golfbaan). Er vielen geen
burgerslachtoffers, maar de bommen vielen slechts zo’n 100 m
van de Kanonweistraat. (Rechts boven de K. Links daarvan was
de schuilkelder).

▲ Strooibiljet, 2 oktober 1944.

tot de Hogehil en van het strand tot de Babelweg. De
grote landbouwschuur van De Buck (Hof Domburg),
op ongeveer 100 meter van onze schuilkelder, kreeg
een voltreffer. Toen wij uit de schuilkelder kwamen,
zagen we dat het rijtje huizen in de Kanonweistraat er
nog stond, maar alle dakpannen waren verdwenen en
de ramen waren kapot.
Hetzelfde moment werd er vanaf Serooskerke een V2
(voetnoot: De V2 (Vergeltungswaffe 2) was de eerste
door Nazi-Duitsland ontwikkelde onbemande ballistische raket, richting Engeland gelanceerd. Ik herinner mij dat een Duitser, die ook in de schuilkelder
had gezeten zei: “Das ist unser Antwort”.

De volgende dag (dinsdag 3 oktober) werd de betekenis van de pamfletten duidelijk. Toen een groot aantal Lancaster bommenwerpers een gat in de Westkappelsedijk gooiden en Westkapelle in een puinhoop deden veranderen. In het begin kwam er nog
niet veel water naar binnen, maar toen half oktober
het water snel steeg, werd besloten weer naar Domburg terug te gaan. Inmiddels waren ook bij Vlissingen, Veere en Rammekens de dijken gebombardeerd
en stond Walcheren grotendeels onder water. Alleen
de dorpskernen en de duinenrij bleven droog, evenals het gebied ten noorden van de Sloedam en ten
oosten van het Kanaal door Walcheren (Arnemuiden
en Kleverskerke).
Vanaf half oktober werd er bijna elke dag gebombardeerd met als hoogtepunt het laatste weekend van
oktober. Zondag 29 oktober was voor mij de zwaarste
dag. In de loop van de morgen was ik (om een bombardement te ontlopen) op ‘Duinvliet’ terechtgekomen4, waar veel mensen zaten. Vandaar liep ik richting ‘Zonneveld’ toen er markeringsbommen werden
gegooid. Ik liep verder over de Noordweg tot de
‘Wulpedreve’ (oprijlaan naar Westhove) toen de eerste bommenwerpers hun lading bommen losten op
de Hamster (een Duits steunpunt). Een groep Duitsers lag daar met mitrailleurs op de vliegtuigen te

De week daarna was ik ingedeeld bij een ploegje
mensen die de schuur van de Buck moesten opruimen. Later bleek dat er enkele Duitsers onder het
puin lagen. De schuur stond ongeveer waar nu
zwembad ‘de Parel’ is.
De schrik zat er nu goed in en toen op maandag 2
oktober de beruchte pamfletten voor de bewoners
van de eilanden in de Scheldemonding werden uitgestrooid, besloten we naar Aagtekerke te gaan met onze buren Loes (Lous) Provoost en Tine ProvoostBoone. Mijn vader en buurman Loes werkten in
Aagtekerke bij Kees Minderhoud en daar op het
Dorpsplein trokken wij in.

4 Een buitenhuis ten oosten van Domburg, richting Oostkapelle.
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◄ In 2004 werd bij
de herdenking van
60 jaar bevrijding
van Domburg een
boekje uitgegeven
waarin ooggetuigen
hun belevenissen
van die tijd hebben
opgeschreven. Boven:
De beschadigde
watertoren van
Domburg. Onder:
Een Britse tank in
Domburg. De man
met hoed is dominee
Visser, die verderop
in dit artikel nog
vermeld wordt.

schieten en ik besloot verder de weg op te lopen door
het water richting Schoonoord.
Vlak voor de boerderij van Geldof (hoek Kalfhoekseweg) spoten de modderfonteinen van de ontploffende bommen links en rechts van de weg naast mij
op. In paniek ben ik verder gelopen over wat nu de
Oude Domburgseweg heet, tot ik zag dat in een wat
hoger gelegen woning aan de zuidzijde van de weg
mensen aanwezig waren. Totaal verdoofd raakte ik
daar binnen, mocht mijn kleren drogen en kreeg wat
te drinken. Na een poosje toen het bombardement
voorbij was, heeft één van de bewoners mij met een
bootje naar het droge gedeelte bij Westhove gebracht
en in de loop van de middag kwam ik weer terug in
de Kanonweistraat. Daar was inmiddels besloten om
weer naar Aagtekerke te gaan en dat gebeurde nog
dezelfde dag. Mijn vader had samen met Wannes
Maas een roeiboot gebouwd en daar voeren we mee
naar de familie Minderhoud in Aagtekerke.
De volgende dag was er weer een bombardement op
de weg van Westkapelle naar Domburg met tijdbommen, die ontploften toen de vliegtuigen allang verdwenen waren. Dinsdag 31 oktober was een stille dag
en wel de stilte tussen twee stormen door. Op Aagtekerke was ik vlug uitgekeken, want het droge gedeelte
was ongeveer 100 x 100 meter. Ik herinner me dat we
met ongeveer 20 mensen op een zolder sliepen, maar
je was blij dat je leefde en te eten en te drinken had.
De volgende dag (woensdag 1 november) was het al
vroeg onrustig. Wat er precies gebeurde wist je niet,
maar vanaf 8.15 uur vielen er zware granaten in en
om Domburg en schoten de kustbatterijen onophoudelijk naar de Engelse schepen die voor de kust lagen
en bij Westkapelle een landing uitvoerden. Het was
vanaf Aagtekerke duidelijk te zien dat er in Domburg
diverse branden woedden en pas tegen de avond
werd het stil. Het gerucht ging dat Domburg door
Engelsen ‘bevrijd’ was. Mijn vader en buurman Loes
besloten naar Domburg te varen om poolshoogte te
nemen. De andere morgen kwamen ze terug, nadat
ze de hele nacht hadden geholpen om de branden te
blussen. Mijn vader bracht Engelse sigaretten mee,
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die goed in de smaak vielen. Al spoedig bleek dat het
in Domburg nog niet echt veilig was, want de Engelse
commando’s vorderden maar langzaam en de Duitsers schoten nu op hun beurt in de richting van
Domburg.
Vrijdag 10 november gingen we terug naar Domburg
waar ons huis in de Kanonweistraat inmiddels bewoond werd door de familie Francke uit Westkapelle.
Vader Francke was bij de marechausse en had op
Westkapelle een twijfelachtige reputatie. Moeder was
wel aardig. Zij hadden twee zonen (een tweeling Jan
en Jacob) die van mijn leeftijd waren.
Wij vonden Domburg na de beschietingen onherkenbaar verwoest weer terug. Daarna deden wij, wat
iedereen deed, namelijk de Duitse bunkers doorzoeken of er nog iets bruikbaars te vinden was. Er was
niets veilig voor ons, maar er lag dan ook onvoorstelbaar veel aantrekkelijk spul. Kleding, eten en drinken, geweren, bajonetten, koppelriemen, staven kruit
en zelfs handgranaten en pantservuisten waren voor
ons niet veilig.
Kort na de bevrijding ben ik ook enkele keren naar
Westkapelle gelopen (je deed toen alles te voet), maar
wat je daar zag, was onbeschrijfelijk. Het hele dorp
(behalve een klein stukje bij de vuurtoren) was één
grote puinhoop en in het dijkgat, wat inmiddels een
paar honderd meter breed was, lagen kapotte tanks
en landingsboten. Als je geluk had, kon je met een
boot (langs een touw) naar de zuidkant van het gat
waar een grote Duitse radarpost (Erika) stond. Je besefte toen niet hoe gevaarlijk alles was, want later zijn
er ook nog mensen met deze ‘overzetboot’ verdronken.
Ook met de jongens Francke ben ik een paar keer
naar hun huis in de Zuidstraat geweest. Bij eb stond
het droog, maar bij vloed liep het telkens weer onder,
maar het vreemde was dat je ook aan deze verschrikkelijke zaken gewend raakte.
Tegen de Kerstdagen keerde de spanning weer even
terug. Tijdens het Duitse ‘Ardennenoffensief ’ verwachtten ze hier een aanval vanuit Schouwen, dat
nog steeds in Duitse handen was. Op nieuwjaarsdag
1945 zagen we voor het laatst Duitse vliegtuigen boven ons hoofd. Na nieuwjaar beperkten de oorlogshandelingen zich tot het stranden van een eenmansduikbootje en het aanspoelen van grote hoeveelheden voorraden uit geallieerde schepen, die in de
monding van de Schelde waren getorpedeerd. Meel,
chocolade, biscuits en sigaretten waren erg gewilde
zaken en wie geluk had kon er aardig wat aan verdienen, of het als ruilobject gebruiken.
Langzamerhand werd de toestand een beetje normaler en toen in mei 1945 overig Nederland bevrijd
werd, kon men aan de droogmaking en wederopbouw van Walcheren gaan beginnen.
Tot zover mijn oudste broer, Jo Provoost, in het
boekje “Domburg bevrijd. 1 november 1944. Hoe de
mensen het beleefden”, blz. 42-45.
Ik wil daar nog een paar opmerkingen aan toevoegen. Mijn broer Jo spreekt er niet over, maar hij had
nog twee jongere broers. De ene een jaar jonger dan
hij, dus 14 jaar oud, en ik. Op zondag 29 oktober, de
dag van de tweede evacuatie, was ik precies 6 maan-

den oud. Onze buren hadden eveneens een jonge
baby. Op het evacuatieadres in Aagtekerke was nog
een gezin met een baby. Mijn moeder vertelde me
vaak, dat we als baby’s met z’n drieën in de box en in
bed lagen. Bij terugkeer in Domburg was ons huis
inmiddels bewoond door een gezin uit Westkapelle,
dat daar dakloos was geworden. Hoewel het huis te
klein was voor twee gezinnen heeft mijn moeder er
nooit over geklaagd. Zij wist uit eigen ervaring hoe
het was om bij anderen te moeten inwonen.
Het verhaal van mijn broer geeft in grote lijnen weer
wat er gebeurde in de periode september – november
1944. Hieronder wil ik dat verhaal verder uitbreiden
met meer details over de gewapende strijd om Walcheren in het algemeen en die om Domburg en omgeving in het bijzonder.

Voorbereidende bombardementen
In september 1944 vonden er al enkele voorbereidende bombardementen op Duitse militaire installaties plaats. Op 17 september 1944 ging operatie
Market Garden van start. In Nederland moesten onder meer de bruggenhoofden Arnhem en Nijmegen
worden veroverd. Diezelfde dag volgde op Walcheren
een bombardement op de kustbatterijen bij Zoutelande, Biggekerke en het vliegveld bij Vlissingen. Er
vielen tientallen doden onder de burgerbevolking.
Biggekerke was er het ergst aan toe. Daar veranderde
een mooie zondagse nazomeravond plotseling in een
regelrechte hel. Van achter de duinen verschenen geallieerde bommenwerpers, die boven het dorp hun
bommen loslieten. Ze moesten geschutstellingen van
de Duitsers bombarderen, maar die waren er al niet
meer. Een verzetsgroep had aangegeven dat er alleen
maar een houten kanon opgesteld stond bij Biggekerke. Toch werd dit geschut aangemerkt als een potentieel doelwit. Slechts één bom kwam in de buurt
van de locatie waar ze hadden gestaan. De andere
bommen kwamen op de straten en huizen terecht
waar vaders, moeders en kinderen schuilden. Door
deze fouten, gemaakt door de geallieerden, kwamen
vijf en veertig burgers om het leven.
De Duitse kustverdediging van Walcheren bleef doelwit van geallieerde bommenwerpers. Op zaterdag 23
september werd de zware kustbatterij bij Domburg
door 49 vliegtuigen bestookt. De Duitse batterij komt
vrijwel ongeschonden uit de bommenregen tevoorschijn. Gelukkig vielen er bij dit bombardement geen
burgerslachtoffers, maar vielen er wel doden onder
de Duitse bezetters.

Walcheren werd onder water gezet
Op het geallieerde hoofdkwartier was men tot de
conclusie gekomen dat Walcheren alleen via een invasie vanuit zee te veroveren was. Ter voorbereiding
van deze invasie zou Walcheren onder water gezet
moeten worden. In Nederland is men er bekend mee
om ter verdediging stukken land onder (zoet) water
te zetten. Hier werd gekozen voor een inundatie met

zeewater om een aanval op en de verovering van
Walcheren ‘makkelijker’ te maken.
Als eerste zou de zeedijk bij Westkapelle kapot gebombardeerd worden. Op maandag 2 oktober 1944
lieten twee geallieerde vliegtuigen boven Walcheren
strooibiljetten vallen, waarvan er slechts weinig in
Westkapelle terecht kwamen. Via deze biljetten werd
de bevolking gewaarschuwd voor een overstroming
als gevolg van bombardementen op de vijandelijke
troepen en installaties. “Verlaat de eilanden of indien dat niet mogelijk is, verhuist dan ONMIDDELLIJK met uwe families naar een veilige plaats op de
eilanden”, luidde de boodschap. Walcheren kon alleen via de, inmiddels ook zwaar beschoten, Sloedam
worden verlaten. Bovendien verboden de Duitsers
mensen het eiland te verlaten. Vertrekken was voor
de bevolking dus geen optie. In eerste instantie
wachtten de meesten af, onwetend waar de bommen
zouden vallen.
De volgende dag, 3 oktober 1944, werd de zeedijk
direct ten zuiden van Westkapelle gebombardeerd.
Toen deze doorbrak stroomde het water het gat binnen en overspoelde het dorp. Omdat er tijdens het
bombardement ook bommen in het aan de dijk liggende dorp vielen, kwamen veel inwoners om het
leven. De grootste ramp vond echter plaats in molen
‘De Roos’. Hier hadden 47 mensen een veilige schuil-

Gaten in vier zeedijken

N

a het eerste bombardement op de zeedijken
van Westkapelle steeg het water niet snel
genoeg. De geallieerden gingen daarom door
en bombardeerden de Walcherse dijken op vier
plaatsen. De zee maakte daarna zelf het werk af.
Eb en vloed sleten de dijkgaten verder uit, zodat
in november circa 80% van Walcherens landerijen
onder water stonden.
De vier plaatsen van de dijkgaten worden hieronder kort besproken.
◄ De vernielde
zeedijken van
Walcheren
waardoor 16.000
hectare land
overstroomde.

Westkapelle — groot aantal doden.
De dijk bij Westkapelle werd voor het eerst gebombardeerd op 3 oktober 1944. Het bombardement
eiste 157 levens, bijna 7 procent van de totale
dorpsbevolking. Het dijkgat was eerst niet groot
genoeg en de dijk werd op 17 oktober nogmaals
gebombardeerd. In juni 1945 was het gat 600 meter breed geworden. De grootst gepeilde diepte
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bedroeg 17,60 meter onder NAP. Het dijkgat bij
Westkapelle werd gedicht op 12 oktober 1945.
Vlissingen / Nolledijk — De Nolledijk in Vlissingen werd 7 oktober 1944 voor het eerst gebombardeerd. Het dijkgat werd circa 250 meter breed, in
juni 1945 was dat 350 meter. De grootst gepeilde
diepte bedroeg 11,30 meter onder NAP. Het dijkgat werd 3 september 1945 gedicht. De dijk brak
echter op 25 september weer door en werd daarna
opnieuw gesloten op 2 oktober 1945.
Vlissingen / Fort Rammekens — diepste gat, pas
in 1946 als laatste gedicht.
De dijk bij Vlissingen ten oosten van het Kanaal
door Walcheren werd evenals de Nolledijk voor
het eerst gebombardeerd op 7 oktober 1944. Het
dijkgat bij Fort Rammekens werd circa 700 meter
breed, in juni 1945 was dat 750 meter. De grootste
gemeten diepte bedroeg 24,50 meter onder NAP.
Een poging de dijk 1 december 1945 te sluiten
mislukte. De poging op 5 februari 1946 was wel
succesvol.
Veere — breedste dijkgat.
De dijk bij Veere werd 11 oktober 1944 gebombardeerd. Het dijkgat was circa 650 meter breed, in
juni 1945 was dat 975 meter. De grootste gemeten
diepte bedroeg 20 meter onder NAP. Het dijkgat
werd gedicht op 23 oktober 1945.

Domburg bij vergissing
beschoten

plaats gezocht. De uitgang van de schuilkelder onder
de molen raakte geblokkeerd na een bomexplosie en
44 van de 47 mensen zijn verdronken toen het zeewater naar binnen stroomde. Als gevolg van het
bombardement vielen er in Westkapelle 157 burgerdoden.

▲▲Het slagschip HMS
Warspite (particuliere
collectie).
▲ Verwoestingen na de
beschieting in de Ooststraat/
Markt te Domburg
(particuliere collectie).
◄ De 15 inch (38 cm)
kanonnen van de HMS
Warspite die op 1 november
1944 Domburg beschoten.
(particuliere collectie).

Plannen voor de bevrijding van Walcheren
Het geallieerde opperbevel stelt een plan op voor de
bevrijding van Walcheren. Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Twee landingen vanuit zee
met als namen Operatie Infatuate I: Een landing in
Vlissingen vanuit Breskens en Operatie Infatuate II:
Een landing in Westkapelle vanuit Oostende. Aan de
oostzijde moest de Sloedam (verbinding tussen
Zuid-Beveland en Walcheren) bestormd worden.
Geallieerde militairen moesten dan eerst Zuid-Beveland vanuit West-Brabant veroverd hebben. De geplande invasiedatum wordt 1 november 1944. Voorafgaand aan de invasie worden de Duitse steunpun◄ Het aanvalsplan voor de
bevrijding van
Walcheren
met daarop de
te veroveren
Duitse steunpunten (Battery
W4 t/m
W19 en de
Radarpost
W 22).
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oor de kust liggen ook enkele Britse oorlogsschepen, het slagschip HMS Warspite en de
kanonneerboten HMS Roberts en HMS Erebus.
Op de dag van de invasie, 1 november 1944,
openen de Warspite en de Roberts rond 08.20
uur het vuur op de kustbatterijen bij Domburg.
Urenlang wordt er geschoten, helaas niet op de
Duitse bunkers, maar op Domburg zelf. Gemeentesecretaris Bart Goedbloed maakte daarvan een
aantekening in zijn dagboek: “Warspite beschiet
ons met 38 cm granaten. Moet vergissing zijn, 50
doden.” In een latere toelichting schrijft hij: “Eerst
later hebben we vastgesteld dat de Warspite bij
vergissing ons dorp heeft beschoten. De granaten
waren bedoeld voor de kustbatterijen in de duinen
(de golflinks) links van de Hooge Hil en één rechts
daarvan, maar bij de berekening van de afstand
waarop het geschut moest worden ingesteld, zijn

ten aan de kust opnieuw gebombardeerd. Op zondag
29 oktober worden midden op de dag drie militaire
doelen in de duinen bij Domburg aangevallen. Veel
gezinnen ontvluchten die dag Domburg, waaronder
mijn ouders. Het blijkt precies op tijd te zijn. Drie
dagen later begint de invasie van Walcheren en wordt
Domburg zwaar getroffen.

De aanval op Walcheren
D-Day - 1 november 1944

▲ Verwoestingen in de Weststraat/Markt te Domburg.
(Particuliere collectie).

fatale vergissingen gemaakt. De Britten namen
namelijk niet de kerktoren van Domburg als uitgangspunt maar de watertoren. Men kwam derhalve tot een verkeerde afstand tussen toren en
Duitse stellingen; de afstand tussen kerk en kanonnen had aangehouden moeten worden. Daardoor
vielen de granaten van de Warspite niet op de
Duitse stellingen, maar midden in het dorp.”
De ravage in het centrum van Domburg was
enorm. Zo werd een groot deel van de noordkant
van de Ooststraat was door de granaten verwoest.
Aan de zuidkant van de Ooststraat kreeg een huis
een voltreffer, waarbij acht mensen werden gedood. Daarna is de gehele zuidkant eraan gegaan
tot aan het laatste huis. Een paar panden om de
hoek in de Zuidstraat gingen in vlammen op,
evenals huizen op de Markt en de Weststraat.
Een andere ooggetuige van de gebeurtenissen op
1 november 1944 is dominee Visser. (voetnoot:
Dominee Julius Everhard Visser (1899-1989) van
1926-1947 dominee van de Gereformeerde Gemeente in Domburg.) Om 10 over 8 viel de eerste
granaat van de Warspite in Domburg, stelt hij
vast. ‘Wie vluchten kon, vluchtte. Zo’n 20 mensen
werden op hun vlucht dodelijk getroffen. Overal
heerste paniek. Ouders waren hun kinderen kwijt
en omgekeerd. Ook wij misten onze drie kinderen,
maar gelukkig troffen we ze later ongedeerd aan.’
Hij bracht zijn gezin naar Oostkapelle en keerde
naar Domburg terug. ‘Lopend en soms kruipend
kwam ik weer in het dorp. Wat ik toen zag, laat
zich niet beschrijven. Overal lagen lijken, tal van
huizen waren in puin geschoten, overal loeiden de
vlammen. Voor 1 uur die middag waren er al meer
dan 30 mensen in Domburg omgekomen.’
In totaal werden 48 burgers slachtoffer van de
beschieting op Domburg. Van hen waren er 23
inwoner van Domburg, terwijl de andere 25
vluchtelingen waren uit de ondergelopen dorpen,
maar voornamelijk uit het door eerdere bombardementen zwaar beschadigde Westkapelle.

Aan de zuidzijde zou bij Vlissingen een landing uitgevoerd worden (operatie Infatuate I) door het Britse
4e Commando. Hierbij waren twee Franse “Troops”
(halve compagnieën) en elf Nederlanders van het 10e
(inter-geallieerde) commando ingedeeld. Een artilleriebeschieting vanuit Zeeuws-Vlaanderen en een
luchtaanval zouden eraan vooraf gaan. Na de commando’s zouden troepen van de 155e brigade (van de
52e divisie) aan land gezet worden.
Aan de westzijde bij Westkapelle (operatie Infatuate
II) was het landingsgebied van de overige onderdelen
van de 4th Special Service Brigade (de marinierscommando’s 41, 47 en 48). Deze werden versterkt met
een Belgische en een Noorse Troop en met 14 Nederlanders van het 10e Commando. De Britse 79e divisie
zorgde voor de levering van speciale voertuigen, nodig om de landingen te laten slagen. Ook hier gingen
artillerie- en luchtbombardementen aan de landingen vooraf.
Aan de oostzijde moest de Sloedam (verbinding tussen Zuid-Beveland en Walcheren) bestormd worden.
Hiervoor werd een beroep gedaan op onderdelen van
de Canadese 2e infanteriedivisie en (in een later stadium) op de Britse 52e Lowland-divisie van generaal-majoor Edmund Hakewill Smith, versterkt met
commando’s van de 4th Special Service Brigade. Bij de
bevrijding van Walcheren waren uiteindelijk militairen betrokken van Britse, Franse, Nederlandse, Belgische, Noorse en Canadese nationaliteit.
Op 1 november 1944 is het winderig en koud weer,
maar de invasie gaat toch door. Om 04.45 uur begint
Infatuate I met een artilleriebombardement op Vlissingen. Een uur later volgt de eerste aanvalsgolf met
landingsvaartuigen.
Ook Infatuate II ging van start. Om kwart over drie ’s
nachts verliet de vloot Oostende voor de landing bij
Westkapelle. Door het slechte weer kon ook hier geen
voorafgaand luchtbombardement worden gegeven en
moest de meegebrachte scheepsartillerie het zonder
luchtwaarneming doen. Toen de vuurtoren van
Westkapelle werd waargenomen, namen de schepen
hun posities in. De landingsvaartuigen kozen positie
voor de aanval en de oorlogsschepen (waaronder het
Britse slagschip Warspite en twee kanonneerboten)
namen hun plaats in voor het scheepsbombardement
(zie Kader Domburg bij vergissing beschoten). Zodra deze schepen het vuur openden, beantwoordden
de Duitse kustbatterijen het vuur. Omdat de oorlogsschepen op deze manier het vuur naar zich toe trokken, konden de landingsvaartuigen relatief ongemoeid de kust naderen.
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Rond tien uur lieten de landingsvaartuigen hun kleppen neer. De Buffalo’s5 gingen te water en voeren
door het gat in de dijk Walcheren binnen. Kort na de
middag was de batterij (W 15) op de noordelijke dijk
veroverd en kon het bijna totaal verwoeste Westkapelle bevrijd worden.
De zuidelijke dijk werd ook fel verdedigd door de
Duitsers, maar de batterij aan deze kant kwam zonder munitie te zitten, een gevolg van de gebrekkige
aanvoer van voorraden en munitie nadat Walcheren
onder water kwam te staan. Daarna werd de bemanning na een korte schermutseling met handwapens
uitgeschakeld en hadden de Geallieerden een stevig
bruggenhoofd in handen.
Het 48e commando, op de zuidelijke dijk, trok in de
morgen van 2 november op (met in de spits de bij
hen ingedeelde Nederlanders) en moest een zware
slag leveren bij Dishoek. De Duitse batterij (W 11)
die hier stond opgesteld, moest worden uitgeschakeld, omdat deze de bevoorrading via Westkapelle
bemoeilijkte. Na lange en dure strijd wisten de commando’s ‘s avonds de batterij binnen te dringen en na
nachtelijke gevechten was de batterij in de ochtend
van 3 november veroverd. De overige batterijen bleken minder verzet op te leveren en in de loop van de
avond werd het dijkgat bij Vlissingen bereikt.

gevoel, dat we de oorlog gewonnen hadden. Sterker
nog, eens te meer werden we ons bewust van de
trieste waarheid: elke oorlog heeft alleen maar verliezers.” (In: Domburg bevrijd, blz. 33)

De strijd om het verdere kustgebied
De geallieerde opmars bij Domburg stopte gedurende
enkele dagen. Bij Zoutelande en Dishoek was versterking nodig. Na de val van de kustbatterij Dishoek op
3 november 1944 was het doel van de Slag om de
Schelde feitelijk bereikt. De Westerschelde was vrij,
maar in het noordwesten van Walcheren en Middelburg bevonden zich nog Duitse troepen. Vooral in
het kustgebied tussen Domburg en Vrouwenpolder
moest nog strijd worden geleverd om de Duitsers te
verdrijven. In het duingebied ten noorden van Domburg lagen zeven weerstandskernen (Stützpunkten)
die veroverd moesten worden om de gehele Walcherse kust in handen te krijgen.

Bevrijding van Domburg
Vanuit Westkapelle trok het 41ste commando noordwaarts en veroverde Domburg nog in de avonduren
van 1 november. Veel inwoners van Domburg waren
op de vlucht geslagen voor de hevige beschietingen.
Ze zochten onder meer een veilig heenkomen in de
omgeving, zo ook dominee Visser. Toch was hij getuige van de komst van de bevrijders toen hij van
vanuit zijn vluchtadres nog even naar huis moest om
wat kleren te redden. Op de terugweg werd hem ineens toegeroepen: ‘Hände hoch!’ Het was een nerveuze Duitse patrouille. Ze vroegen de dominee of er
Tommies waren. ‘Ja, ze komen eraan.’ De Duitse patrouille vluchtte daarop ijlings de bosjes in. “Nauwelijks had ik me omgedraaid om mijn weg te vervolgen of ik ontmoette een Engelse patrouille. ‘Hands
up. Zijn er Duitsers in de buurt?’ ‘Yes, yes’, stamelde
ik. ‘And who are you?’ ‘Nederlander, vriend,’ antwoordde ik. Daarop vlogen we elkaar in de armen.
Vrij, vrij, eindelijk vrij ging het door me heen.”
Domburg was bevrijd, maar tegen welke prijs? Mijn
neef Jan de Pagter, die met zijn ouders op 1 november 1944 naar de villa Duinvliet was gevlucht schreef
hierover het volgende: “Domburg werd op 1 november 1944 door Engelse en Belgische troepen bevrijd,
maar in de omgeving van Duinvliet vielen tot ’s
avonds laat nog enkele granaten. De avond van de 2e
november werden we bevrijd door Belgische militairen. De volgende dag gingen we met gemengde gevoelens naar Domburg.
We waren verlost van viereneenhalf jaar overheersing, maar het groot aantal slachtoffers en de puinhoop die Domburg geworden was, gaven ons niet het
5 Een type amfibievoertuig, dat dus zowel kon rijden als varen.

30

www.ameide-tienhoven.nl | maart 2020

▲▲ Duitse Stützpunkte (steunpunten) tussen Domburg en
Vrouwenpolder.
(Bron: Slag om de Schelde 1944).
▲ Een geallieerde tank in het zwaar beschadigde Domburg.

Na de verovering van Dishoek werd een viertal tanks
ter versterking naar het centrum van Domburg gebracht. Voordat tanks en commando’s in het duingebied tussen Domburg en Oostkapelle in actie kwamen, moesten in Domburg nog enkele verzetshaarden worden opgeruimd.
Hotel Woestduin werd door de tanks in brand geschoten, waarna de bezetting zich overgaf. Nog altijd
kwam er vuur vanaf de watertoren. Bart Goedbloed
zag het volgende: “Gedurende enkele minuten vuurde
een tank op de toren. Weldra zwaaiden de Duitsers op

De beschadigde watertoren op een foto uit 1945. (ZB,
fotocollectie PZEM).

de omloop met een witte vlag. De Commando’s haalden daarna 143 gevangenen uit de toren en de omliggende bunkers”.
Het Badhotel, dat jarenlang had gediend als hoofdkwartier van de Marine Artillerie onder Kapitän
Künel, viel die dag eveneens in geallieerde handen.
Westkappelaar Hendrikse diende de commando’s als
gids: “Ik leidde de patrouille naar de achterkant van
het hotel. Een deur stond op een kier. De commando’s
zochten eerst naar eventuele mijnen en booby-traps,
maar toen alles veilig was, gingen we naar binnen. In
de koffiekamer heerste een grote wanorde. Uit alles
bleek, dat de Duitsers slechts kort tevoren waren vertrokken. Het eten stond onaangeroerd op tafel, overal
lagen kleding- en uitrustingstukken. In de kasten vonden we een groot aantal stafkaarten, waaronder een
met alle verdedigingswerken van Schouwen-Duiveland. Op een andere kaart waren de Duitse mijnenvelden tussen Westkapelle en Oranjezon aangebracht.
Duitsers vonden we echter in het hele gebouw niet”.
Toen Domburg en naaste omgeving van vijanden
gezuiverd was, bonden de Geallieerden op 4 november de strijd aan met de Duitse steunpunten in de
duinen richting Vrouwenpolder. De Britse 41ste Commando’s en de inter-geallieerde eenheid no. 10, waaronder Noren en Belgen, werden gesteund door vier
tanks, de enige die beschikbaar waren. De duinen
vormden met hun steile hellingen en rul zand een
groot probleem voor de stalen monsters. Zij vuurden
veelal vanuit laag gelegen posities en verleenden zo
steun aan de moeizaam oprukkende commando’s.
Dit werd een van de meest verbeten acties van de
strijd om Walcheren. De strijd speelde zich vooral af
rond de Stützpunkten Zoppot, Hamster (W 18) en
Wien, in het bosgebied direct achter de duinen. Het
gevecht om batterij W 18 duurde drie dagen. De
Duitsers hadden zich niet alleen verschanst in geduchte bunkers, zij hadden het voorterrein ook bezaaid met mijnen.
Vooral de Belgen onderscheidden zich in dit duingebied. Een van hun, Jacky Deleener, bracht verslag uit:
“Wij hebben reeds honderden krijgsgevangenen gemaakt en onze snelle voortuitgang gedurende de laat-

ste uren bedwelmt ons enigszins. Het is nu drie uur.
Voor ons zijn slechts enkele bosjes en bomen die er helemaal gevaarloos uitzien. Wanner we er vooruit trekken schijnt er achter ieder van hen een vijand te zitten;
weldra vliegen de kogels ons rond het hoofd. Wij gaan
vooruit van boom tot boom, terwijl wij hier en daar
enkele buien (kogelregens) in verdachte struiken jagen. Het vijandelijk vuur wordt echter vinniger en hun
automatische wapens schieten onverpoosd. Geen enkele plek is veilig. Onze sectieleider, Luitenant Meny
sneuvelt en ondersectieoverste sergeant-majoor Artemieff wordt zwaargewond. Onze brengunner korporaal Dive krijgt een kogel recht in het hart... Het ziet
er voor ons hachelijk uit.
Korporaal Legrand en ikzelf nemen de leiding over.
Het vijandelijk vuur wordt echter onhoudbaar en wij
leggen ons plat op de grond. Bij de minste beweging
barst een lading van de Duitse M.G.’s over ons. Wij
vragen ons af hoe hier uit te geraken. Onze leider, kapitein Danloy, heeft onze wanhopige positie bemerkt
en de andere sectie krijgt een zijdelingse beweging uit
te voeren teneinde de vijand af te leiden. Weldra mindert de druk en zijn we opnieuw op weg. Oef … wij
zijn er kort bij geweest deze keer”. (Bron: Domburg
bevrijd, blz. 152).
De Belgen, die met 78 man aan de strijd hadden
deelgenomen verloren twee dodelijke slachtoffers en
telden negentien gewonden.
De centrale defensiepost van de Duitsers was de
Zwarte Hut in het uiterste noorden van Walcheren.
Deze post bestond uit een formidabele bunker en het
noordelijkste Stützpunkt Flensburg (W 19). Duitsers
bleven schieten met alles wat ze hadden totdat hun
positie dusdanig was geworden, dat verder standhouden een gewisse dood zou betekenen. Toen dat moment aanbrak, smeten 300 soldaten hun wapens en
uitrusting weg en kwamen ze, de handen hoog in de
lucht en zwaaiend met witte doeken, uit hun bunkers
te voorschijn. De laatste vijandelijke batterij, die de
Geallieerden grote verliezen had bezorgd, was uitgeschakeld. Maar nog was de strijd om Zwarte Hut niet
ten einde. Op 7 november kwamen Typhoons6 tegen
deze stelling in actie, waarna de commando’s met
steun van de tanks een stormaanval begonnen. De
stelling viel uiteindelijk het pas in de vroege ochtend
van 8 november 1944 in geallieerde handen. Men
was kennelijk niet op de hoogte dat de Duitse commandant van de vesting Walcheren, luitenant-generaal Daser, al op 6 november de capitulatie van de
Duitse troepen op Walcheren had getekend.

Duitse capitulatie op maandag
6 november 1944
Tijdens de gevechten aan de kust van Walcheren verbleef de Duitse vestingcommandant, luitenant-generaal Wilhelm Daser in Middelburg. Door de inundatie van Walcheren moest het hoofdkwartier vanuit
het buitenhuis Toorenvliedt verplaatst worden. De
6 De Hawker Typhoon was een jachtbommenwerper in dienst bij de RAF
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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verplaatsing was eerst naar Zuid-Beveland, maar
toen dat grotendeels door de Geallieerden was veroverd keerde men in de nacht van 29 op 30 oktober
terug naar twee panden op de Dam in Middelburg.
Omdat de verbindingen op het overstroomde Walcheren slecht waren, was men in Middelburg niet
goed op de hoogte van de omvang van de geallieerde
invasie op 1 november en de ontwikkeling in de
strijd om Walcheren.
Uiteindelijk lukte het twee bemiddelaars om op
maandag 6 november in contact te komen met Daser
met het dringend verzoek om niet te vechten om
Middelburg waar zich ook duizenden vluchtelingen
uit de overstroomde dorpen bevonden. Commandant Daser stemde toe en later die middag gingen
enkele geallieerde officieren naar het Duitse hoofdkwartier om de capitulatie te regelen. Daarbij deed
zich nog een probleem voor. De Schotse majoor
Johnston was de hoogste in rang, maar Daser liet weten dat hij zich niet wilde overgeven aan iemand lager in rang dan kolonel. Majoor Johnston ‘leende’ de
ontbrekende onderscheidingstekens van een andere
officier en stelde zich voor als kolonel. Generaal Daser stemde toe en met hem werden rond 2.000 in
Middelburg verblijvende Duitse militairen krijgsgevangen gemaakt. Het totaal aan Duitse krijgsgevangenen op Walcheren overtrof uiteindelijk vele malen
het aantal geallieerde militairen.

Nasleep voor de inwoners van Walcheren
Na de Duitse capitulatie werd het zgn. Militair Gezag
het nieuwe bestuur in de bevrijde gebieden. Walcheren was weliswaar bevrijd van de Duitse bezetting,
maar een groot gebied stond nog steeds onder water.
Bovendien waren heel veel huizen onbewoonbaar
geworden ten gevolge van de langdurige bombardementen, beschietingen en andere oorlogshandelingen. Voor veel inwoners van Domburg en andere
dorpen had dit grote gevolgen. Een groot aantal gezinnen werd gedwongen geëvacueerd7 naar droge
gebieden in Zuid-Beveland. Daar werden de bewoners gedwongen deze evacuees in hun woning op te
nemen. Zo’n 7.000 inwoners van Walcheren vertrokken. De felste tegenstanders moesten na een zware
storm met springtij, op 19 januari 1945, toegeven dat
evacuatie een juiste beslissing was. Het water op het
overstroomde Walcheren steeg toen zo hoog dat er
zeker nieuwe slachtoffers waren gevallen.
Langdurige inwoning was er ook bij mensen die in
huizen woonden, die niet in het water stonden. Andere dakloos geworden gezinnen kozen voor een
derde optie. Zij trokken in de bunkers in de duinen,
die door de Duitsers waren verlaten.

De Schelde mijnenvrij
Direct na de val van het Duitse steunpunt Dishoek,
op 3 november, startte de operatie Calender waarbij
7 Een groot deel van de bevolking was tegen evacuatie want zij waren nog
nooit weggeweest van Walcheren.
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een groot aantal mijnenvegers de opdracht kreeg de
route van zee naar Antwerpen zo snel mogelijk van
mijnen te zuiveren. In totaal werden in drie weken
tijd 267 zeemijnen opgeruimd. De vaarweg naar Antwerpen werd op 26 november 1944 officieel open
verklaard en nog diezelfde dag kwamen de eerste
schepen met goederen in Antwerpen aan.
Binnen enkele weken groeide de geallieerde aanvoer
van militaire goederen tot grote hoogte en was de
aanvoer uit de havens in Noord Frankrijk niet langer
nodig. Deskundigen schrijven dan ook: “Het belang
van de haven van Antwerpen voor de geallieerde
overwinning in Europa in 1945 kan moeilijk overschat worden.” Een Duitse poging om via het zgn.
Ardennen-offensief, in december 1944, de haven van
Antwerpen te heroveren mislukt, maar wijst ook op
het grote belang van het bezit van Antwerpen.

Slachtoffers
De Slag om de Schelde eiste veel slachtoffers. Niet
alleen geallieerde en duitse militairen, maar ook veel
burgerslachtoffers,vooral ten gevolge van onnauwkeurige bombardementen vanuit vliegtuigen en beschietingen vanaf oorlogsschepen voor de kust. In de
periode van 4 september 1944 tot en met 28 november 1944 verloren in totaal 2.283 burgers en 7.481
militairen (3.231 Geallieerden en 4.250 Duitsers) het
leven, een totaal van 9.764 slachtoffers. Op regionaal
niveau vielen de grootste aantallen burgerslachtoffers
in Belgisch Vlaanderen (744) en Zeeuws-Vlaanderen
(741). Bij de verovering van Walcheren verloren 423
burgers het leven.

Nasleep voor Walcheren
Direct na de Slag om de Schelde schrijft een Australische oorlogscorrespondent over Walcheren: “Het
kan nu ten onder gaan in zee”. Hij is waarschijnlijk
niet op de hoogte van het karakter van de Zeeuwen
en hun devies: ‘Luctor et Emergo’ (Ik worstel en kom
boven). Walcheren volledig prijs geven aan de zee,
gebeurt dan ook niet. Het duurt echter lang voor
men op Walcheren weer droge voeten heeft.
De droogmaking van Walcheren werd pas na de bevrijding ter hand genomen, maar werd ernstig belemmerd door een tekort aan materialen en arbeidskrachten. Pas toen de rest van Nederland in mei 1945
ook was bevrijd, kon de droogmaking op grote schaal
worden aangepakt. Een primeur voor Nederland was
de toepassing van betonnen sluitelementen (caissons). In het najaar van 1945 werden de gaten in de
dijken bij Westkapelle, Veere en in de Nolledijk gesloten. Het gat bij Rammekens werd op 24 januari
1946 gedicht.
De gevolgen van de inundatie voor het landschap op
Walcheren waren enorm. Het water dat maandenlang
door de getijdenwerking tweemaal per dag binnenstroomde en weer afging, liet ingrijpende sporen in
het landschap na. Er was een uitgebreid krekenstelsel
ontstaan. Wegen waren weggevaagd of overdekt met
slib en zand. Tal van huizen en boerderijen waren

verwoest, waardoor er veel nieuw gebouwd moest
worden. Daarnaast werd er ook een herinrichting
van de grond doorgevoerd.
Nog voordat de drooglegging van Walcheren in 1946
een feit was, werden er al plannen gemaakt voor het
herstel van het eiland. In augustus 1945 wordt de zogeheten Snelcommissie Walcheren opgericht, met als
taak om binnen acht maanden een voorlopig plan
voor het herstel van het eiland op te stellen. Dit plan
moet tevens als grondslag dienen voor de herverkaveling. Het reconstructieplan (1946) voorzag in een
herverkaveling van Walcheren. De Herverkavelingswet werd op 27 november 1947 van kracht, overigens
zonder dat de boeren hierover hadden kunnen stemmen. De gemiddelde kavelgrootte werd nagenoeg
verdubbeld: van 1,8 ha naar 3,5 ha. Er kwam een rationeler wegenpatroon. De vele onverharde doodlopende weggetjes kwamen niet meer terug. De karakteristieke meidoornhagen, die vroeger de landbouwpercelen scheidden maar die door de inundatie verdwenen waren, kwamen evenmin terug. Langs de
wegen werd dichte beplanting aangelegd. Dat versterkte het contrast tussen de open poelgebieden en
de dicht begroeide kreekruggen. De kreken die door
de inundatie waren ontstaan, werden, evenals de binnenduinrand, omgeven door bosbeplanting. Kortom
het landschap van Walcheren was na deze herinrichting volledig van karakter veranderd.

Oorlogsmonumenten in Domburg
In Domburg bevinden zich vijf monumenten die
herinneren aan de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog. De herdenking van alle oorlogsslachtoffers vindt in Domburg plaats op 1 november, de dag
waarop Domburg in 1944 werd bevrijd.
Het oudste en minst bekende monument is het Franse Oorlogsmonument. Dit is het eerst geplaatste monument op de begraafplaats in Domburg. Het is ter
herinnering van de omgekomen Franse en NoordAfrikaanse militairen in de meidagen van 1940. Na
de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei
1940 vocht het Franse leger nog door in Zeeland. Via
Vlissingen wilden zij ontkomen aan de Duitse overmacht. Een aantal slachtoffers, die hierbij sneuvelden,
werd eerst in Domburg begraven omdat men hen
niet wilde vergeten. Ondanks tegenstand van de
Duitse bezetters kregen zij toch een eenvoudig monument. Gedurende de bezetting werd daar weinig
bekendheid aan gegeven.
Na 1945 werden deze militairen herbegraven op de
Franse begraafplaats in Kapelle. Het monument is in
Domburg blijven staan. Op 1 november worden ook
deze gesneuvelden herdacht.
De teksten op het monument luiden:
A nos vaillants defenseurs francais. temoignage de reconnaissance. mai 1940
Aan onze dappere Franse verdedigers - Betuigen wij
onze dankbaarheid - mei 1940

Monumenten voor burgerslachtoffers en
omgekomen geallieerde militairen
De meeste Domburgse burgerslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog vielen door het mislukte bombardement vanaf de Britse oorlogsschepen op 1 november 1944. Bij die beschieting kwamen niet alleen
23 Domburgers om het leven, maar ook 25 evacuees
uit andere dorpen die naar Domburg gevlucht waren.
Het initiatief voor het oprichten van een herdenkingsmonument in Domburg werd in 1948 genomen
door het toenmalige gemeentebestuur van Domburg.
Directe aanleiding was de herbegrafenis van de
Domburgse oorlogsslachtoffers op de plaatselijke algemene begraafplaats. Aan de oproep werd gehoor
gegeven door diverse inwoners, die zelf het monument oprichtten. Vervolgens werd besloten hier de
jaarlijkse herdenkingen te laten plaatsvinden.

Het oorlogsmonument voor de Domburgse
burgerslachtoffers op de algemene begraafplaats
Dit monument is een wit natuurstenen beeld van een
knielende vrouwenfiguur. Het beeld is geplaatst op
een gedenkmuur van rode baksteen. Op deze muur
zijn drie plaquettes aangebracht: in het midden een
grote, verticaal geplaatste plaquette met de namen
van de slachtoffers, met aan weerzijden een kleinere
plaquette met een herinneringstekst.
Tekst op de linker plaquette:
O God doe ons dit weten
wat voorbij ging aan nood en leed
is niet vergeefs geweest
1940 - 1945
Tekst op de rechter plaquette:
Die de oorlog ons ontnam
zij vielen in ons dorp
zij die stierven in den vreemde
leven in onze gedachten.

▲ Het oorlogsmonument voor de Domburgse burgerslachtoffers
op de algemene begraafplaats. (Foto Comité Herdenking
Domburgse Oorlogslachtoffers 1940-1945).
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De plaquette in het midden vermeldt de 31 namen
van de slachtoffers8, waaronder de 23 slachtoffers van
het bombardement op 1 november 1944.

Monumenten voor de Belgische, Noorse en
Britse Commando’s
Belgische, Britse en Noorse militairen namen als onderdeel van 41 Royal Marine Commando deel aan de
landing bij Westkapelle op 1 november 1944. Zij
hadden als opdracht het veroveren van de strook van
Westkapelle tot aan Breezand, waarbij ze de kustbatterijen bij Westkapelle, Domburg en Oostkapelle
moesten uitschakelen. Op 1 november kwamen de
eerste Britse eenheden in Domburg aan. In de week
daarna schakelden Noorse en Belgische commando’s
enkele kustbatterijen uit en zuiverden de omgeving
van Duitse militairen. Uiteindelijk capituleerden de
Duitse troepen op Walcheren.
Bij een duinovergang van de Badhuisstraat naar het
Badstrand van Domburg staan bij de Boulevard Van
Schagen een drietal monumenten voor de militairen
die zijn omgekomen bij de bevrijding van Walcheren
in november 1944. De drie monumenten zijn geplaatst op verhoogde cirkelvormige plateaus van baksteen. Het initiatief tot het oprichten van de monumenten voor de Belgische, Noorse en Britse Commando’s kwam van de Stichting Steun Bevrijders
Walcheren/Zeeland 1940-1944/45. De monumenten
werden onthuld op respectievelijk 15 mei 1982 (Belgen), 4 mei 2005 (Noren) en 1 november 2007 (Britten).
Het Monument voor Belgische Commando’s is een
zwart natuurstenen plaquette, aangebracht op een
gemetselde muur van rode baksteen. Op de achterkant staan de namen van twee omgekomen Belgische
Commando’s.
De tekst aan de voorzijde van het monument:
Ter herinnering aan de deelname der Belgische

▲ De monumenten voor de Belgische, Noorse en Britse
commando’s in de duinen bij Boulevard Van Schagen.
(Beeldbank SCEZ).
8 De namen zijn te vinden op: https://www.tracesofwar.nl/sights/563/Oorlogsmonument-Domburg.htm
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▲ Herdenking bevrijding van Domburg door de geallieerden op
1 november 1944. (Foto Daniël Steenbergen, 1 november 2016).

Commando`s aan de roemrijke gevechten voor de bevrijding van de stad Domburg en het eiland Walcheren
in november 1944
Nationaal Verbond Belgische Oorlogskruisen Afdeling
Antwerpen
Tekst kleine plaquette:
Dit gedenkteken werd geadopteerd door de Basisschool
van Domburg
Aan de achterzijde van het monument staan de namen van de twee Belgische slachtoffers9.
Het Monument voor Noorse Commando’s is een
gepolijste marmeren gedenksteen met daarop een
wapen en een tekst in het Noors en Nederlands. Op
de achterkant van de gedenksteen bevinden zich de
namen van de tien Noorse Commando’s die om het
leven zijn gekomen.
De tekst op de voorzijde van het monument:
Til minne om de norske commandosoldatene i No. 5
Troop / 10 Cdo og liaisonoffiserene i 52 nd Division
som kjempet for å frigjøre Walcheren i november 1944.
Ter nagedachtenis aan de Noorse Commando`s van
No.5 Troop / 10 Cdo en de liaisonofficieren van de
52nd Division, die streden voor de bevrijding van Walcheren in november 1944.
Op de achterzijde van het monument staan de namen
van de tien Noorse slachtoffers10.
Het Monument voor Britse Commando’s is een gepolijste zwarte, granieten gedenksteen met daarop
een wapen en een tekst in het Engels en Nederlands.
Op de achterkant van de gedenksteen bevinden zich
de namen van de 34 Britse Commando’s die door
oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.
Tekst op de voorzijde van het monument:
41 Royal Marines commando 1942 – 1946 In Commemoration of those who made the Supreme Sacrifice
for the Liberation of the Netherlands.
Ter nagedachtenis aan hen die het Hoogste Offer
brachten voor de Bevrijding van Nederland.
Op de achterkant van het monument staan de namen

9 De namen zijn te vinden op: https://www.tracesofwar.nl/sights/618/Monument-voor-Belgische-Commandos.htm
10 De namen zijn te vinden via: https://www.tracesofwar.nl/sights/898/Monument-voor-Noorse-Commandos.htm

van 34 Britse slachtoffers11 en de tekst: ‘We Will Remember Them’.
Het onderhoud aan de monumenten wordt verzorgd
door de gemeente Veere, waar Domburg, sinds een
herindeling in 1997, deel van uitmaakt. De openbare
Basisschool ‘De Golfslag’ heeft de monumenten geadopteerd. In de periode van herdenken besteedt
vooral groep 8 van ‘De Golfslag’ in haar lessen aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Hierbij komen
zowel de gebeurtenissen in Domburg en Walcheren,
als de gebeurtenissen wereldwijd aan de orde.
Tot zover het artikel over ‘Mijn Bevrijding in 1944’.
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van talloze bronnen zoals artikelen in boeken en op websites. Hieronder volgen enkele voorbeelden van publicaties, die
ook zeer geschikt zijn om nog meer inzicht te krijgen
in de aard van de bevrijding van Nederland in het
algemeen en van Zeeland en Walcheren in het bijzonder. Bovendien zijn er Noorse filmbeelden van de
landing bij Westkapelle en de strijd bij Domburg. Na
de bevrijding zijn er twee documentaire films gemaakt over het overstroomde Walcheren en de latere
wederopbouw.

Boeken
Er zijn in de loop der jaren talloze boeken verschenen over de bevrijding van Nederland en over de
Slag om de Schelde. Aanbevolen is het in augustus
2019 uitgegeven boek van Tobias van Gent en Hans
Sakkers met als titel: Slag om de Schelde 1944. De
beslissing in de strijd om West-Europa. Uitgever is
Marberg Media in Bergschenhoek. In dit boek is ook
een zeer uitgebreide literatuurlijst opgenomen.
In 2004 is in Domburg t.g.v. de 60-jarige herdenking
van de bevrijding een boekje gepubliceerd door L.
Maranus, met als titel: Domburg bevrijd 1 november 1944, hoe de mensen het beleefden. Het is een
uitgave van het Comité Herdenking Domburgse
Oorlogsslachtoffers 1940-1945.
In februari 2020 is een boek verschenen over de bevrijding van Nederland van de hand van Anne Doedens en Liek Mulder met als titel: Nederlandse Bevrijdingsoorlog, De rafelranden van de grimmige
strijd, 1944-1945. Dit boek beschrijft de bevrijding
per regio van Zuid-Limburg in september 1944 tot
de Waddeneilanden in juni 1945. Uitgever is de Walburg Pers in Zutphen.

Websites
Een overzicht van de gebeurtenissen in Zeeland
1940-1945 is te vinden op de website:
https://www.oorlogzeeland.nl/
Via een menu kunnen dan de specifieke onderwerpen opgeroepen worden, o.a.:
https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/slag-omde-schelde/scheldeslag-beelden https://www.oorlog-

zeeland.nl/index.php/slag-om-de-schelde/walchereninfatuate
https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/slag-omde-schelde/scheldeslag-westkapelle
Een website geheel gewijd aan de Slag om de Schelde
is: https://www.deslagomdeschelde.nl/
Andere websites zijn:
https://www.tracesofwar.nl/articles/582/Slag-om-deSchelde.htm?c=gw https://pcvdklis.home.xs4all.nl/
zonnehove/archief%2744/archief%2744-%2745.htm
(veel foto’s)
https://www.strijdbewijs.nl/walcheren/schelde.htm
https://www.oorlogsslachtofferszeeland.nl/index.
php/nl/tijdlijn
Websites over de bevrijding van Domburg:
https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/slag-omde-schelde/bevrijding-walcheren/domburg-1944
https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/rekenfoutfataal-voor-domburg
https://pcvdklis.home.xs4all.nl/zonnehove/bunkertje.htm
https://www.strijdbewijs.nl/walcheren/extra3.htm

Films
In 2014 is een serie geproduceerd over de Slag om de
Schelde. Deze is te zien via: https://www.deslagomdeschelde.nl/category/trugkieke-40-45
Deel 1 van deze serie geeft een filmverslag van de
landing en de activiteiten van de Noorse commando’s
in november 1944.
Deze film is ook te zien via: https://www.youtube.
com/watch?v=xIber1VFkn4
Na de bevrijding zijn twee documentaire films gemaakt door John Fernhout, een zoon van de kunstschilderes Charley Toorop en een kleinzoon van
schilder Jan Toorop. Hij werkte onder de naam John
Ferno samen met de filmer Joris Ivens tijdens de
Spaanse Burgeroorlog. Bij de bevrijding van Nederland filmde hij voor de geallieerde troepen. Zijn eerste opnamen maakte hij in november 1944 op Walcheren, dat door de Geallieerden onder water is gezet. Deze film getiteld “Broken Dykes” is te zien via:
https://www.youtube.com/watch?v=nGjKIPiSnu0
In 1950 maakt John Fernhout nog een film over Walcheren met als titel “Eiland van Vertrouwen”. Die
film laat zien dat de bevolking van Walcheren het
eiland heroverde op de zee, en toont hoe het opnieuw
voor de landbouw geschikt wordt gemaakt. Daarbij
vindt ook ruilverkaveling plaats. Een familie waarvoor geen plaats meer is, onderneemt een lange reis
naar de Noordoostpolder en betrekt daar een nieuwe
boerderij.
Deze film is te zien via: https://www.youtube.com/
watch?v=dqJPqAL1UCA

11 De namen zijn te vinden via: https://www.tracesofwar.nl/sights/1470/Monument-41-Royal-Marines-Commando-Domburg.htm
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Koningin Wilhelmina (eventjes)
terug in bevrijd Nederland

Koningin Wilhelmina zet weer voet op
Nederlandse bodem, 13 maart 1945.
Foto: ANP PHOTO (by-nc-nd).

Bram Provoost

militaire auto gaat zij naar de Belgisch-Nederlandse
grens bij Eede in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor was gekozen omdat het gebied door het oorn het najaar van 1944 was het grootste deel van
logsgeweld uitzonderlijk zwaar getroffen was. Een
de drie zuidelijke provincies, Limburg, NoordBrabant en Zeeland, bevrijd van de Duitse bezet- echte zichtbare grens was er niet. Bij gebrek aan verf
ting. Koningin Wilhelmina wilde een bezoek brengen en kalk trok de plaatselijke bevolking een streep van
aan het bevrijde gebied, maar om veiligheidsredenen wit meel, die de grens moest symboliseren.
werd dat door de regering verboden. Men koos er
voor om in Londen te blijven. Wel bezocht een rege- Wilhelmina beschrijft het aldus: “De Britse militaire
ringsdelegatie Zuid-Nederland. Het zwaar gehavende autoriteiten hadden een scherfvrije auto te mijner beschikking gesteld en gaven ons ‘rations’ uit hun legeren overstroomde Walcheren kreeg op 28 november
voorraden. Zowel ons als de Britse militaire autoritei1944 bezoek van minister-president Pieter Gerten en alle Nederlanders, die ik zou ontmoeten, was de
brandy. Kort daarop, op 9 december, kreeg Zeeuwsstriktste geheimhouding opgelegd, vooral wat de te neVlaanderen bezoek van Prins Bernhard.
men weg en de plaatsen die ik zou aandoen betrof. Zo
kwamen wij dan de morgen van de dertiende maart
Koningin Wilhelmina blijft aandringen op een tocht
bij Eede aan de Nederlandse grens, die ik te voet overdoor Zuid-Nederland. In de winter van 1944-45
vraagt zij aan drie personen, uit iedere provincie één, schreed. Na een ontroerende verwelkoming door de
om een plan te maken1. Mede door de strenge winter aanwezigen ging het Nederland in.” Precies om 12.29
uur stak Wilhelmina de Nederlandse grens over,
wordt de reis uitgesteld tot maart 1945. Koningin
Wilhelmina reist dan gedurende tien dagen door be- waar zij werd opgewacht door de Commissaris der
Koningin in Zeeland, Jhr. Johan Willem Quarles van
vrijd Zuid-Nederland. Op maandag 12 maart vliegt
Ufford.
zij van Londen naar Brussel, waar zij een bezoek
brengt aan de Belgische Koninklijke Familie.
De volgende dag, dinsdag 13 maart 1945, wordt een
Gedenkteken in Eede
historische dag. In een gepantserde Amerikaanse

I

1 In haar memoires: “Eenzaam maar niet alleen” (blz. 385-396) uit 1959
schrijft Koningin Wilhelmina over haar 10-daagse tocht door Zuid-Nederland in maart 1945.
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Ter herinnering aan de grensoverschrijding werd begin 1954 het Nationaal Monument ‘De Nederlandse
Maagd’ geplaatst op het Koningin Wilhelminaplein

◄ Tekst aangebracht
op het Nationaal
Monument in Eede.
(Beeldbank Erfgoed
Zeeland).

in Eede en op 13 maart 1954 door koningin Juliana
onthuld.
In 1984 werden drie onderdelen aan het monument
toegevoegd: een geallieerd rupsvoertuig, een plaquette met de namen van de Canadese regimenten die
hier vochten en een plaquette met de namen van
veertig oorlogsslachtoffers uit de toenmalige gemeente Aardenburg. Een grote historische foto van
koningin Wilhelmina die de grens passeert werd op
13 maart 2010 onthuld en completeert het geheel.
Na haar aankomst in Eede doorkruiste koningin Wilhelmina die dag nog West-Zeeuws-Vlaanderen. De
rondreis bracht de koningin op de eerste dag in Aardenburg, Sluis, Oostburg, Schoondijke, Breskens,
IJzendijke, Philippine en Sluiskil. Het bezoek werd
om veiligheidsredenen slechts kort van tevoren aangekondigd. Toch was in alle dorpen veel volk op de
been. Bij haar aankomst werd vrijwel overal spontaan het Wilhelmus ingezet. De eerste dag in bevrijd
Nederland eindigde in Sluiskil waar de nacht werd
doorgebracht.

▲ Koningin Wilhelmina neemt in Terneuzen de margriet
van haar mantel en legt deze neer op een plaats waar
vrijheidsstrijders stierven. (Foto Anefo, Amsterdam).

De koningin schrijft: “Waar ik ook kwam, dezelfde
aandoening en geestdrift. Overal bloemen, geschenken en attenties van allerlei aard. In alle plaatsen
die ik bezocht werden op mijn verzoek verzetslieden
en nagelaten betrekkingen van illegale strijders tot
mij gebracht”. Zij toonde zich ontzet over de enorme oorlogsschade, en was geroerd door de veerkrachtige houding van de bevolking.
De volgende dag, 14 maart, bezoekt zij in OostZeeuws-Vlaanderen, o.a. Terneuzen, Zaamslag, Axel
en Hulst. In Terneuzen inspecteert zij de marine-erewacht en gedenkt vijf doodgeschoten illegale strijders. Koningin Wilhelmina: “Ik nam de margriet die
ik op mijn mantel droeg en legde die neer op de plek
waar deze vrijheidsstrijders stierven”. In Zaamslag
biedt het verzet haar een lint aan. Overnacht wordt in
het landgoed Anneville in Ulvenhout bij Breda, waar
dan ook Prins Bernhard2 verblijft.

Bezoek aan Walcheren op 15 en 16 maart 1945
Vanuit Breda gaat het gezelschap per auto terug naar
Zeeland. Op donderdag 15 maart 1945, de derde
dag van haar bezoek, reist zij naar het grotendeels
overstroomde Walcheren. In Vlissingen bekijkt ze
het herstellen van de haven en spreekt met bewoners.
Na een bezichtiging van de door bommen verwoeste
dijk reist men door naar Middelburg.
Vanuit Middelburg wordt met een Duck (DUKW,
een amfibisch voertuig) een tocht door het ondergelopen deel van Walcheren gemaakt. Wilhelmina bezoekt achtereenvolgens de dorpen Serooskerke,
Oostkapelle, Domburg en Westkapelle. Overal wordt
ze door de teruggekeerde bevolking toegejuicht, en
door de burgemeesters officieel welkom geheten.

▲▲ Nationaal Monument “De Nederlandse Maagd” in Eede,
Zeeuws-Vlaanderen. (Foto: Paul Hermans, 6 april 2018).
▲ Wilhelmina spreekt met inwoners van Sluis (Zld.) op
13 maart 1945 (Foto Anefo, Amsterdam).

2 Deze had, als bevelhebber van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), in november 1944 zijn hoofdkwartier gevestigd in Breda en koos
het landgoed Anneville bij Breda als woonverblijf.
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In haar memoires schrijft Wilhelmina over deze tocht
over Walcheren. “De volgende dag reden en voeren wij
per ‘dukw’ uit het ondergelopen Middelburg langs verschillende dorpen naar Westkapelle. Daar kon ik mij persoonlijk overtuigen van de ramp, die de Westkappelse
bevolking getroffen had door het stukbombarderen van de
dijk door de bondgenoten en van het ontzaglijke leed dat
deze bevolking overkomen was. In het bijzonder maakte
indruk op mij het verslag van het tragische drama dat
zich in de molen had afgespeeld: terwijl ieder uitzicht op
redding van buitenaf ontbrak, klom het water hoger en
hoger om tenslotte allen, die zich in de molen bevonden,
te bereiken en mee te sleuren”.
Vanuit Westkapelle rijdt en vaart zij met de DUKW
weer naar Middelburg. Onderweg komt het koninklijk
konvooi ook nog lokaal vervoer met paard en wagen
tegen.
Koningin Wilhelmina is onder de indruk van wat zij op
Walcheren gezien heeft. Zij schrijft: “Het was een koude,
onvergetelijke tocht. Welk een tragische aanblik bood nu
het eens zo schilderachtige Walcheren: één groot watervlak zover men kon kijken, met overal verdronken torens
en boerderijen, en bomen die geen jong groen meer zouden geven.”
Na een overnachting in Middelburg maakt Wilhelmina
vrijdag nog een rijtoer door de stad. Bij het paleis van
Justitie wordt ze door de autoriteiten ontvangen. Hiermee komt er een einde aan het tweedaagse bezoek van
Wilhelmina aan het zwaar getroffen Walcheren,
Ook de Britse premier Winston Churchill had veel belangstelling voor het geïnundeerde Walcheren en wilde
het graag bezoeken. De politieke en militair strategische
ontwikkelingen in het laatste oorlogsjaar eisten echter
al zijn aandacht op. Terwijl koningin Wilhelmina OostZeeuws-Vlaanderen bezocht, brengt op 14 maart 1945
niet Churchill maar de Britse vice-premier Clement
Attlee een bezoek aan Walcheren om zich persoonlijk
op de hoogte te stellen van de oorlogsschade. Hij deed
hierbij Vlissingen, Middelburg en Serooskerke aan. De
volgende dag besprak hij de situatie met Churchill.
Londen liet weten dat aan Walcheren met de hoogst
mogelijke spoed alle gevraagde hulp zou worden gegeven.
Koningin Wilhelmina reist op vrijdag 16 maart via
Goes naar Bergen op Zoom en Roosendaal. De zwaar
getroffen dorpen Woensdrecht en Hoogerheide maken
geen deel uit van de koninklijke route. Voor de overnachting gaat ze weer naar het landgoed Anneville bij
Breda. De vijfde dag, 17 maart, wordt in zijn geheel te
Breda doorgebracht. Daar wordt de Koningin voorgesteld aan majoor Maczek, de commandant van de 1e
Poolse Pantserdivisie.
Op zondag 18 maart maakt Wilhelmina ‘s morgens een
kerkdienst mee in de Grote Kerk te Breda. Heel bijzonder voor haar schrijft ze: “Van daaruit (Anneville) ging
ik ‘s zondags naar de Grote Kerk in Breda om voor het
eerst na bijna vijf jaar weer een kerkdienst in Nederland
bij te wonen.“
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• Per DUKW (een amfibisch voertuig) is het koninklijk
bezoek onderweg op Walcheren.
• Het koninklijk bezoek verlaat Oostkapelle op weg naar
Domburg.
• Domburgse vrouwen (allen nog in klederdracht)
wachten gespannen op de komst van Wilhelmina.
• Koningin Wilhelmina spreekt in Domburg met
Kaatje de Pagter uit Westkapelle. Achter hen staan
locoburgemeester, P.J. Elout (blootshoofds), en de
Commissaris der Koningin in Zeeland, Jhr. J.W. Quarles
van Ufford (met hoed).

In de middag gaat men naar Tilburg, waar ze door velen wordt begroet en de erewacht inspecteert. Koningin
Wilhelmina overnacht bij de waarnemend Commissaris
der Koningin, J.Th.M. Smits van Oyen, op Huize Eckart
bij Woensel. Op 19 maart wordt Eindhoven bezocht en
de volgende dag staat ’s-Hertogenbosch op het programma. Op deze achtste dag van het bezoek, 20 maart,
ontvangt burgemeester Loeff het gezelschap en vindt
een kleine taptoe plaats. Overnacht wordt er weer op
Huize Eckart, waarna het gezelschap op 21 maart via
België naar Zuid-Limburg gaat. In Maastricht en Heerlen wordt de Koningin ook weer door een zeer grote
menigte ingehaald. Die dag bezoekt ze nog de Wilhelmina-kolenmijn in Kerkrade en spreekt er uitgebreid
met directie en mijnwerkers.
Na een overnachting bij de Gouverneur (Commissaris
der Koningin) in Limburg, Willem George Alphonse
van Sonsbeeck, in Maastricht gaat ze op de tiende en
laatste dag naar Roermond en Venlo. Hier bezoekt zij
oorlogsgewonden en spreekt met verzetsmensen en geallieerde bevelhebbers. Vanaf een vliegveld bij Venlo
vliegt Wilhelmina op 22 maart 1945 weer terug naar
Engeland. Zij wordt uitgeleide gedaan door o.a haar
schoonzoon Prins Bernhard. De terugreis beschrijft ze
als volgt: “Op het vliegveld bij Venlo - ik kan mij niet herinneren of het binnen onze grens lag, dan wel op Duits
gebied - wachtten mijn schoonzoon en mevrouw Verbrugge3 mij op. Ik vertrok per Dakota van de Marine,
geëscorteerd door twaalf Spitfires. Die onvergetelijke dagen behoorden weer tot het verleden. De geheimhouding
was zo angstvallig in acht genomen, dat mijn auto in Engeland niet op het vliegveld, waar onze Dakota landde,
aanwezig was en een gastvrij aangeboden jeep van het
Amerikaanse vliegveld, dicht bij Laneswood4 gelegen, ons
naar huis bracht.”
Koningin Wilhelmina komt na haar Tiendaagse Tocht
door bevrijd Zuid-Nederland vermoeid maar kennelijk
toch voldaan terug in Londen. Zij heeft met eigen ogen
kunnen zien hoe de bevolking heeft geleden onder het
geweld van de bevrijding. In haar memoires schrijft ze:
“Al die drukke, gelukkige dagen hadden haast meer van
mij gevraagd dan een mens geven kan, zowel aan geestkracht als aan lichaamskracht. En dan nog, terwijl elke
dag zo vol was, iedere keer maar weer mijn koffertje in en
uitpakken, omdat ik nu eenmaal niet iemand bij mij had,
die dit voor mij kon doen.

• Koningin Wilhelmina wandelt door de Weststraat in
Domburg op 15 maart 1945. Het puin van de bevrijding
op 1 november 1944 is opgeruimd, maar de dakpannen
zijn nog niet vervangen.
• Koningin Wilhelmina inspecteert een detachement van
de Prinses Irene Brigade in Domburg
• Koningin Wilhelmina arriveert in een verwoest
Westkapelle.
• De ‘koninklijke stoet’ maakt tijdens de tocht over
Walcheren plaats voor lokaal verkeer. Achterop de
DUKW een trapje voor het in- en uitstappen.

Ik kwam stralend en dankbaar terug op Mortimer, maar
uitgeput. De laatste dagen van de tocht werd ik geplaagd
door ischias, een gevolg van de spanningen die het weerzien veroorzaakte en die niet, zoals bij mijn landgenoten,
een uitweg konden vinden in het de vrije loop laten aan
de gevoelens. Ik moest voortdurend voor iedereen klaar
staan en mijn medeleven bewijzen en dat kan men
slechts, wanneer men zijn aandoening volkomen beheerst.

3 De in België geboren Jkvr. Louise Odile Verbrugge van ’s-Gravendeel - Prisse
(1889-1985) was in Londen hofdame van Koningin Wilhelmina.
4 Het huis Laneswood in Mortimer bij Reading van de verblijfplaats van Koningin
Wilhelmina in Engeland.
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Gilze-Rijen en van daar gaan zij naar het landgoed
Anneville, waar zij tijdelijk hun intrek nemen. De
prinsessen Beatrix, Irene en Margriet keren uiteindelijk op 2 augustus 1945 terug uit Canada.

▲ Koningin Wilhelmina doet een beroep op de Limburgse
mijnwerkers om hun beste krachten te geven, nu de aan de
oppervlakte gebrachte kolen voor het eigen volk zijn en de
kolenschaarste zo groot is. (Foto RVD, Den Haag).

Een flinke rustpoos, bestaande in ongestoorde arbeid
in mijn werkkamer, afgewisseld door liggen op de sofa,
verdreef de pijn en de vermoeienis en ik kon weldra
weer naar Londen gaan.”
Zes weken later keert Koningin Wilhelmina met
Prinses Juliana uit Londen voorgoed terug naar Nederland. Op 2 mei 1945 landen zij op het vliegveld

De 10-daagse reis door bevrijd Zuid-Nederland in
maart 1945 maakte een grote indruk op Koningin
Wilhelmina. Jaren laten schreef zij in haar memoires
dan ook dat de grensoverschrijding in Eede een van
de grootste gebeurtenissen uit haar leven was geweest. Ook de indrukken van Walcheren lieten de
Koningin niet los. Dat bleek tijdens haar eerste
troonrede in bevrijd Nederland van november 1945.
Terwijl het dijkgat bij Rammekens toen nog open
was, zag ze de redding van Walcheren (en de Wieringermeer) als het symbool van herwonnen nationale
kracht.
Het bezoek van Koningin Wilhelmina aan het bevrijde deel van Nederland van 13 tot en met 22 maart
1945 is door de cineast John Fernhout gefilmd. Onder de titel “De Tiendaagse Tocht” is een 8-delige
montagefilm gemaakt, die te zien is via de website:
http://in.beeldengeluid.nl/collectie/
search/?q=tiendaagse%20tocht%20
fernhout&page=1&mediaType=ALL_MEDIA&start
date=&enddate=&singledate=&publiclyViewableRes
ultsOnly=true&digitalViewableResultsOnly=false&te
rmfilter=&facetsExpanded=false

Koningin Wilhelmina spreekt voor
Radio Oranje, 5 mei 1945.
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'Bevrijd,
maar nog niet vrij'

Ondertekening van het
capitulatiedocument op de
Lüneburger Heide op 4 mei 1945.

Bram Provoost

D

e bevrijding van Nederland duurde van 4
september 1944 tot 5 mei 1945. Delen van
Zuid- en Oost-Nederland werden bevrijd
door middel van hevige gewapende strijd ten koste
van vele slachtoffers, zowel militairen als burgers. Het
einde van de Tweede Wereldoorlog voor het bezette
resterende deel van Nederland kwam pas op 5 mei
1945, na de onvoorwaardelijke capitulatie van de
Duitse strijdkrachten.

Capitulatie van het Duitse leger op de Lüneburger Heide op vrijdag 4 mei 1945
De Duitse strijdkrachten vielen eind april 1945 compleet uit elkaar. Adolf Hitler had zich op 30 april van
het leven beroofd. Hij had, bij testament, grootadmiraal Karl Dönitz tot zijn opvolger benoemd. Omdat
Berlijn al veroverd was vestigde Dönitz zich in Flensburg, dicht bij de Deense grens. Omdat de militaire
situatie hopeloos was geworden waren de Duitsers
bereid zich in West Europa over te geven. Dönitz
stuurde een delegatie naar het hoofdkwartier van
veldmaarschalk Bernard Montgomery op de Lüneburger Heide.
De Britse bevelhebber van de Brits-Canadese Noordelijke Legergroep eiste de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse troepen in Noordwest-Europa. De
delegatie hield in Flensburg ruggenspraak met Dö-

nitz en de Wehrmacht-generaals, Alfred Jodl en Wilhelm Keitel. Ze keerden 4 mei 1945 om 18.00 uur
terug bij Montgomery met de vereiste volmacht. De
delegatie tekende om 18.30 uur het capitulatiedocument (Instrument of Surrender). Het Duitse Opperbevel stemde in met de onvoorwaardelijke capitulatie
van de Duitse strijdkrachten in Nederland, Noordwest-Duitsland, Sleeswijk-Holstein en Denemarken.
De gecapituleerde troepen zouden zaterdag 5 mei
1945 om 08.00 uur alle vijandelijkheden te land,
ter zee en in de lucht staken. Op dat tijdstip was de
Tweede Wereldoorlog in die gebieden afgelopen. Nederland was vrij en viert daarom 5 mei Bevrijdingsdag. De Duitse troepen in het oosten, die nog tegenover de Russen stonden, capituleerden op 9 mei
1946. Daarom wordt daar de bevrijding op 9 mei gevierd als Victory in Europe Day (VE-dag) of te wel
Victorie-dag.

Capitulatie in Wageningen op 5 mei 1945 is geschiedvervalsing1
Wageningen herdenkt en viert 5 mei de capitulatie in
die plaats op 5 en 6 mei 1945. Deze herdenking en
viering zijn gebaseerd op een hardnekkige geschiedvervalsing. Wageningen is geen stad van capitulatie
of bevrijding; de ‘Vrede van Wageningen 1945’ is een
mythe.
1 Bron: https://historiek.net/capitulatie-in-wageningen-in-mei-1945-is-geschiedvervalsing/49371/
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Velen verwarren het capitulatiedocument van 4 mei
1945 met de overgavebevelen (Orders on the Surrender) van 5 mei 1945. Die bevelen dienden ter uitvoering van de capitulatie. De Duitse troepen moesten
alle geallieerde bevelen gaan uitvoeren. In Nederland
werd de Canadese generaal Charles Foulkes belast
met de afhandeling en uitvoering van het capitulatiedocument. Hij legde de overgavebevelen en militairtechnische bijlagen ter tekening voor aan de Duitse
opperbevelhebber Generaal Johannes Blaskowitz.
Onderhandelen over de onvoorwaardelijke capitulatie of de overgavebevelen was onmogelijk.
De keuze voor de ondertekening viel op Wageningen,
dat aan de toegang lag naar de geneutraliseerde zone.
In Wageningen was ook al overleg geweest over
voedseltransporten naar West-Nederland, dat leed
onder de hongersnood. Bovendien was de bevolking
geëvacueerd2 en de stad in geallieerde handen. De
keuze voor hotel ‘De Wereld’ of de aula van de landbouwhogeschool lag dan ook voor de hand.
Aanwezig waren de Canadese en de Duitse delegatie
en merkwaardigerwijze ook prins Bernhard die daar
geen enkele functie had. [Zoals te zien op de foto zat
Prins Bernhard niet aan de overlegtafel, maar ernaast]. Op de vraag van Foulkes of Blaskowitz de capitulatie bij Lüneburger erkende, antwoordde deze
‘Jawohl’. Foulkes las Blaskowitz en Reichelt elk artikel
van de Orders on the Surrender voor. Blaskowitz en
Foulkes ondertekenden de bevelen 5 mei 1945 om
16.30 uur in de gelagkamer van Hotel ‘De Wereld’.

De Duitse troepen moesten tot nader order in hun
posities en bij hun wapens blijven. Ze zouden bevel
krijgen zich te verzamelen in concentratiegebieden
voor ontwapening en aftocht naar Duitsland. Blaskowitz moest voor de geallieerden belangrijke militair
relevante informatie verstrekken. Hij kreeg desgevraagd daarvoor een dag uitstel. Hij moest onder
meer informatie geven over plaats en sterkte van de
troepen; de militaire voorraad; de locatie van mijnenvelden en geplaatste explosieven; militaire installaties, depots en artillerie. De technische uitwerking
van de bevelen kwam aan de orde tijdens de bijeenkomst op zondag 6 mei. Daar werkten Canadezen en
Duitsers met kaarten en documenten de details verder uit.
Onderweg naar Wageningen had Blaskowitz de informatie ook afgegeven aan de bevelhebber van de
Britse 49ste (West Riding) Infanterie Divisie. Die bevond zich in boerderij Noda aan de Nude, een straat
tussen Rhenen en Wageningen. Hij moest immers de
eveneens met een dag uitgestelde Brits-Canadese opmars naar het westen van Nederland voorbereiden.
De Canadezen zouden 7 mei het gezag in het rivierengebied en het zuidelijke deel van Zuid-Holland
van Duitse troepen overnemen. De Britten zouden
hetzelfde doen in het gebied tussen het IJsselmeer en
de Rijn/Lek.

Prins Bernhard was alleen op 5 mei in Wageningen
aanwezig. Hij hoopte dat zijn Binnenlandse Strijdkrachten (zie KADER) Duitsers mochten ontwapenen. Daar kon geen sprake van zijn. Duitse troepen
mochten uitsluitend door geallieerde militairen ontwapend worden.

e B.S. (officieel de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten, afgekort N.B.S.), was een bundeling van verzetsorganisaties die op 5 september
1944, per Koninklijk Besluit, werd opgericht. Het
doel was om ondergronds mee te helpen naziDuitsland te verslaan. Op 3 september 1944 kondigde koningin Wilhelmina via Radio Oranje aan
dat prins Bernhard was benoemd tot Bevelhebber
der N.B.S. en dat hij, onder bevel van de Amerikaanse generaal Eisenhower, de leiding kreeg over
het gewapende verzet. Als legeraanvoerder in ballingschap, want Bernhard bevond zich in Londen.
Enkele dagen na Wilhelmina’s aankondiging werd
het verzet gebundeld en kwam de BS tot stand.

Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.)

D

Organisatie en omvang

▲ Wageningen, 5 mei 1945: Aan de overlegtafel zitten links
de Duitsers Reichelt en Blaskowitz met daartegenover de
Canadezen Kitching (chef-staf), Foulkes en Molnar (tolk).
Zittend met sigaret in de mond, bij de hoek van de tafel prins
Bernard.
2 Na de evacuatie van de inwoners van Wageningen in mei 1940 (naar o.a.
Ameide en Tienhoven) waren Wageningen en omgeving eind september
1944 opnieuw geëvacueerd. Pas acht maanden later kon men, na de bevrijding, terug naar huis, dat meestal zwaar beschadigd was.
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De B.S., die blauwe uniformen droeg, was bij de
oprichting in feite een fusie van drie ondergrondse
verzetsgroepen: de Ordedienst (OD), de Landelijke
Knokploegen (LKP) en de in 1943 opgerichte Raad
van Verzet (RVV). Aanvankelijk bedroeg het aantal BS-ers een kleine 10.000 man. De BS opereerden ondergronds. Het was niet de bedoeling dat
deze groep bovengronds tegen de Duitse overmacht zou vechten. Dat zou zelfmoord betekenen,
want de Wehrmacht had in het najaar van 1944 in
Nederland ca. 120.000 soldaten gestationeerd.
De officiële naamgeving van de BS gaf soms aanleiding tot verwarring. De officiële naam was namelijk ‘Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten’
afgekort NBS. Gewoonlijk hield men het op ‘BS’

omdat de afkorting NBS nogal leek op de afkorting
NSB.
De BS was onderverdeeld in twee hoofdgroepen:
de Stoottroepen en de Bewakingstroepen. De leden van de Stoottroepen moesten uit het gewapend verzet afkomstig zijn. Zij worden ook vaak
S.G. (Strijdend Gedeelte) van de BS genoemd. De
Bewakingstroepen zouden worden ingezet om tijdens en na de Bevrijding de orde te bewaken. Aanvankelijk waren de BS’ers erg slecht bewapend,
maar door het droppen van wapens via Geallieerden verbeterde de situatie in de jaren 1944-1945.
Rol tijdens en na bevrijding
In mei 1945 bevonden zich in heel Nederland tussen de 150.000 en 200.000 BS’ers. Dit doet vermoeden dat het verzet in Nederland vrij omvangrijk
was. Tijdens de oorlog was de omvang van de illegaliteit een stuk beperkter dan toen de bevrijding
in het zicht kwam. In 1943 waren naar schatting
25.000 verzetslieden actief, een aantal dat opliep
naar 45.000 in 1945.
Zowel de Duitsers als de geallieerden waren niet te
spreken over de BS en hun rol rond de bevrijding.
De geallieerden verboden de BS in mei 1945 om
zich gewapend op straat te vertonen. Ze waren
bang voor onlusten, wraakacties en een bijltjesdag.
Er hebben zich inderdaad lynchpartijen voorgedaan. Ook wordt door historici gesteld dat de BS
door hun roekeloze en intimiderende optreden
verantwoordelijk waren voor schietpartijen kort na
5 mei 1945. (zie Kader verderop)
(Bron: https://historiek.net/binnenlandse-strijdkrachten-bs/76270/)

nale eenheden. In het rivierengebied was dit vooral
de opdracht van de Belgische Brigade Piron3, die zich
toen in de oostelijke Betuwe bevond. Dat deel van de
Betuwe was al 7 maanden frontgebied en de bevolking was grotendeels geëvacueerd.
Vanaf 7 mei trokken de Belgen naar het westen werden de dorpen en steden in het rivierengebied ‘bevrijd’. Omdat de bevolking niet op de hoogte was van
de gang van zaken wachtte men in heel wat plaatsen
enkele dagen tevergeefs op de komst van de Geallieerden. Hoewel zij als bevrijders werden ingehaald,
was hun belangrijkste taak het ontwapenen en krijgsgevangen maken van de Duitse militairen.

De bevrijding in mei 1945, een aantal chaotische dagen in het rivierengebied
Op zaterdag 5 mei, de dag van de capitulatie van de
Duitsers in Nederland verschijnt in Gorinchem het
Bevrijdingsnummer van het “Nieuwsbulletin”. Het
Nieuwsbulletin was de illegale uitgave van het
Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken.
De eerste uitgave van het illegale Nieuwsbulletin was
op 11 oktober 1944 en bestond uit een getikt papiertje, dat enige malen werd doorgeslagen. Op 31 oktober kwam de eerste gestencilde uitgave in een oplage
van 50 stuks uit. Op 2 april 1945 werd het blad van
een kop voorzien. De oplage liep op van 10 tot 750
exemplaren.

Bevrijd maar nog niet echt vrij
Op het tijdstip van inwerkingtreding van de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse strijdkrachten
in Nederland op zaterdag 5 mei 1945 om 08.00 uur
was Nederland technisch gesproken bevrijd, maar
nog niet vrij. Overal in bezet gebied waren nog gewapende Duitse troepen aanwezig. Die moesten weliswaar alle vijandelijkheden staken, maar wat zouden
ze doen als ze werden geprovoceerd of aangevallen.
De B.S. wilde het gezag overnemen, maar mocht zich
niet gewapend vertonen. Daarnaast mocht de BS ook
geen Duitse militairen gevangen nemen. Dit mocht
alleen gebeuren door Geallieerde troepen en die waren er op 5 mei nog niet in het rivierengebied tussen
de Lek en de Waal/Merwede.
In het op 6 mei in Wageningen ondertekende overgavebevel stond omschreven hoe de Duitse troepen
zich moesten gedragen, voordat ze zouden worden
ontwapend. De Britten en Canadezen zullen de volgende dag, 7 mei, het bezette westen van Nederland
intrekken. Hierdoor ontstond er op 5 mei 1945 en
enkele dagen daarna een onoverzichtelijke en soms
zelfs gevaarlijke situatie in de steden en dorpen in dit
gebied. Formeel stond het gebied onder gezag van het
Canadese leger en de daarbij ingedeelde internatio-

▲▲ Het blad sluit af met de mededeling “West Nederland
bevrijd, zonder strijd”, maar dat betekende niet dat de overgang
van het militair en burgerlijk gezag probleemloos verliep.
Hieronder een aantal berichten uit het ‘Nieuwsbulletin’ in de
periode van 5 t/m 15 mei 1945, die een beeld geven van de
situatie rondom de bevrijding in Gorinchem en omgeving.

Nieuwsbulletin zaterdag 5 mei 1945
Het is mij een grote voldoening U hierbij ons “Bevrijdingsnummer”, het eerste bovengrondse
“Nieuwsbulletin” aan te bieden. Ja lezers, het is dan
werkelijk zover, we zijn VRIJ. De Duitsche troepen
in Nederland, N.W.-Duitsland, Denemarken, de
Friese Eilanden en Helgoland hebben zich overgegeven. We kunnen het ons nog nauwelijks realiseren,
3 Zie ook het artikel “De bevrijders van Ameide” over de Brigade Piron elders
in dit blad.
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na vijf jaar van knechting weer VRIJ te zijn. Wie had
gedacht, dat het voor ons zo zou aflopen? De meesten van ons hadden toch nog maar liever de Britten
of Canadezen onze stad zien binnen trekken. Het is
te begrijpen, maar wie weet waarvoor wij thans gespaard zijn gebleven. Gorinchem, gelegen aan een
brede rivier had vermoedelijk beschoten geworden
met alle gevolgen van dien.
Grote vernielingen, algehele evacuatie, veel menselijk
leed en verlies van particulier bezit zouden Gorinchem en zijn inwoners boven het hoof hebben gehangen. Vele gebouwen en inrichtingen, zoals gasfabriek, watertoren en telefooncentrale, zouden vermoedelijk zijn opgeblazen. Daarom kunnen we, niettegenstaande de lange en vele beproevingen, die we
hebben moeten doorstaan, toch dankbaar zijn.
In het Nieuwsbulletin van 5 mei 1945 staat ook een
waarschuwing:
“Laat uw blijdschap niet ontaarden in goedkope
Oranjejool of andere buitensporigheden, waardoor
de goede sfeer wordt bedorven!
Laat deze grootse dag, de Bevrijdingsdag van Gorinchem, een vrolijke doch waardige feestdag zijn, waaraan wij later met vreugde zullen kunnen terugdenken”.

Nieuwsbulletin 8 mei 1945 over de gebeurtenissen op 5, 6 en 7 mei
“Vrijdagavond (4 mei 1944) kwam het grote nieuws
door. De Duitsche troepen in Nederland hadden ge-

capituleerd. Hoewel het enthousiasme geweldig was,
onthield de bevolking zich, hierdoor gehoor gevende
aan de Regeringsvoorschriften, van demonstraties en
gewelddaden.
De volgende morgen echter, begon het hart van Vrij
Nederland te kloppen. Om 8 uur, het tijdstip waarop
de wapens neergelegd moesten worden, werd de stad
langzaamaan herschapen in een vlaggenzee. Een
kwartier later betrad burgemeester van Rappard4 het
stadhuis, waar hij als eerste welkom werd geheten
door den heer W. v.d. Marel, Commissaris van Politie
hier ter stede. De burgemeester sprak enkele woorden tot de samengestroomde menigte.
Later begonnen onaangename geruchten door te sijpelen. Er zou n.l. geen capitulatie hebben plaats gevonden. Oranjelinten en vlaggen moesten verdwijnen. Gelukkig kwam te juister tijd de burgemeester.
terug van zijn informatieve bezoek aan de Ortskommandantur en kon meedelen dat in ieder geval de
vlaggen mochten blijven uithangen en het oranje
weer kon worden opgespeld. De Duitsers zouden
echter gewapend blijven. Inmiddels hadden de
N.S.B.-ers Kolkers5 en Wisboom zich op het Stadhuis
4 Mr. L.R.J. Van Rappard was in 1943 ontslagen als burgemeester van Gorinchem. Na een periode van internering in St. Michielgestel was hij vanaf eind
1944 in Gorinchem ondergedoken.
5 Na het afzetten van burgemeester van Rappard werd de NSB-er Ir. H. Höltke
aangesteld als zijn opvolger. In oktober 1944 werd Höltke opgevolgd door
E.A. Kolkers.

Schietincidenten tijdens de machtswisseling (5-8 mei 1945)

D

e waarschuwingen om kalm te blijven waren zeer gerechtvaardigd. De Duitse troepen hadden weliswaar gecapituleerd in West Nederland, maar ze waren in de steden en dorpen nog steeds gewapend
aanwezig. Daar kwam bij dat in de overgave-bevelen was geregeld dat de Duitse militairen zich moesten
overgeven aan geallieerde militairen en niet aan de leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
(de N.B.S. die om spraakverwarring met de N.S.B te voorkomen meestal BS werd genoemd).
Vooral deze voorwaarde van overgave, die mogelijk niet overal bekend was, leidde tot problemen. De BS,
onder bevel van prins Bernhard, had van de Canadese luitenant-generaal Foulkes opdracht gekregen om
niet op eigen initiatief Duitsers te ontwapenen, In totaal zijn tussen 5 en 10 mei 1945 minstens 24 incidenten voorgevallen, waarbij 156 doden vielen, 114 Nederlandse burgers en 42 Duitse militairen.
◄ Het bekendste incident is de schietpartij op de Dam
in Amsterdam. Op 7 mei is daar een bevrijdingsfeest aan
de gang, dat wordt gadegeslagen door Duitse soldaten
vanaf het dak van de sociëteit De Groote Club. De reden is
nooit precies achterhaald, maar vermoedelijk beginnen de
Duitsers vanaf het dak te schieten als ze zien dat een Duitse
soldaat op straat zich verzet als een lid van de BS hem wil
ontwapenen. In de chaos vallen op de Dam 32 doden en
ruim honderd gewonden.
In deze regio waren er incidenten in Papendrecht, OudAlblas en Alblasserdam, waarbij geen dodelijke slachtoffers
vielen. In het oostelijk deel van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden zijn mij geen (dodelijke) schietpartijen
bekend tijdens de eerste dagen na de bevrijding.
(Bron: https://nos.nl/artikel/2033917-schietincidenten-nade-bevrijding-kostten-tientallen-levens.html)

44

www.ameide-tienhoven.nl | maart 2020

▲ 5 mei 1945, Van Rappard presenteert zich aan de Gorcumse
bevolking op het balkon van het stadhuis.

vervoegd. Door al deze gebeurtenissen had de stemming van de menigte geleden en meer en meer werd
de hoop uitgesproken, dat de Tommies6 zouden verschijnen om aan alle onzekerheid een eind te maken.
De jeugd evenwel weerde zich geducht en zorgde ervoor dat er toch een goede stemming gehandhaafd
bleef. Vreemd deed het aan dat Duitse soldaten, veelal met een dikke glimlach op het gezicht, verder
zwartehandelaren, moffengrieten enz. vaak uitgedost
met Oranje, overal tussendoor liepen.
Inmiddels vond ongemerkt een karakteristiek voorval plaats: Onder het gedreun van zware Amerikaanse bommenwerpers7, vertrokken ex-burgemeester
Kolkers en zijn paladijn L. Havelaar van het stadhuis.
De Amerikaanse vliegtuigen mochten zich evenwel
in grotere belangstelling verheugen, dan de zwartkijkende “magistraten”. Burgemeester van Rappard had
voordien het stadhuis verlaten, om, zoals hij tegen
enige burgers die hem aanspraken opmerkte: “Voor
het eerst sinds lang als vrij man in zijn eigen stad te
gaan rondlopen”.

Marel. Ook inspecteur Veldhuizen was aanwezig. Het
enige wat er te zien was, was het af en aan lopen en
rijden van koeriers en koeriersters en tegen etenstijd
begon de menigte dan ook zichtbaar kleiner te worden. Tegen 7 uur kwam het grooten moment. De sectie Meyer van de 6e Comp. N.B.S. defileerden in volledige bewapening voor den Districtscommandant
dr. Sauer en den compagniescommandant M. Schakel8. Een spontaan hoera steeg op uit de bevolking
toen deze voor het eerst sinds 5 jaar Hollandse jongens in stramme houding voorbij zag marcheren.
Daarna begaven zich beide Commandanten naar de
kazerne waar de troep gepresenteerd werd door de
Sectiecommandanten. Comp. Comm. Schakel hield
een korte kernachtige rede, waarin hij onder meer
zei: “Toen ik U zoeven in stramme en gedisciplineerde
houding voorbij zag marcheren, schoot mij een brok in
de keel. De smaad van de 14e Mei9 is nu uitgewist!” De
commandant besloot met de woorden “Wij zijn
S.G.ers, geen mannen van de praat, maar van de
daad! Ik hoop dat gij allen correct en gedisciplineerd
de voor u liggende taken zult vervullen bij de wederopbouw van een Nieuw Nederland!” Op initiatief van
den veteraan-strijder H. van Keulen werd een donderend hoera uitgebracht op onze Koningin.
Het was een zeer indrukwekkend moment. Tussen
jonge mannen, die voor het eerst de wapenrok droegen, bevonden zich oude veteranen, die met strakke
gezichten hun aandoening trachtten te verbergen. De
commandanten verlieten hierna het kazerneplein en
wij namen een kijkje in de kazerne.
De Citadel zag er zeer keurig uit, dank zij het werk
van een grote ploeg vrijwilligers en luchtbeschermingsmannen, die de gehele morgen druk doende
was geweest om de zaak weer enigszins bewoonbaar

Een nieuw hoogtepunt ontstond, toen om 1.30 uur
voor de Ortskommandantur een wagen van de ziekendienst Brandwijk arriveerde met 4 Tommies en
een Ondergrondse strijder, met den heer Cramer als
tolk. Dit was een gelegenheid bij uitstek voor de menigte om haar enthousiasme over de bevrijding te
demonstreren. Het Duits cordon werd doorbroken
en de “5” Tommies op de schouders gehesen, omhelsd en toegejuicht. Dit werd spoedig bekend en
honderden spoedden zich de straat op.
De rest van de (zater)dag verliep rusting evenals de
volgende (zondag)morgen (6 mei 1945). Naarmate
de wijzers van de klok de 4 naderden werd het drukker en groeide de spanning. Meer en meer werd het
stadhuis het middelpunt van niet openlijk, maar wel
speurbare activiteit. De staf van de Comp. N.B.S. vestigde er zich, het burgerlijk bestuur kwam weer in de
vertrouwde handen van burgemeester van Rappard,
die terzijde gestaan werd door commissaris van der
6 Tommies was een populaire benaming van de Engelse militairen.
7 Onderweg voor voedseldroppingen in West Nederland.

▲ De Citadelkazerne te Gorinchem (voor 1940).

te maken. Anders was het gesteld in de Willemskazerne, waar bleek hoe de moffen ergens kunnen huishouden, hoewel ook hier al aardig wat opgeruimd
was. De jongens voelden zich al aardig thuis en het
was een bijzondere gewaarwording nu Hollandse
8 Zie ook het artikel over M.W. Schakel elders in dit Nieuwsblad.
9 Schakel verwijst hier naar de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei
1940.
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koppen met Hollandse kepi’s uit de ramen te zien
hangen.
Om 9 uur werden de levensmiddelen door den intendant, B. Troost, uitgedeeld. Deze levensmiddelen waren het laatste half jaar verzameld, gedeeltelijk met
“gekraakte” bonnen van de K.P. De stemming was
uitstekend, hoewel de mannen wel klaagden over het
uitblijven der rookartikelen.
Tegenover de Duitsers werd intussen de politiek gevolgd van “voorkomen van wrijving”, aangezien een
botsing in dit stadium van de strijd zinloos zou zijn.
Hierover was de N.B.S.-leiding het met den Ortskommandant eens geworden toen laatstgenoemde
zijn vertegenwoordiger met twee man gevolg naar
den Commandant N.B.S. had gezonden. Ook werd
schriftelijk contact gemaakt met den Duitsen Generaal die in Meerkerk resideert. Om 8.30 defileerde de
sectie-De Bie, 3e sectie van de 6e Comp., voor de
commandanten. De jeugd op straat had een middel
gevonden om het overbelaste gemoed enigszins te
ontladen, hetgeen hier op neer kwam, dat men enige
moffengrieten van het hoofdhaar beroofde. Deze relletjes liepen hier en daar slecht af, toen verontwaardigde moeders zich met messen teweer gingen stellen. Op de Hoogstraat werd een dezer “dames” onder
grote hilariteit behandeld en daarna aan het publiek
tentoongesteld.
In de nacht van 6 op 7 Mei patrouilleerden de moffen
nog, vielen zelfs burgers lastig. In een geval werd de
vrouw des huizes ’s nachts om 12 uur beschuldigd
van sabotage (er was ter hoogte van haar huis een
telefoonkabel doorgesneden).
▲ Vlaggenparade Grote Markt Gorinchem.

Nieuwsbulletin woensdag 9 mei 1945
Maandag 7 mei 1945. Voorboden der bevrijdingslegers
“Een Amerikaanse legerauto reed het marktplein op
en stopte voor het stadhuis. Eruit stapten 2 Nederlandse soldaten, in Engels uniform gekleed. Zij waren
beiden met verlof en waren met veel handigheid uit
Amersfoort via Utrecht en Vianen hier aangekomen.
De Duitsers waren onderweg opmerkelijk behulpzaam geweest. Zij werden over de Lek gezet met een
Duitse veerboot.
Zij werden ontvangen door den Burgemeester en den
Districtscommandant en van harte welkom geheten.
Later voegde zich ook Commandant Schakel bij dezen. “
Vlaggenparade der N.B.S.
Vanaf maandag 7 mei organiseerde de N.B.S dagelijks een vlaggenparade op de Grote Markt. De eerste
keer werd de plechtigheid geopend door het halfstok
hijsen der vlag door een padvinder. De Commandant
Schakel beval 1 min. stilte voor “onze 50.000 gevallenen”. Het was een aangrijpend ogenblik. Na de minuut stilte werd de vlag in de top gehesen en terwijl
de driekleur in volle glorie wapperde, zette ‘De Bazuin’ het Volkslied, het Wilhelmus, in. Plechtig galmden de oude bekende tonen over het plein. Stram in
de houding hoorden de N.B.S.-ers toe. De plechtig-
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heden werden besloten door het defileren der mannen voor de Militaire en Burgerlijke autoriteiten en
het voorbijtrekken der Wandelvereniging ‘Juliana’.

Dinsdag 8 mei 1945. Onze verslaggever
trok de Tommies tegemoet
“In het begin van de dag heerste er onzekerheid over
het al of niet komen van de Tommies. Wel stond vast,
dat in Hoog-Blokland reeds 2 kwartiermakers geweest waren voor 130 man met 4 officieren. Ook in
Leerdam werden er ’s morgens nog 300 verwacht.
Aan de andere kant was het ook bekend, dat 1500
Duitsers uit het Land van Altena naar Gorinchem
zouden komen om zich daar te laten ontwapenen.
Het bericht dat de Tommies reeds in Meerkerk waren, riep de hoogste activiteit van de N.B.S.-staf tevoorschijn en toen deze mare dan ook in de stad bekend werd, heerste er de grootste opgewondenheid.
De Districtscommandant en Commandant Schakel
begaven zich daarop naar Meerkerk. Ook onze verslaggever begaf zich daarheen. Daar bevond zich een
vrij sterke afdeling van het eerste Canadese leger. Het
bleken voornamelijk Belgen te zijn, zodat de Meerkerkenaren in de gelegenheid waren nieuwtjes met
hen uit te wisselen. Zoals te begrijpen was, was er een
enorm enthousiasme. Elke wagen, “jeep” of tank riep

▲ Intocht Brigade Piron in Leerdam. (Beeldbank Hist. Ver.
Leerdam –HVL).

telkens weer een groot gejuich tevoorschijn. Waar
een Tommie zich er toe liet overhalen een pakje sigaretten tevoorschijn te halen, hoopten zich snel de
mensen op en gul deelden dezen vaak hun laatste
sigaretten uit. Er was een druk heen en weer gemanouvreer om de wagens etc. onder te brengen in
schuren e.d. Alles ging ordelijk en snel aangezien
Binnenlandse Strijders overal, waar dit nodig was,
doortastend optraden. Deze afdelingen kwamen van
Nijmegen en waren via Arnhem, Culemborg en Vianen naar Meerkerk gekomen. Er zouden ongeveer
900 man aankomen. De commandanten maakten
contact met den burgemeester en den hoogsten aanwezigen geallieerden officier. Daarna werd de terugtocht aanvaard.

De eerste geallieerde officieren in Gorkum
In Gorinchem bleken enige hoge Canadese officieren
te zijn aangekomen. Het waren een Canadese Brigade-Generaal (standplaats Culemborg) en 2 Canadese
kapiteins. Zij waren vergezeld door den
N.B.S.-Verbindingsofficier Majoor Timminga.
De onoverzienbare menigte stuwde naar voren in een
wild enthousiasme, om de hoge bezoekers te kunnen
zien en de N.B.S.-ers en politie-agenten konden
slechts met de allergrootste moeite worden terug ge-

▲ Aankomst eerste Geallieerde militairen op de Grote Markt te
Gorinchem.

▲ Bevrijdingsviering in Gorinchem op 9 mei 1945.

houden. De officieren werden van harte welkom geheten en naar binnen geleid. Even later moest de Canadese Generaal op het balcon verschijnen, opdat de
menigte nogmaals blijk kon geven van haar geweldige geestdrift.
Spontaan werd het Wilhelmus ingezet, dat gevolgd
werd door het Engelse volkslied “God save the King”,
hetgeen door alle aanwezigen in rechte houding werd
aangehoord. In de hierop volgende bespreking met
den Burgemeester en de N.B.S.-commandanten werden verschillende militaire en burgerlijk kwesties
behandeld. Wij vernamen hiervan o.a. dat de spertijd
voor morgen, 9 Mei “Victory-day” niet zou gelden.
Ook werd de ontwapening van de Duitsers uit het
Land van Altena behandeld, welke Duitsers in 2 grote kampen in de Alblasserwaard zullen worden ondergebracht. Tevens werd medegedeeld, dat de leiding der geal. troepen, die in onze stad zullen legeren, een andere is. Deze wordt verwacht met een
compagnie van de Belgische Brigade. De Generaal
wilde geen contact hebben met de Ortskommandant,
zoodat de Comp. Com. den Ortskom. opbelde om
opgave van de gegevens der troepenonderdelen.
Deze antwoordde poeslief en overdreven beleefd. Hij
besloot bijv. met de woorden: ‘Guten Tag Herr
Hauptmann’ (Wij vragen ons af, of de Commandant
met deze Duitsche promotie ingenomen zal zijn).
Comm. Schakel bood in zijn hoedanigheid van chef
van de illegale pers een vijftal bevrijdingsnummers
aan van Vrij Nederland en Nieuwsbulletin, waarmede de Generaal ten zeerste ingenomen was. Door den
Burgemeester werd hem een plattegrond van Gorinchem aangeboden, hetgeen in dank aanvaard werd.
Hierna vertrokken de heren, hetgeen voor het publiek opnieuw aanleiding was, hun overgrote vreugde
te uiten.”
Donderdag 10 mei 1945 was het Hemelvaartsdag en
verschijnt er geen Nieuwsbulletin. Het volgende
nummer verschijnt op zaterdag 12 mei met daarin
o.a.: “Fietsen-pikken” , een verhaal over het afvoeren
van Duitse krijgsgevangenen door de Belgische bevrijders op 9 mei 1945.
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“Victory-day (9 mei 1945) was meer dan op één wijze
een dag van victorie. Eindeloze moffen-colonnes,
afkomstig van het Land van Altena, begaven zich
naar Hoog-Blokland om ontwapend te worden. Op
de Nieuwe Hoven werden zij opgevangen door een
officier en 12 manschappen, die zichtbaar tevreden
was over zijn buit. Met voldoening zagen de mannen
de lopende, fietsende en rijdende moffen voorbijtrekken hetgeen ook voor de bevolking een aangename
aanblik was.
Na zich een poosje in dit toezien verpoosd te hebben,
besloot de officier te vertrekken, waarbij hij tot de
ontdekking kwam, dat het niet wenselijk was, weer te
voet terug te gaan, waar zoveel fietsen aanwezig waren.
De gedachte omzettende in de daad, stak hij de hand
op, toe een Feldwebel passeerde en beduidde de man
in een eenvoudig handgebaar, (velen onzer zo goed
bekend) de fiets aan hem over te dragen. De Duitser
meende er met een hoofdschudden vanaf te komen,
doch was aan het verkeerde kantoor. Een der soldaten riep hem toe, wijzende op zijn commandant: “Er
ist ’n Offizier”. De “Offizier” evenwel vond het niet
nodig veel woorden te verspillen, sprong op den
Feldwebel toe en bulderde hem in het gezicht: “I give
you an order”, waarop de mof, uit de woorden of
houding begrijpende dat de rollen thans geheel gedraaid waren, snel van de fiets afsprong en deze den
Belgischen officier overhandigde. Met een glimlach
gaf deze de fiets door aan een zijner soldaten en keek
uit naar een volgend slachtoffer. Dit spelletje herhaalde zich nog vijf maal. De moffen stribbelden eerst
tegen, doch nadat de commandant hen beurtelings in
Frans of Engels zijn order toebeet, waren allen de
bereidwilligheid zelve. Een der Duitsers echter, die
op een hoog beladen fiets passeerde, meende dat zijn
bagage hem in staat zou stellen het bevel te negeren.
Hij kwam echter tot andere gedachten, nadat de
commandant het stuur van de fiets greep en met een
snelle beweging, de gehele santekraam over de grond
smeet. De mof stond onthutst te kijken en wilde zijn
bagage in ieder geval redden. Dit was echter strijdig
met de bedoeling van den commandant die den mof
met een dreigend handgebaar naar diens troep terugwees.
Deze voorvallen konden niet nalaten, de lachlust van
het aldaar verzamelde publiek op te wekken. Na iedere nieuwe “ingepikte” fiets, ging er een hoera op.
De Hollanders amuseerden zich kostelijk, nu zij eens
fietsen-vorderen konden bijwonen, zonder hun eigen
landgenoten het slachtoffer te zien zijn. Onmiddellijk
verdrongen zich massa’s mensen om den commandant met het verzoek ook voor hen een fiets te vorderen, daar blijkbaar allen, aldus de verhalen, een fiets
aan de moffen waren kwijt geraakt. De commandant
echter was niet te bewegen zijn automaat-spelletje
langer voort te zetten dan hij nodig had en verwees
alle reclamanten naar hun eigen autoriteiten.
Lachend sprong de troep toen op de fiets en onder
luid gejuich en geschreeuw van het publiek, reden zij
als overwinnaars naar Hoog-Blokland terug.”
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Nieuwsbulletin van maandag 14 mei 1945
Gorcum’s garnizoen wordt uitgebreid
Op 11 Mei ’s avonds om 8.45 uur, arriveerden enkele
buiten-secties van de N.B.S. en kwamen met hun auto’s en motoren (grotendeels in de laatste jaren op de
Duitsers buitgemaakt) de Grote Markt opdonderen
waar zij defileerden voor de commandanten Schakel
en Sauer. Comm. Sauer richtte eerst het woord tot
hen. Nadat jullie eerst in eigen dorp het spit hebt afgebeten bent gij ons in Gorcum komen versterken

De afvoer van Duitse krijgsgevangenen

E

nkele dagen na de algehele overgave van
de Duitsers maakt men een begin met het
afvoeren van de bezetters, die in de Alblasserwaard gelegerd zijn. Een sterke Belgische eenheid, die bij het eerste Canadese leger is ingedeeld,
is belast met de deportatie van deze soldaten.
De eenheid bestaat uit ongeveer 130 man van de
vierde compagnie van de Eerste Belgische Brigade.
Deze brigade noemt men ook wel de Witte Brigade. De mannen zijn vrijwel allemaal afkomstig
van de Belgische Binnenlandse Strijdkrachten. Zij
nemen hun intrek in de voormalige suikerfabriek
Hollandia bij Arkel.
De eenheid staat in nauw contact met het stafkwartier van de Duitse Division General in Meerkerk. De Duitse militairen krijgen via het stafkwartier aanwijzingen over waar en wanneer zij zich
bepakt en bezakt als krijgsgevangenen moeten
melden.
De Duitsers in het westelijk deel van de Alblasserwaard worden via de brug over de Noord bij Alblasserdam naar een stuk land bij Hendrik Ido
Ambacht.
De Duitse troepen uit het oosten van de Waard
brengt men naar de streek tussen Hoornaar en
Meerkerk, een terrein vlak bij de Bazelbrug. Op
het terrein staan enkele geallieerde tanks opgesteld. Ook hier verblijven de Duitsers in de openlucht tot ze verder worden afgevoerd. De tocht
naar het terrein geschiedt onder begeleiding van
slechts 12 man en een officier. BS-ers van de zesde
compagnie assisteren onder bevel van M.W. Schakel (Jan Snor) bij de ontwapening, die geschiedt
voor de Oude Ambachtsschool in Gorinchem. Op
woensdag 9 mei verlaten de laatste Duitsers als
krijgsgevangenen Schelluinen.
Duizenden nieuwsgierigen zijn er getuige van hoe
de stoet door Gorinchem sjokt. Voorop loopt Ortskommandant Schanz van Gorinchem. Nu de rollen eindelijk zijn omgedraaid, joelen de mensen
die zich langs de wegen hebben verzameld en ze
lachen de Duitsers uit. De toeschouwers zijn er
getuige van hoe de Belgen allesbehalve zachtzinnig
omgaan met hun gevangenen.
(Bron: A. Korpel, De Waard in oorlogstijd (deel 3).
Hoofdstuk 81, blz. 137 – 141).

alle treurige gevolgen van dien voor de Nederlandse
burgerbevolking.
Het rookgerei was door het Militair gezag voor de
volgende week toegezegd!

Inspectie van de commandoposten

Zaterdag 12 mei 1945 lijkt de situatie gestabiliseerd te
zijn. De Duitsers zijn ontwapend en het burgerlijk
bestuur en de handhaving van de openbare orde zijn
weer in Nederlandse handen. Die avond vindt in de
kantine van de kazerne in Gorinchem een eerste kameraadschappelijke N.B.S. bijeenkomst plaats, waar
zowel in Gorinchem liggende secties als de staf vertegenwoordigd waren. Het Nieuwsbulletin van 14 mei
1945 meldt: “Deze avond is geworden tot een krachtige demonstratie van de eenheid der N.B.S., waar nu
voor het eerst allen, van hoog tot laag, bij elkaar waren en waar kameraadschappelijkheid geen woord
was, maar werkelijk bleek toen commandant Schakel
zelf op het toneel zijn medewerking verleende”.
Aan het einde van de avond besloot men om een telegram aan Koningin Wilhelmina te sturen, namens
de N.B.S. in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en
Land van Altena: “waarin Haar, ter eere van deeze
feestelijke bijeenkomst, trouw betuigd werd”. Ook bij
deze gelegenheid bleek de grote eenheid. Het stuk
werd ondertekend door: “Van Rappard, burgemeester; Schakel, comm. S.G.; Sauer, Distr com. B.T.; Wieringa, comm. 7e Comp. S.G.”
(S.G. is het Strijdend Gedeelte van de N.B.S. ook wel
Stoottroepen of Stoters genoemd. B.T. is de afkorting
van Bewakingstroepen, een ander onderdeel van de
N.B.S.)

Op 12 Mei arriveerde te Gorcum de districtscomm.
der S.G. “Paul”; met de commandanten Sauer en
Schakel maakte deze een inspectietocht langs de verschillende commandoposten, o.a. Leerdam en Vianen.

Tot zover de berichten over de eerste dagen na de
bevrijding. Eén week na de Duitse capitulatie kan de
bevolking in het rivierengebied en de rest van WestNederland zich na 5 jaar bezitting ook werkelijk vrij
voelen.

▲ Citadel- en Willemskazerne op het Kazerneplein Gorinchem.
(ca. 1960).

om ons te helpen orde en rust te handhaven. Ik weet
dat jullie dit even goed zult doen als het andere wat
ge tot nu toe deed voor de opbouw van een nieuw
vaderland.
Comm. Schakel sprak ook nog enkele woorden en
begon aldus: “Jongens van langs de Giessen”, dat ik op
jullie geheel vertrouwen kan heb ik gemerkt toen jullie
twee weken geleden bereid waren je leven te riskeren
om mij uit de gevangenis te halen. Ook bij de nu voor
ons liggende taken zal ik op jullie kunnen rekenen.” Na
deze toespraken zwaaiden de jongens af naar de kazerne.

In Leerdam vertelde de S.G.comm. eenige wetenswaardige
dingen, onder meer, dat reeds nu
een Duitse K.P. was opgericht.
Wat betreft het kritieke punt van
het niet dragen der wapens kon
hij meedelen dat de Canad. generaal zich over het nakomen van
dit bevel en de tengevolge daarvan gehandhaafde rust zeer
waarderend had uitgelaten. Letterlijk zei de generaal dat hem dit
4 dagen gescheeld had en dat hij
nu na 10 dagen weer weg zou
trekken.
Het niet doorzetten van de aanval op Nederland was hiérdoor
verklaard dat de geallieerden tegen de 110.000 Duitsers slechts
30.000 man beschikbaar hadden.
Een vechten in deze verhouding
zou een zeer grote inzet van het
luchtwapen vereist hebben met
▲ Binnenlandse strijdkrachten in Vianen, mei 1945. (Bron: Piet Kastelein).
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Maarten W.
Schakel
• verzetsheld
• bestuurder
• politicus

Hans van den Heuvel

M

aarten Willem Schakel werd op 17 juli 1917
geboren in Meerkerk en overleed op 13 november 1997 in Gorinchem. Hij heeft nooit
in Ameide of Tienhoven gewoond of gewerkt. Toch
misstaat het niet om in dit blad aandacht te schenken
aan zijn veelbewogen leven en zijn carrière. Hij genoot in de tweede heft van de vorige eeuw immers
niet alleen in zijn eigen regio (de Alblasserwaard),
maar ook nationaal een grote mate van bekendheid.
De betrokkenheid van Schakel bij de Alblasserwaard
en de Alblasserwaarders berustte niet op toevalligheden. Integendeel, nagenoeg al zijn voorouders kwamen daar vandaan, zoals blijkt uit de hieronder weergegeven stamboom.

VOOROUDERS
Ouders:
• Maarten Schakel, geboren op 27 oktober 1877 in
Giessen-Nieuwkerk en overleden op 13 juni 1960
in Hoornaar, en
• Carolina Frederika den Hartog, geboren op 5 augustus 1883 in Hei- en Boeicop en overleden op 8
oktober 1959 in Hoornaar.
Grootouders (van vaderszijde):
• Maarten Schakel, graanhandelaar, geboren op 14
januari 1847 in Peursum en overleden op 25 april
1919 in Giessen-Nieuwkerk, en
• Annigje Demper, geboren op 18 februari 1854 in
Langerak en overleden op 9 januari 1911 in Giessen-Nieuwkerk.
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Grootouders (van moederszijde):
• Arnoldus den Hartog, bouwman, geboren op 2
april 1835 in Asperen, en
• Hermina de Gans, geboren op 7 december 1842
en overleden op 24 december 1914.
Overgrootouders (van vaderszijde):
• Hendrik Schakel, bouwman, geboren op 4 december 1812 in Peursum en aldaar overleden op
7 januari 1898, en
• Bastiaantje van der Laan, geboren op 29 augustus
1818 in Giessen-Ouderkerk en overleden op 14
juni 1867 in Peursum.
• Maarten Demper, bouwman, geboren op 19 februari 1826 in Langerak en aldaar overleden op
19 maart 1903, en
• Sara Maat, geboren op 21 oktober 1826 in GrootAmmers en overleden op 20 juni 1886 in Langerak.
Overgrootouders (van moederszijde):
• Abraham den Hartog, koopman, gedoopt op 9
oktober 1774 in Schoonrewoerd, en
• Adriana Maria Gerdessen, geboren op 7 augustus
1798 in Noordeloos,
• Gerrit (ook: Cornelis) de Gans, arbeider, geboren
op 3 november 1806 in Lexmond en overleden op
19 mei 1849 in Hei- en Boeicop, en
• Lijsje den Braven, winkelierster, geboren op 23
november 1809 in Hei- en Boeicop en aldaar
overleden op 28 februari 1887.
Betovergrootouders (van vaderszijde):

• Jan Schakel, bouwman, geboren op 11 februari
1770 in Hoornaar en overleden op 25 juni 1850
in Peursum, en
• Dirkje Verschoor, geboren op 17 januari 1770 in
Giessendam en overleden op 7 maart 1853 in
Peursum.
• Leendert van der Laan, bouwman, gedoopt op 20
juni 1784 in Bleskensgraaf en overleden op 19
september 1830 in Giessen-Oudekerk, en
• Neeltje Baan, geboren op 14 juni 1789 in Oud
Alblas.
• Gerrit Demper, bouwman, geboren op 14 juli
1791 in Langerak en aldaar overleden op 27 augustus 1855, en
• Engeltje Oosterhout, geboren op 1 november
1799 in Langerak en aldaar overleden op 17 augustus 1872.
• Aart Maat, bouwman, gedoopt op 17 november
1793 in Langerak en aldaar overleden op 6 maart
1867, en
• Annigje den Butter, geboren op 11maart 1792 in
Streefkerk en overleden op 15 november 1872 in
Langerak.
Betovergrootouders (van moederszijde):
• Jan den Hartog, bouwman, gedoopt op 25 februari 1742 in Everdingen en overleden in Schoonrewoerd, en
• Rijkje den Braven, gedoopt op 15 april 1743 in
Schoonrewoerd en aldaar overleden op 26 september 1817.
• Jan Gerdessen, schout van Noordeloos, secretaris
van Hoornaar, dijkgraaf, polderschout en secretaris te Asperen, geboren op 22 december 1766 in
Zaltbommel en overleden op 13 februari 1848 in
Asperen, en
• Arnolda Koster(s), gedoopt op 7 juli 1769 in Buren en overleden op 20 mei 1860 in Asperen.
• Herman de Gans, bouwman, geboren op 29 november 1767 in Schoonrewoerd en overleden op
9 maart 1849 in Lexmond
• Cornelia Tukker, geboren in Lexmond en aldaar
overleden op 31 januari 1844
• Cornelis den Braven, geboren op 24 februari 1765
in Hei--en Boeicop en aldaar overleden op 18
december 1834, en
• Harmptje de Vos, bouwvrouw, geboren op 9 december 1764 en aldaar overleden op 13 december
1843.
Maarten Willem Schakel trad op 21 augustus 1945 in
Raamsdonk in het huwelijk met de aldaar op 6 juli
1917 geboren en op 6 juli 1990 in Giessenlanden
overleden onderwijzeres Anna Margaretha Konings.
Zij was een dochter van Dingeman Konings en Catharina Adriana Johanna Rijken. Het echtpaar had
zes kinderen: Maarten, Lia, Carla, Dingeman, Arnold
en Adriaan. De op 5 januari 1947 in Noordeloos geboren oudste zoon van het echtpaar, wiens doopnaam Maarten Anrie Arnoldus is, was van 1982 tot
2008 burgemeester van de gemeente Lopik, na eerst

een universitaire graad te hebben behaald en bij de
gemeente Amersfoort te hebben gewerkt.

Levensloop
Wat aangaat zijn beroepskeuze trad de jonge Schakel
niet in de voetsporen van zijn vader. Hij richtte zijn
focus namelijk op het onderwijs en behaalde in de
periode medio jaren twintig begin jaren dertig aan
onderwijsinstellingen in Gorinchem verscheidene
diploma’s en akten. Niet onvermeld mag blijven dat
de fiets destijds voor scholieren het enige vervoermiddel was om het traject Meerkerk-Gorinchem v.v.
(2 x 10,2 = 20,4 km) dagelijks af te leggen. Een eenvoudige rekensom leert dat het in dit geval bij benadering ging om een afstand van in totaal 45.000 kilometer. Al zijn inspanningen ten spijt duurde het overigens tot de zomer van het jaar 1941 voor en aleer
Schakel als “leraar in vaste dienst” voor de klas kwam
te staan, en wel op de Christelijke ULO in Gorinchem, waar hij eerder zelf in de schoolbanken had
gezeten.

Militaire opleiding en verzetsman
Van een geheel andere aard was de opleiding bij
het 6e Regiment van het wapen der infanterie, die
Schakel van oktober 1937 tot oktober 1938 ter vervulling van zijn militaire dienstplicht in de – thans
niet meer bestaande – Oude Chassékazerne te Breda
volgde – een opleiding, waaraan de rang van sergeant
was verbonden. In die hoedanigheid werd hij bij de
algemene mobilisatie van eind augustus 1939 onder
de wapenen geroepen en was hij er ooggetuige van
dat in de meidagen van 1940 de Peel-Raamstelling
onder de voet werd gelopen door eenheden van de
“Wehrmacht”, die anders dan onze landgenoten over
modern wapentuig beschikten en ook veel beter opgeleid en geoefend waren.
Evenals verreweg de meesten van zijn generatiegenoten kwam Schakel in de eerste oorlogsjaren voor een
uitzonderlijk moeilijke keuze te staan: verzet plegen,
collaboreren of noch het een noch het ander doen
(“langs de kant blijven staan” of “wegkijken”). Hij
koos uit volle overtuiging en zonder enig voorbehoud voor het eerste en sloot zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), waar hij onder zijn verzetsnaam “Jan Snor” uiteindelijk in de rang van kapitein vier groepen commandeerde.
Het zou in het bestek van dit artikel te ver voeren om
in te gaan op alle acties, waarbij Schakel was betrokken. Ik maak in dit opzicht een uitzondering voor de
dramatische gebeurtenissen, volgend op zijn aanhouding bij Groot-Ammers in de maand april van het
jaar 1945, waarbij was gebleken dat hij in het bezit
was van illegale kranten en – wat nog erger was – een
vuurwapen. De Duitsers pasten snelrecht toe, wat
inhield dat hij bij de eerste gelegenheid zou worden
geëxecuteerd. In de nacht voordat de executie zou
worden voltrokken, werd Schakel uit een politiecel in
Schoonhoven bevrijd door medestrijders van de BS.
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Zo kon het gebeuren dat Schakel het eind van de
oorlog in levenden lijve meemaakte1. Dat gold niet
voor zijn jongere broers, van wie Anrie begin september 1943 na een langdurig ziekbed overleed en
Arnoldus Lodewijk (Nol) op 19 december 1944 het
leven liet in het concentratiekamp Neuengamme bij
Hamburg. De herbegrafenis van de laatstgenoemde
vond in 1951 plaats in zijn geboorteplaats Meerkerk.
Mogelijk zullen enkele oudere leden van onze vereniging zich nog herinneren dat Nol Schakel in dienst
was bij de “N.V. Veevoeder- en Meelfabriek voorheen
Firma A. Kruijt” in Ameide. Dit bedrijf was om die
reden vertegenwoordigd bij de plechtigheid in Meerkerk.

◄ Medio september
1964 nam de oudverzetsman namens
de Antirevolutionaire
Partij (ARP) zitting in
de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
Bron: https://
commons.wikimedia.
org/wiki/

Burgemeester en lid Tweede Kamer
Niet in het minst vanwege zijn grote verdiensten in
de Tweede Wereldoorlog werd Maarten Schakel met
ingang van 1 januari 1946 benoemd tot burgemeester
van de in de Alblasserwaard gelegen gemeenten
Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland. Bij zijn
benoeming was hij de jongste burgemeester van Nederland. Hij vervulde het ambt tot 1 januari 1986
– een uitzonderlijk lange periode.
Medio september 1964 nam de oud-verzetsman namens de Antirevolutionaire Partij (ARP)2 zitting in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Door zijn
markante persoonlijkheid en zijn redenaarstalent (hij
was een van de laatste Kamerleden, die niet “van een
papiertje”, maar “uit het hoofd” sprak) werd Schakel
een van de bekendste volksvertegenwoordigers. Ik
durf zelfs de stelling aan, dat hij tot de “BN’ers” (BN’
er = Bekende Nederlander) zou hebben behoord als
hij een halve eeuw later zou hebben geleefd.
Het ligt voor de hand om te denken dat de combinatie van het burgemeestersambt met het Kamerlidmaatschap Schakel onvoldoende gelegenheid bood
om daarnaast ook nog andere activiteiten te ontplooien. De werkelijkheid was geheel anders: hij vervulde in die tijd tegen de
dertig – deels bezoldigde,
deels onbezoldigde – nevenfuncties, variërend
van secretaris van het
Waterschap “De Over◄ Maarten W. Schakel,40 jaar
burgemeester van Noordeloos,
Hoornaar en Hoogblokland
(Foto: NL-HaNA Anefo 9335229 WM574.jpg, aangemaakt
24 december 1985).

1 Meer over zijn rol in de eerste dagen na de bevrijding in 1945 is te lezen in
het artikel “Bevrijd, maar nog niet vrij” elders in dit Nieuwsblad.
2 De in 1879 opgerichte Antirevolutionaire Partij (ARP) was jarenlang de
oudste politieke partij van ons land. In 1973 vormde de partij samen met de
Katholieke Volkspartij (KVP) en de Christelijk Historische Unie (CHU) het
Christen Democratisch Appel (CDA). In 1980 hield de ARP formeel op te
bestaan.
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waard”, voorzitter van de Vereniging van ProtestantsChristelijk Beroepsgoederenvervoer over de Weg en
commissaris bij de Nederlandse Middenstandsbank
(NMB), de Nederlandse Rijnvaart Vereniging en de
UBO Bandenfabriek in Utrecht tot lid van het Curatorium van de Christelijke HBS “De Nieuwe Hoven”
in Gorinchem.
Zijn vertrek uit het publieke domein - begin juni
1981- was voor Schakel geen reden om het “wat kalmer aan te gaan doen”. Integendeel, hij hield verscheidene commissariaten en bestuursfuncties aan
en maakte studie van de geschiedenis van de Alblasserwaard, waarbij zijn belangstelling in het bijzonder
uitging naar waterstaatkundige aangelegenheden.

Publicaties
Maarten Schakel zou Maarten Schakel niet zijn geweest wanneer hij, daartoe in staat gesteld door zijn
ongekende werklust, zijn bevindingen niet op schrift
zou hebben gesteld. In de loop der jaren verschenen:
• ”Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden
van Noordeloos en Overslingeland”;
• “25 eeuwen Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden;“De laatste der mannenbroeders3. Politicus met een ideaal”;
• “Herinneringen in 82 schetsen” en “Streekgenoten”.
Schakel was een meester in het beschrijven van het
wel en wee van zijn streekgenoten, met wie hij zich
zeer verwant voelde, ongeacht hun herkomst, religie,
rang of stand. De integrale tekst van schets 33 uit
“Herinneringen in 82 schetsen” is hieronder weergegeven.
3 De aanduiding “Mannenbroeders” werd gebruikt ter aanduiding van de
mannelijke leden van de Antirevolutionaire Partij. Zie ook: “Parade der
Mannenbroeders, Protestants leven in Nederland, 1918-1938”, Ben van
Kaam, N.V. Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij, Wageningen,
en “Het beeld der vad’ren, een documentaire over het leven van het protestants-christelijk volksdeel in de twintiger en dertiger jaren”, A. C. de Gooyer,
AMRO-BOEKEN, UTRECHT.

“Schets 33. Klaas van Beest”
“Klaas, ongehuwd veehouder, woonde op de ouderlijke boerderij aan de Dorpsweg in Hoogblokland.
Samen met zijn broer Teunis – een wat mensenschuwe, zonderlinge man – en zus Bartje. Zij had ook niet
gedeeld in de weelde van het huwelijk, evenmin had
zij het buskruit uitgevonden, maar dat vrijgezellen
huishouden dreef zij naar behoren.
De boerderij behoorde tot de oudste aan de Dorpsweg, een juweeltje van ambachtelijke bouwkunst,
maar slecht onderhouden. Toen het drietal niet mee
in het land der levenden was – Klaas stierf als laatste
– zeeg het eertijds zo fiere bouwwerk van pure ellende in elkaar.
De bedrijfsvoering van Klaas was navenant. Hij boerde zoals vader, grootvader en overgrootvader geboerd hadden. Z’n land lag er verwaarloosd bij, zijn
koeien waren niet bepaald geschikt voor veetentoonstellingen. Klaas was op 7 juni 1917 vader Arie als lid
van de raad van de gemeente Hoogblokland opgevolgd. Vader en zoon vertegenwoordigden de A.R.P.
Vader Arie heb ik niet gekend. Over hem derhalve
geen oordeel. Klaas vond ik nu niet bepaald een getrouwe weerspiegeling van het anti-revolutionaire
volk. Het gebod om Gods naam niet ijdellijk te gebruiken, was duidelijk waarneembaar niet tot hem
doorgedrongen.
Vóór de oorlog was hij wethouder geweest, maar na
de oorlog heeft hij dat ambt niet meer bekleed. Zijn
ster was in de A.R.-kring dalende. Hij kwam laag op
de kandidatenlijst, maar dat mocht de pret niet drukken: Klaas kwam altijd weer met voorkeurstemmen
in de gemeenteraad. Aan de beraadslagingen nam
hij zelden deel, als het voorstel geld kostte stemde hij
meestal tegen. Alleen als er gemeenteland verpacht
moest worden - en Hoogblokland bezat veel land –
was Klaas er helemaal bij.
Ik kon in de gemeentepolitiek niet veel met hem beginnen. Toch mocht ik hem en hij mocht mij.
Vóór mijn spreekuur op dinsdagmorgen om elf uur
in Hoogblokland legde ik vaak bij het merkwaardige
drietal aan.
Dan moest Bartje de schillegies-fles uit de niet meer
als zodanig in gebruik zijnde bakoven opdiepen.
(Een schillegie is een schilletje, een licht citroentje).
Bij één van die gelegenheden deed hij mij een suggestie voor een raadsvoorstel aan de hand.
Ik vond het een goed idee. Diezelfde week was er een
zitting van de gemeenteraad en tijdens de rondvraag
deed een collega van Klaas dezelfde suggestie. Op
voldoende steun viel op voorhand te rekenen.
Het voorstel prijkte op de eerstvolgende agenda. Het
werd aangenomen met de stem van Klaas tegen.
Toen brak mij de klomp. Onder het eerstvolgende
schilletje vroeg ik om zijn verklaring voor dit merkwaardige stemgedrag.
Nu die was van een pure rechtlijnigheid. Klaas maakte mij duidelijk, dat zijn vader en de vader van de
betreffende collega ook samen in de Bloklandse raad
hadden gezeten. Die twee zaten elkaar regelmatig in
de haren. Toen nu de zoon van de collega-vader publiek bij de vorige rondvraag de gedachte lanceerde,
stond voor Klaas het stemgedrag vast.

Als trouw zoon betrok hij de wacht bij het vaderlijk
anti-front, hij stemde tegen.
Hij behoorde tot het type, dat Staring in zijn tijd kenschetste als de hoofdige boer.
Dat zou hem op een gegeven moment lelijk opgebroken zijn, als ik niet al mijn overredingskracht op hem
losgelaten had.
In 1956 had hij acht reageerders: met t. b. c. besmette
koeien. De boeren trachtten dat te voorkomen door
de beesten tijdig te doen inspuiten.
Klaas was tegen inspuiten. Niet om principiële redenen. Zo diep zat het bij Klaas niet. Neen, Klaas was
teuge en als dat zo was, dan was hij niet veur. Punt,
uit!
Met t. b. c. besmette koeien zijn een gevaar voor de
volksgezondheid. Die moeten uit de veestapel verwijderd worden. De boer kreeg evenwel de gelegenheid
om ze te laten slachten. Dat nu weigerde Klaas. Hij
maakte uit wat er bij Hem naar de slacht ging en niemand anders. Zeker niet de heren in Den Haag.
Het is een hele rel geworden. Het liep er op uit, dat
Klaas verbaliseerd zou worden en dat zijn gehele veestapel zonder recht op schadevergoeding in beslag
zou worden genomen. Dat zou op maandag 4 juni in
de vroege morgen moeten gaan gebeuren. “Ze moeten maar doen, wat ze niet laten kunnen” was de laconieke reactie van Klaas.
Op zaterdag daaraan voorafgaande ben ik op schilletjestijd naar de boerderij gegaan. Ik bleek in zus een
bondgenote te hebben.
Klaas reageerde totaal afwijzend, maar ik liet ook niet
los. Als een terriër had ik mij in de affaire vastgebeten.
Met succes. Toen de Bloklandse torenklok zijn twaalf
slagen deed horen, had Klaas het hoofdige hoofd te
langen leste gebogen. Ik laat ze slachten, ik doe het
niet voor die rotlui, maar voor jou. Bartje geef den
burger een schillegie!”.
Op 27 augustus 1958 – Van Beest was toen 75 jaar
– hebben wij in de laatste raadszitting afscheid van
hem genomen: 41 jaar na zijn intrede.
Klaas was de laatste telg van een redelijk breed vertakt geslacht in het Hoogbloklandse. De gemeente
kende op het kerkhof het zogenaamde ”eigen graf ”.
Een familie verwierf het uitsluitende recht om in dat
graf te begraven. Mits men de leges regelmatig betaalde, bleef dat recht geldig. Men had ook de mogelijkheid om het binnen de familie over te schrijven.
Zodoende waren er in de loop van de tijd zeven graven op naam van Klaas komen te staan.
Tijdens een rondwandeling over het kerkhof heeft hij
ze me eens alle zeven gewezen.
Bij de laatste bleven wij staan. “Hier wil ik begraven
worden en daar mot jij op letten”.
Dat heb ik beloofd. Daar is hij begraven. Op zaterdag
13 januari 1968 te 13.30 uur bij strenge vorst met bijtende oosterwind.
Een nicht had de rouwkaart gezonden: Heden overleed na een kortstondige ziekte onze neef Klaas van
Beest in de ouderdom van ruim 85 jaar.
Zoals gezegd: hij was een laatste telg. Slechts een
handjevol verre familie was aanwezig. Voorts zijn
executeur-testamentair, notaris Van den Ende uit
Gorinchem. Slechts twee “aansluiters”: de oude
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dorpsveldwachter Janus van der Giessen en ik. Ik had
mijn ambtsketen omgelegd. Klaas had de gemeente
meer dan vier decennia gediend, op zijn wijze.
De bedienaars waren gehaast, de dienstdoende predikant ook. Ik heb voor mijn woord ter gedachtenis
toch de tijd genomen. Eén, nog jonge, vrouw huilde
om Klaas”.

Onderscheidingen
De verzetsman/bestuurder/politicus Schakel werd
begiftigd met een groot aantal onderscheidingen:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Drager van het Kruis van Verdienste, Drager van het
Oorlogsherinneringskruis met de gesp, Drager van
het Verzetsherdenkingskruis en Drager van de Order
of Briljant Star with Grand Cordon (Republiek Taiwan).

A

fbeelding van het Verzetsherdenkingskruis
(Engels: Resistance Commemoration Cross,
Frans: Croix commémorative de la Resistance,
Duits:Widerstands-Erinnerungs-Keuz) invoegen.

Levenseinde
Maarten Willem Schakel overleed op 13 november
1997 in Gorinchem en werd zes dagen later begraven op de “Algemene begraafplaats naast de kerk”
in Noordeloos. Hoewel hij het politieke toneel toen
allang had verlaten, besteedden de landelijke media
vrijwel zonder uitzondering uitgebreid aandacht
aan zijn heengaan. Hieronder staat de tekst van twee
van de vele artikelen, die bij die gelegenheid werden
gepubliceerd in respectievelijk “De Groene Amsterdammer” en “de Volkskrant”. De eerste werd geschreven door mr. Willem Aantjes, oud-fractievoorzitter
van het CDA in de Tweede Kamer, de tweede door
Jan Joost Lindner, jarenlang “chef necrologie” van “de
Volkskrant”.
Willem Aantjes werd op16 februari 1923 geboren in
Bleskensgraaf en was dus een streekgenoot van Schakel. Hij schreef: “In Memoriam”. “MAARTEN
SCHAKEL”
“Overbekend is Marsmans ‘Herinnering aan Holland’
(Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag
door oneindig laagland gaan).
Toch was het niet dit gedicht dat zich bij het aanhoren van Maarten Schakel vaak aan mij opdrong. Dat
was het minder bekende gedicht van Marsman dat
simpelweg ‘Holland’ heet.
‘De hemel groots en grauw,
daaronder het geweldige laagland met de plassen;
boomen en molens, kerktorens en kassen, verkaveld
door sloten, zilvergrauw.
Dit is mijn land, mijn volk,
dit is de ruimte, waarin ik wil klinken’.

Het Verzetsherdenkingskruis werd – 35 jaar na de
Bevrijding – ingesteld in 1980. Gegadigden konden zelf een verzoek tot toekenning indienen bij
een Nationaal Comité dat vervolgens de validiteit
ervan beoordeelde. Het kruis werd verleend voor
actieve, daadwerkelijke deelname aan het verzet
tegen de bezetter. Het versiersel is een vierarmig
zilveren ankerkruis. Op de zijarmen een op de
keerzijde doorlopende banderol, waarop een strofe
uit het zesde couplet van het Wilhelmus: DE TYRANNIE VERDRIJVEN. Op de verticale armen
een gekroond vlammend zwaard met daaronder
1940 1945. Op de keerzijde de leeuw uit het
rijkswapen. Het kruis hangt aan een lint met zwarte banen aan de uiteinden en daartussen twee bredere banen : rood-wit-blauw en oranje, symboliserend de verbondenheid met het Huis van Oranje
in de duistere oorlogsjaren.
Deze tekst is ontleend aan de in 2001 bij de Bataafsche Leeuw in Amsterdam verschenen publicatie
“Onderscheidingen, Leidraad voor de decoraties
van het Koninkrijk der Nederlanden” van mr. C.
H. Evers (ISBN 90 6707 530 2).
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Er is de afgelopen dagen veel over Schakel gezegd,
over zijn moed in de oorlog, over zijn trouw aan
vrienden in de moeilijkste uren, over zijn oratorisch
talent, over zijn herkenbaarheid als “laatste der mannenbroeders”, zoals hij ook zichzelf (niet zonder koketterie, maar wel terecht) in de titel van zijn in 1982
verschenen boek aanduidde. Toch verklaart dit niet
waarom er bij zijn overlijden tot ver buiten zijn eigen
geestverwante kring met zoveel waardering over hem
is geschreven. Wat is het dan wel dat zelfs de politiek
zo ver van hem afstaande Groene mij als die andere
antirevolutionaire Alblasserwaardse polderjongen
vroeg iets aan herinnering aan hem te schrijven?
Ik denk dat de indruk die zijn optreden in zo brede
kring heeft gemaakt, vooral is terug te voeren op de
overtuiging die zijn spreken en handelen kenmerkte.
Hoe meer de trend werd de waarde van een politicus
af te meten aan zijn “uitstralend” vermogen, aan zijn
behendigheid, aan zijn plaats in het een of andere
“netwerk” en aan zijn standpunten van het actuele
moment, hoe meer de waardering groeide voor de
man, die vanuit een vaste, herkenbare principiële
overtuiging sprak en handelde, ongeacht of men zijn
politieke standpunten deelt of niet.
Het zegt niet alleen iets over de politicus Schakel,
maar ook over het actuele politieke bedrijf dat in menig in memoriam een ondertoon van heimwee door-

klonk. Toch stond die overtuiging niet op zichzelf.
Zij kon Schakel alleen begrepen worden in de relatie
tot de mensen die hij vertegenwoordigde. Hij was hét
toonbeeld van wat Abraham Kuyper “de zedelijke
band tussen kiezer en gekozene” noemde.
Talloos zijn de spreekbeurten die hij hield. Maar die
waren niet alleen talrijk, omdat het antirevolutionaire
volk hem graag hoorde. Het was ook, omdat hij niet
zonder wisselwerking kon functioneren. Hij laafde
zich aan het vertrouwen van zijn kiezers, een vertrouwen dat niet alleen afhankelijk was van instemming met zijn standpunten, maar dat juist tegen verschil in standpunt bestand was. Hij leefde van dat
vertrouwen en liet zich erdoor opladen.
Schakels kracht was dat hij voor geen prijs wilde riskeren los van zijn wortels te raken. Daarom wilde hij
als burgemeester geen promotie maken (hoewel hij
het voor het uitkiezen had), daarom wilde hij geen
Commissaris van de Koningin worden (hoewel Zeeland hem juichend zou hebben binnengehaald),
daarom wilde hij nooit minister worden (al had ieder
kabinet hem graag in zijn midden ontvangen, ook
het door hem zo vermaledijde kabinet-Den Uyl). Hij
wilde dicht bij zijn wortels blijven, want alleen daaruit zoog hij het sap dat hem deed opbloeien. Want
daar was het land, daar het volk, daar de ruimte waar
hij wilde klinken.
Als ik de mens Maarten Schakel met een enkel woord
zou moeten typeren, dan zou ik zeggen: “Hard voor
zichzelf, mild voor anderen”. En dat in de politiek,
waarin het tegenovergestelde bijna dagelijks waarneembaar is. Er is alle reden, voor medestander en
voor tegenstander, hem bij zijn heengaan met respect, met weemoed en niet zonder een ondertoon
van heimwee te gedenken”.
“WILLEM AANTJES”.

vroeg voor het vuurpeloton moest en wist dat er
geen clementie was.
“Die nacht heb ik afgerekend”, zie hij later. Hij was
kalm, zij het vol zorg over familie en verloofde, en
sliep zelfs af en toe. Een uur voor de executie bevrijdden zijn makkers hem. Een koerierster had hem de
vorige avond zien voorbijbrengen als arrestant. Schakel fietste ’s morgens om zes uur de polder in richting
opgaande zon. “Alsof ik opnieuw werd geboren”.
Spoedig na de Bevrijding werd hij de burgemeester
van Noordeloos gemaakt, hoewel hij geen enkele ervaring had. Tegenstribbelen hielp niet: bij het verzet
en in de gehele Alblasserwaard had hij een geweldige
naam. Hij leerde het vak van ervaren wethouders en
uit de boeken.
Schakel was bepaald geen hoog gezeten, afstandelijke
burgemeester. Hij zou zich tot op hoge leeftijd nog
blijven verheugen op vergaderingen van de wandelof de ijsclub. Promotie naar een grotere gemeente
heeft hij altijd geweigerd, evenals later een ministerschap en andere functies die hem van dít burgemeesterschap zouden afhouden.
Kamerlid wilde Schakel wel worden, omdat het goed
te combineren was met zijn “hoofdvak”. Hij oefende
zich alvast door spreekbeurten in de - steeds wijdere
–omgeving, waarbij hij zich aanleerde om geheel uit
het hoofd te spreken. Dat was levendiger en gaf veel
meer contact met het gehoor.
De jonge burgemeester was wellicht de enige die zich
als redenaar voorbereidde op een parlementaire
loopbaan. Het was altijd een genoegen om hem te
horen en te zien spreken. Zijn stem was ruim en enthousiast . Het leek alsof hij improviseerde, maar hij
had alle argumenten voor en tegen al keurig in zijn
hoofd.
Maarten Schakel, de natuurlijke verzetsheld, had iets
van een jongensboekenfiguur. Hij kwam naar Den
Jan Joost Lindner schreef in ‘de Volkskrant’:
Haag om al die politieke dikdoeners de simpele agra“Postuum”. “Schakel was natuurlijke verzetsheld”
rische waarheid te zeggen, en dat nog mooi ook. “Ik
“Maarten Schakel, die veertig jaar burgemeester was
behoor tot de gemiddelde plattelandskiezers van de
in de Alblasserwaard, pleegde als jongeman in de
AR”. Het denken van de boeren in de Alblasserwaard
oorlog vele vormen van verzet. Het kostte hem bijna
“is eigenlijk het mijne”, zei hij. Dat was toch een beethet leven. Op het nippertje ontkwam hij aan het
je bedrieglijk.
vuurpeloton. De rest van zijn leven bleef hij oppone- Schakel werd een goed specialist in bestuur, verkeer,
ren, vooral als Kamerlid.
ruimtelijke ordening en justitiezaken. Hij was grotenMaarten Willem Schakel, donderdag op tachtigjarige deels autodidact, maar wel belezen in historie, filosoleeftijd overleden in Gorinchem, was een van de bes- fie en theologie. Maar fictie, daar moest hij niets van
te redenaars in de Tweede Kamer van na de oorlog.
hebben.
In 1945 werd hij bijna geëxecuteerd als verzetsman,
De burgemeester zat stevig op de AR- en later de
negen dagen voor de Bevrijding. Kort daarna werd
CDA-rechtervleugel in een overwegend progressieve
hij de jongste burgemeester van Nederland. Hij zou
tijd. De drie keer dat hij in het tv-programma “Kort
dat ambt veertig jaar vervullen in drie dorpen van
Geding” optrad, bestreed hij achtereenvolgens het
zijn geliefde Alblasserwaard : Noordeloos, Hoornaar invoeren van roulette, de steun van kerken aan revoen Hoogblokland. Schakel liep meer dan vijftig maal lutionaire bewegingen in de Derde Wereld en gratis
de Vierdaagse, een record. Hij was een sterke, diepge- openbaar vervoer. In de strijd tegen de tijdgeest legde
lovige en goedhartige man.
hij het, meestal goedgemutst, af. Hem verbaasde
De anti-revolutionair Schakel werd in juli 1917 gebo- weinig meer, na de oorlog.
ren in Meerkerk. Vanaf 1941 deed hij aan allerlei vor- Bij al zijn sereniteit was hij een pessimist over de
men van verzet rond Gorinchem, tot hij – als ”Jan
menselijke natuur, zodat verbetering van structuren
Snor”- vier knokploegen leidde. Het zou hem bijna
volgens hem ook weinig hielp. “De beroerdigheid
zijn leven kosten.
zit’m in de beestjes zelf ”.
Schakel werd eind april 1945 – na verraad – gearres- Schakel heeft nooit in de oppositie gezeten, maar hij
teerd terwijl hij een revolver en illegale bladen bij
opponeerde vaak wel, met name tegen het kabinetzich had. Hij hoorde dat hij de volgende morgen
Den Uyl. Hij had in de formatie van 1973, als deel
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl

55

van een AR-minderheid, tegen dat kabinet gestemd.
Later zou zich kwaad maken over de dure “”gaatjesdam” in de Oosterschelde. Hij speelde in veel kwesties een belangrijke rol: Molukse gijzelingen, bezoeken aan Zuid-Afrika, de Drie van Breda en de vorming van het CDA, waarvan hij een voorstander was.
Een van de redenen daarvoor was zijn reserve bij de
typische AR-cultuur: het “gelijkhebberige, het gedrevene om het een ander effe aan het verstand te brengen, het gemak waarmee men de eigen opvattingen
gelijkstelde aan hét Christendom”.
De parlementariër was zelf vroom gereformeerd zondag tweemaal ter kerke – maar ook ruimdenkend
op religieus gebied. Van de morele en seksuele vrijzinnigheid van eind jaren zestig en daarna moest hij
echter niets hebben.
Bij een deel van zijn verzetsvrienden was Schakel
korte tijd omstreden, omdat in 1978 op een perscon-

ferentie naast zijn vriend, streekgenoot en fractieleider W. Aantjes ging zitten, die zich verdedigde tegen
onthullingen van dr. L. de Jong over zijn oorlogsverleden. Schakel wist daar alles van, behalve het feit dat
Aantjes (uit angst) lid was geweest van de “Germaansche SS”. Hij vond Aantjes een “licht geval”, maar begreep diens vertrek uit de politiek.
In 1981 moet Schakel de Kamer uit, op grond van bij
de vroegere AR geldende leeftijdsgrenzen. Hij legde
zich er blijmoedig bij neer. Nog zes jaar zou hij burgemeester van Noordeloos blijven en een gevierd
spreker in het land.
Bij zijn afscheid van het parlement prees Kamervoorzitter D. Dolman Maarten Schakel als “een ruiterlijke
tegenstander en een trouwe vriend”. Inderdaad, niemand had een hekel aan hem”.
“Jan Joost Lindner”

◄ Borstbeeld

Maarten W.
Schakel in Noordeloos

Op 10 mei 2002 onthulde oud –premier
Dries van Agt in Noordeloos een borstbeeld
van Schakel. Het was gemaakt door
beeldhouwer Marcus van Ravenswaay op
initiatief van oliehandelaar A.A. de Haan,
een goede vriend van Schakel. In januari
2007 werd het borstbeeld een aantal weken
van de sokkel gehaald, om een mal voor
een replica te maken. Dit uit voorzorg voor
het toenemende aantal koperdiefstallen.
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Belgische
bevrijders
De Brigade Piron
in Frankrijk, België en
Nederland

Bram Provoost

I

n de artikelen over de ‘bevrijding’ van Ameide
op 8 mei 1945 wordt in het algemeen met enige
verbazing en een lichte teleurstelling gemeld
dat het geen Tommies of Canadezen zijn, maar
Belgen. Belgen, waarvan de meesten ook nog eens
Franstalig waren. Hieronder een drietal citaten over
de aankomst van onze bevrijders op dinsdag 8 mei
1945.
Gedenkklank, Ameide en Tienhoven 1933-1945. Uitgegeven in 1995, blz. 83: “...maar dinsdag is de grote
dag geworden. De Dam stond tjokvol wachtende mensen, maar voorlopig viel er geen bevrijder te bekennen.
‘s Middags echter daar komen ze an, rataplan, onze
bevrijders. Het zijn niet de verwachte Canadezen,
maar een Belgische brigade die is ingedeeld bij het eerste Canadese leger.”
Van Toen naar Nu, Ameide en Tienhoven 1939-1949.
Herdruk uit 2006, blz. 25: “Dinsdag is pas echt de grote dag geworden. De Dam staat tjokvol wachtende
mensen, maar voorlopig viel er geen bevrijder te bekennen. ‘s Middags daar komen ze aan, onze bevrijders. Het zijn..., Belgen!”
Nieuwsblad HVAT 2008, jrg. 19, nr. 2, blz. 10: “Nederland vrij, maar Ameide had nog enige dagen te
wachten, eer de bevrijders op de Dam arriveerden en
wel op dinsdagmiddag 8 mei 1945. Op de bomvolle
Dam werd het Wilhelmus ingezet, aanvankelijk wat

aarzelend vanwege de brok in de keel, even later klonk
het waarlijk triomfantelijker. Een tweede aarzeling
betrof de nadere kennismaking met de overwinnaars:
deze bleken geen Amerikanen, Engelsen of Canadezen
te zijn, die wij mochten begroeten: het waren maar
Belgen! Maar dat was gelukkig snel vergeten, zij hadden zich toch echt als vrijwilligers ingezet om mede het
nog bezette gebied van ons land te bevrijden. Er bestond nog een andere schroom: de meesten waren
Franstalig, wat de communicatie terdege bemoeilijkte,
omdat we ons veeleer hadden toegelegd om het Engels
een beetje onder de knie te krijgen.”

▲ De Belgische bevrijders op de Dam te Ameide.
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In het laatste citaat wordt de toon toch wat positiever
als men aan de woorden “het waren maar Belgen!”
toevoegt: “Maar dat was gelukkig snel vergeten, zij
hadden zich toch echt als vrijwilligers ingezet om
mede het nog bezette gebied van ons land te bevrijden.” Hoewel niet erg bekend hebben Belgische militairen wel degelijk een aantal belangrijke bijdragen
geleverd. In mijn artikel over de bevrijding van Walcheren lezen we over de rol van een groep Belgische
commando’s. Het artikel over de bevrijding van Rivierenland geeft ook enige informatie over de rol
hierbij van de Brigade Piron, de ‘bevrijders’ van
Ameide.
Dit artikel gaat over de rol die de Belgische Brigade
Piron speelde bij de bevrijding in 1944-45 van delen
van van het noorden van Frankrijk, België en Nederland. Deze Brigade was de Belgische tegenhanger van
de Nederlandse Prinses Irene-Brigade. De Brigade
Piron bestond uit Belgen en Luxemburgers, die naar
Engeland gevlucht waren. De Prinses Irene Brigade
werd gevormd uit gevluchte Nederlanders. Beide Brigades werden voor het eerst ingezet in Normandië in
augustus 1944.

▲ Jean Piron omringd door officieren van zijn staf in GrootBrittannië in 1943 (Bron: ADIV CDH , Historisch Centrum
Defensie Evere).
◄ Logo van de Brigade Piron.

Het ontstaan van de Brigade Piron
Bij de capitulatie van het Belgisch leger op 28 mei
1940 weigert een handvol militairen zich over te geven en besluit de strijd verder te zetten. Luitenant
Richard Smekens van het 25e bataljon Genie sluit
zich met twintig vrijwilligers aan bij de Britse troepen in Duinkerken en vlucht met hen naar GrootBrittannië. Dit kleine groepje zal de kern zijn van de
‘First Belgian Independent Group’, beter bekend als
de ‘Brigade Piron’.
De Belgen worden gestationeerd in Tenby (Wales) en
de volgende maanden stromen nieuwe manschappen
toe. Zo geeft generaal Charles de Gaulle toestemming
aan de Belgen die in het Franse Vreemdelingenlegioen dienen om zich aan te sluiten. Veertig geharde
legionairs vervoegen zich bij de Belgische rangen. De
Belgische regering in ballingschap doet een oproep
aan alle Belgen tussen 19 en 35 jaar, die waar ook ter
wereld wonen om de wapens op te nemen en zich in
Tenby te melden. Vele honderden geven hier gehoor
aan. Zelfs een Belg uit het verre Hongkong meldt
zich. Dit bonte allegaartje van vrijwilligers is in het
begin geen toonbeeld van discipline…
Op 12 december 1942 neemt majoor stafbrevethouder Jean Piron het bevel over van de jonge eenheid.
In grote lijnen wordt de ‘First Belgian Independent
Group’ georganiseerd in drie gemotoriseerde compagnies die elk onafhankelijk kunnen optreden. In
steun is er een eskadron pantserauto’s en een batterij
artillerie. De voornaamste opdracht is verkenningen
uitvoeren en het speerpunt zijn bij een aanval. De
brigade telt ongeveer 2.200 manschappen. De eenheid staat wel onder Brits bevel. Dit wil zeggen dat de
Belgische regering niet kan beslissen waar en wanneer ze wordt ingezet. Het volgende anderhalf jaar
traint de brigade intensief.
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De veldtocht in Normandië, 7 augustus – 2 september 19441
De Britten zien geen taak weggelegd voor de Brigade
Piron bij de landing in Normandië op 6 juni 1944.
Vermoedelijk willen zij de Belgen sparen en pas inzetten bij de bevrijding van België zelf. Noch de militairen, noch de Belgische regering zien dat echter
zitten. In augustus wordt de Brigade Piron, net als de
Nederlandse Prinses Irene Brigade ingezet bij de gevechten in Normandië.
Op 6 augustus komen ze aan in Frankrijk en zeven
dagen later nemen ze de gevechtssector over van een
Britse eenheid. Deze sector bevindt zich op de uiterste linkerflank van de geallieerden en grenst aan de
zee. Het is de eerste keer dat een Belgische militaire
eenheid in actie komt sinds het begin van de Tweede
Wereldoorlog. De eerste dagen brengen ze door in
loopgrachten en sturen ze patrouilles uit. De eerste
gesneuvelde bij de Brigade Piron valt op 16 augustus.
Het is soldaat Edouard Gérard, een twintigjarige jongen uit Dinant. Een dag later bevrijdt de Brigade, onder bevel van het 1e Britse Korps, het Normandische
kuststadje Franceville. Diezelfde dag, 17 augustus
1944, lanceren de geallieerden operatie ‘Paddle’ met
als doel uit Normandië te breken en op te rukken
naar de monding van de Seine.
1 http://www.brigade-piron.be/campagnes_nl.html)

▲ Over een noodbrug steekt een wagen van de Brigade de Dives over in Dives-sur-Mer (bron: ADIV CDH ,
Historisch Centrum Defensie Evere).

De opmars van de Brigade Piron gaat moeizaam verder, maar gedurende de volgende tien dagen bevrijdde

de Brigade meerdere plaatsen, waaronder o.a. Houlgate,
Villers-Sur-Mer en de mondaine badstad Deauville, op

22 augustus. Twee dagen later overschrijden ze de
rivier La Touques en bevrijden ze samen met de Devons en de Ulster Rifles Trouville-sur-Mer. Direct na
de aanval bouwen Belgische geniesoldaten een brug
over de rivier. De moderne brug die vandaag op dezelfde plaats ligt, heeft als naam ‘Le Pont des Belges’
als herinnering aan de bevrijding door de Brigade
Piron.

Uiteindelijk bereikt de Brigade op 26 augustus de
oever van de Seine. Daarna verandert hun opdracht.
Ze zullen op korte termijn in de richting van België
vertrekken. De bevrijding van de verschillende plaatsen in Normandië heeft een zware tol geëist. Tussen
16 en 26 augustus 1944 sneuvelen in totaal 27 militairen van de Brigade Piron en er is een groot aantal
gewonden.

De bevrijding Brussel en Belgisch
Limburg, 3 – 22 September 19442
De geallieerde uitbraak uit Normandië bij Falaise op
21 augustus 1944 brengt de bevrijding van NoordFrankrijk in een stroomversnelling. Op 25 augustus
geeft de Duitse bezetting van Parijs zich over en een
dag later trekt de Franse 2e Gepantserde Divisie van
generaal Leclerc de Franse hoofdstad triomfantelijk
binnen. Franse troepen die hun eigen hoofdstad in
triomf bevrijden. De Britten willen dezelfde eer geven aan de Belgen van de Brigade Piron.2
Na de acties in Normandië zal de Brigade Piron deelnemen aan de bevrijding van België en Nederland.
Op 1 september vertrekt de brigade in een geforceerde mars via Rouen, Amiens en Arras naar de Belgische grens. Op 2 september ontvangt Kolonel Piron
de mededeling, dat zijn Groepering zal deelnemen
aan de bevrijding van Brussel onder Brits bevel. Op
3 september overschrijden ze de Frans-Belgische
grens te Rongy en gaan verder langs Leuze, Peruwelz,
2 http://www.brigade-piron.be/belgique_nl.html

◄ Het inzetgebied van de Brigade Piron in Normandië tussen
7 augustus en 2 september 1944. De Nederlandse Prinses Irene
Brigade was betrokken bij de gevechten rond Pont Audemer.
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▲▲ Op weg naar Brussel in Edingen op 3 september: het is zeer
druk op de wegen en vaak ontstaan er opstoppingen, hier kruist
de brigade een groep Duitse krijgsgevangenen (ADIV CDH ,
Historisch Centrum Defensie Evere).
▲ Lange rijen Brusselaars staan de Brigade Piron op te wachten
op het kruispunt van de Zuidlaan en de Ruslandstraat, iedereen
probeert de hand van een soldaat te schudden (Bron IWM).

Ath, Antoing tot Edingen. Voor de eerste maal sinds
veel dagen kunnen de mannen zich daar weer eens
wassen en rust nemen.
De eerste Britse troepen zijn al op 3 september in
Brussel aangekomen. De volgende dag, 4 september
1944, omstreeks drie uur in de namiddag doet de
Brigade Piron haar triomfantelijke intocht in de uitzinnige hoofdstad. Kolonel Piron geeft zijn manschappen een paar dagen verlof zodat ze hun familie
kunnen bezoeken voor zover deze uiteraard in het
reeds bevrijde deel van België woont.
De rust in Brussel is echter van korte duur want op
11 september herneemt de strijd voor de brigade.
Onder bevel van de Britse 8e Pantserbrigade wordt
opgerukt richting Leopoldsburg dat dezelfde dag
wordt bevrijd. Bij deze acties sneuvelen 7 militairen.
In het kader van de Operatie Market Garden krijgt
het VIIde Britse Korps bevel op te rukken naar Nederland. De Brigade Piron, die deel uitmaakt van dit
korps, verlaat op 19 september Hechtel.
Twee dagen later bevinden de Belgen zich in het uiterste noorden van Belgisch Limburg, vlak bij de Nederlandse grens.
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▲▲▲ Een vrachtwagen van de Brigade Piron is vastgelopen in
de modder. (Bron Archief BE4046).
▲▲Een mitrailleurpost in de omgeving van Thorn, half oktober
1944 (ADIV CDH , Historisch Centrum Defensie Evere).
▲Monument voor de Brigade Piron in Thorn met de namen van
26 gesneuvelden.

De eerste veldtocht in Nederland
Grensgebied van Belgisch en Nederlands Limburg, 22 september – 17 november 19443
Op 22 september steekt een patrouille vanuit Bocholt
de Nederlandse grens over. In Stramproy trof men
geen tegenstand aan. Dit is het eerste dorp dat door
de Belgen wordt bevrijd in Nederland. De volgende
dagen nemen de Belgen stellingen in aan het kanaal
van Wessem-Nederweert ter hoogte van de dorpjes
3 http://www.brigade-piron.be/hollande44_nl.html

▲ Afscheid van de gesneuvelde kameraden in Kinrooi op 15
november 1944 (bron: Archief BE4046).

▲ Kolonel Piron in het midden en rechts achter hem
veldmaarschalk Montgomery op de Grote Markt in Brussel op 10
maart 1945. (Bron: ADIV CDH , Historisch Centrum Defensie
Evere).

Ittervoort, Hunsel en Ell. Wekenlang bezetten ze
loopgraven aan het kanaal en sturen ze patrouilles
uit. Het is vochtig en kil herfstweer en men zou zich
haast aan de IJzer wanen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De Brigade Piron is zeer actief in het grensgebied van
Belgisch en Nederlands Limburg. De brigade komt
onder Amerikaans bevel en gedurende zeven weken
verzekert men de verbinding tussen Britse en Amerikaanse legers over een zeer uitgestrekt en bijzonder
open front.
Af en toe vinden er hevige gevechten plaats. Vooral
om de bevrijding van Thorn wordt zwaar gestreden.
De Brigade Piron telt tussen 25 september en 11 november in totaal 26 gesneuvelden, waarvan twaalf in
Thorn. In die plaats is dan ook een monument opgericht ter herdenking van de Brigade Piron om te dienen: “Als een blijvend aandenken aan de Belgische
Militairen, die hun jonge leven hebben geofferd voor
de bevrijding van Thorn en nabije omgeving in
1944.”
Niet alleen in Thorn wordt de Brigade Piron herdacht. Er is ook een Gedenksteen in Stramproy en
een monument in Hunsel. Bij Hunsel, 10 km zuidoost van Weert, sneuvelen zeven Belgische militairen,
wanneer ze op 11 november, een symbolische datum
voor België, het laatste Duitse bruggenhoofd aan het
kanaal veroveren.
De Brigade Piron is moe geworden. Meer dan honderd dagen voert zij onafgebroken strijd. Het is dan
ook met opluchting dat het bevel wordt ontvangen
om het front te verlaten. Op 16 november 1944 wordt
de Brigade Piron afgelost en gaat men voor verlof
terug naar België. In de daaropvolgende maanden
vindt een grote reorganisatie plaats.

1944 tot april 1945 wordt er een grote reorganisatie
uitgevoerd. Nu België bevrijd is melden zich 2.400
jonge vrijwilligers aan om de rangen van de Brigade
te versterken. Hun opleiding begint op 2 januari 1945
en al op 3 april 1945 trekken ze naar het front.
Op 10 maart 1945 komt veldmaarschalk Montgomery naar Brussel om op de Grote Markt tijdens een
bijzondere plechtigheid eretekens uit te reiken aan
leden van de Brigade Piron.

Reorganisatie en bevrijding Rivierengebied in
Nederland, 3 april – 15 mei 19454
Na de gevechten in het najaar van 1944 krijgt de Brigade Piron enige tijd rust. In de periode november
4 http://www.brigade-piron.be/hollande45_nl.html

Het vaandel van de Brigade Piron is versierd met

de nestel van het oorlogskruis. Op het vaandel
schitteren twee citaten in gouden letters: NORMANDIE en KANAAL VAN WESSEM.
“NORMANDIE” mag vermeld worden omdat:
“... deze eenheid was gedurende de vooruitgang
van het 1ste Canadees Leger, van de Orne tot aan
Le Havre, steeds bij de voorhoede der divisie waaraan zij verbonden was. Maakte zich na zware gevechten, meester van al de localiteiten langsheen
de Normandische kust en namelijk van de steden
Cobourg, Villers-Sur-Mèr, Deauville, Trouville,
Honfleur en Bolbec. Hare actie bezorgde haar de
hoogste blijken van waardering vanwege het geallieerd opperbevel.”
“KANAAL VAN WESSEM” mag vermeld worden,
omdat:
“... deze eenheid verzekerde gedurende zeven weken, de verbinding tussen de Britse en Amerikaanse legers, terwijl zij met zwakke strijdkrachten een
zeer uitgestrekt en bijzonder blootgesteld front
bezette. Behield door offensieve en defensieve verrichtingen, al hare stellingen en misleidde aldus de
vijand omtrent de belangrijkheid van hare strijdkrachten. Had de eer met goed gevolg de eerste
aanval uit te voeren bij het offensief dat het 2de
Britse Leger van het Kanaal van Wessem naar de
Maas heeft gebracht.”
Volgens legerdagorder Nr 108 (Besluit van 13 april
1945 nr 363).
maart 2020 | www.ameide-tienhoven.nl

61

▲ Geflankeerd door hun vaandel zitten veteranen van de
Brigade Piron op 5 mei 2015 op het bordes van het Hofje van
Mevrouw Van Aerden in Leerdam.

Na een betrekkelijke winterrust worden begin april
1945 het bevrijdingsoffensief in Nederland en de geallieerde opmars naar Berlijn voortgezet. De Belgische Brigade Piron wordt hierbij op twee fronten ingezet. Onder het bevel van het 1ste Canadese Leger
krijgen de Staf en twee bataljons (het 1ste en 3de) op 4
april 1945 opdracht naar de omgeving van Nijmegen
in Nederland te vertrekken. Het 2de Bataljon wordt
van de Brigade losgemaakt en zal een andere sector
toewezen krijgen (zie Kader).
Het geallieerde doel is om de Overbetuwe opnieuw te
bezetten en te zuiveren van de daar aanwezige Duitse
troepen. Na de operatie Market Garden was in dit
gebied, tussen de Waal en de Nederrijn, een hevige
strijd gevoerd, die onbeslist bleef.5 De Duitsers dachten dat het Geallieerde leger via het Rivierengebied
wilde doorstoten naar West-Nederland. Van medio
oktober 1944 tot begin april 1945 was dit gebied een
bufferzone tussen Duitsers en Geallieerden. Op 2
december maakte de Duitse genie een gat in de dijk
van de Nederrijn bij Elden. Een groot deel van de
Overbetuwe kwam onder water te staan. Bewoners
werden geëvacueerd en de geallieerden trokken zich
terug ten zuiden van de Waal.

▲ Inzetgebied 1ste en 3de bataljon van de Brigade Piron in de
Betuwe bij Opheusden en Ochten.

naar de andere oever te brengen. Britse parachutisten, die de operatie Market Garden van september
1944 overleefd hadden en sedertdien bij particulieren ondergedoken waren, keren onder dekking van
de nacht naar de linies van de Brigade terug. De sterke Duitse patrouille die de sector Dreumel-Heerewaarden binnengedrongen is, wordt door het 1ste peloton van de D-Compagnie van het 3de Bataljon op
de vlucht gejaagd.

Activiteiten van het 2de Baltaljon van de
Brigade Piron

Begin april 1945 komt de Brigade Piron vanuit haar
kazernes in België weer in beweging en bezet op 5
april een gebied op de zuidelijke oever van de Waal.
De Staf vestigt zich in Altforst (een dorp bij Appeltern in de huidige gemeente West Maas en Waal).
Het 1ste Bataljon bezet de plaatsen Leeuwen en Druten, terwijl meer naar het westen het 3de Bataljon de
sector Wamel bezet. Het hoofdkwartier wordt ingericht in Puiflijk (een dorp in de gemeente Druten).
De Brigade vormt zo een front van ca. 11 kilometer.
Aan de overkant van de Waal, op de noordelijke oever, ligt de verdedigingslinie van de Duitsers.
In de nacht van 9 april stuurt het 1ste Bataljon een
eerste patrouille langs de Waal. Zij had geen opdracht
de rivier over te steken, maar moesten een officier en
zes manschappen van een post op de linkeroever
5 Tussen 5 en 15 oktober 1944 werd de Slag om Opheusden uitgevochten, die
aan 500 Amerikanen, 300 Britten en 1200 Duitsers het leven kostte.
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▲ Inzetgebied 2de bataljon van de Brigade Piron bij
Spang Capelle.

D

insdag 10 april 1945 krijgt men in Neerpelt
(België) het bericht dat het 2de Bataljon onder
Brits bevel komt. De volgende morgen vroeg vertrekt men naar (het al maanden eerder bevrijde)
Middelburg op Walcheren. In Middelburg volgt de
aflossing van de 4de Britse Commandobrigade en
de Nederlandse “Prinses Irene Brigade”. Enkele
dagen later (op 15 april) komt het 2de Bataljon onder het bevel van de 116th Infantry Brigade Royal
Marines en verlaat het eiland Walcheren alweer
om naar Sprang-Capelle te gaan en daar het 48th
Commando af te lossen. Ze bezetten daar een front
van meer dan zes kilometer op de zuidelijke oever
van de Bergse Maas.

De volgende dagen patrouilleert het 2de Bataljon
om bij Capelseveer het ‘no-man’s land’ te verkennen. De manschappen verdringen elkaar om mee
op patrouille te kunnen gaan. Echter, op 22 april
1945 voltrekt zich te Capelle een tragedie. Een patrouille, die moest uitzoeken of de vijand nog
steeds aanwezig was op de Noordelijke oever van
de Bergse Maas, komt onder vijandelijk vuur te
liggen. Zes Duitsers worden gedood, maar ook de
verliezen voor de Belgen zijn groot. Een sergeant
en zes soldaten sneuvelen.
Uiteindelijk krijgt het 2de Bataljon te Capelle op 1
mei 1945 het bevel om elk offensief om 24.00 uur
te stoppen. De artillerie-eenheden ontvangen dezelfde bevelen.
Ter herdenking van de zes gesneuvelde Belgische
militairen tijdens de gevechten in Sprang-Capelle
en omgeving is daar een gedenksteen geplaatst met
de namen van de zes Belgische militairen.
Op 10 april 1945 overlegt Kolonel Piron met de Canadese Generaal Murphy om een patrouille over de
Waal te sturen. Het 1ste Bataljon wordt gevraagd om
een operatie voor te bereiden met het doel twee compagnieën de Waal te laten oversteken en een bruggenhoofd zuidwest van Echteld te vormen. Het 1ste en
3de bataljon van de Brigade Piron moet proberen om
aan de overzijde van de Waal in de Overbetuwe te
geraken. De 1st Canadian Armoured Brigade neemt
op 12 april 1945 het bevel over de sector in handen.
Ze geeft in de loop van de avond haar instructies
door voor aflossing van de eenheden en hun vertrek
naar het concentratiegebied ten noorden van de
Waal. De aflossing begint dezelfde avond en zal de
14de beëindigd zijn.
Aan de overkant van de Waal treffen de troepen van
de Brigade Piron in de Betuwe een apocalyptisch
landschap aan. De gevolgen van hevige gevechten die
daar in oktober 1944 tussen de Duitsers en de Geallieerden geleverd zijn. Bijna alles is er verwoest en de
inwoners zijn geëvacueerd. Zelfs de kleinste dorpjes
liggen in puin en de akkers zijn ondergelopen. In dat
landschap, richting het westen begint het 1ste Bataljon
hun opmars in het zuiden met zijn linkerflank aanleunend tegen de Waal. Het 3de Bataljon doet hetzelfde in het noorden om het door de geallieerde verloren terrein te heroveren. Het 1ste Bataljon bezet achtereenvolgens Dodewaard en De Tempel (Veerhuis

aan de Waaldijk tussen Ochten en Dodewaard). Op
15 april 1945 wordt gemeld, dat Eldikse Hoek (Eldik
is een buurtschap aan de Waal) onbezet is, maar dat
er veel mijnen liggen. Andere patrouilles van het 1ste
verkennen de routes naar Ochten. In het noordelijke
gebied zijn de pionier-pelotons van het 3de Bataljon
druk in de weer met de gevaarlijke ontmijning van
de marsroutes en vervolgens met de afbakening ervan.
Enkele dagen later krijgt de Brigade het bevel binnen
dat zij in de aanval moeten gaan. Het 1ste Bataljon
moet in het zuiden optrekken tegen Eldikse Hoek en
Ochten. Het 3de Bataljon, moet in het noorden de
vijand uit Opheusden verjagen.
De aanval op de stelling Opheusden-Ochten vindt
plaats op 18 april. De stormpelotons gaan naar voren
en maken vuurcontact met de vijand. Ze worden
daarbij gesteund door “Sherman” tanks en Britse artillerie. De reactie blijft niet lang uit en weldra ratelen
de automatische wapens, maar het Bataljon rukt verder op in de richting van de kazematten in de linie.
Op 19 april 1945 versterken de compagnieën hun
nieuwe stellingen, terwijl de pioniers hun ontmijning
voortzetten en de enorme kraters langs de wegen
dichtmaken.

▲▲ Opheusden, 22 april 1945.
▲ Opheusden, 26 april 1945.
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In de sector van Opheusden is het 3de Bataljon het
verst doorgebroken, maar wordt op 20 april weer onder vuur genomen. De toren van de Cunerakerk in
Rhenen, die op de noordoever van de Nederrijn
dienst doet als waarnemingspost van de vijand,
wordt beschoten door de Britse artillerie. De positie
van de Belgen ligt in het zicht van de Grebbeberg, die
door de Duitsers bezet is. Vanaf de torens van Ochten, Kesteren en Rhenen kunnen de Duitsers de Belgische stellingen ook onder vuur nemen. Op 24 april
1945 verzoekt de Brigade om deze torens met de
“Typhoons” van de “Tactical Air Force” uit te schakelen.
Inmiddels wordt duidelijk dat er onderhandelingen
gaande zijn over een Duitse capitulatie en worden de
vijandelijkheden verminderd. Desondanks sneuvelt
op 29 april 1945 een soldaat van het 1ste Bataljon in
de vooruitgeschoven stelling Het Zand bij Ochten.
Hij is het laatste dodelijke slachtoffer van de Brigade
in de Betuwe. Tussen 18 en 29 april 1944 sneuvelden
er in totaal 13 militairen bij gevechten in Zetten, Opheusden, Ochten.
Bij de veldtochten in Normandië, België en Nederland zijn in totaal 78 militairen van de Brigade Piron
gesneuveld.

Na de capitulatie van Duitsland
Op 5 mei 1945 wordt om ’s nachts om 00.35 uur het
bevel gegeven om vanaf 8.00 uur het vuren te staken.
De Brigade krijgt het bevel om naar West-Nederland
op te rukken, maar het bevel wordt naar de 7 mei
verschoven. Die dag draagt de Aalmoezenier om 11
uur een eredienst op in de verlaten kerk van Dodewaard. Op het kerkhof liggen de lichamen van de
mannen van de Brigade, die in deze sector gesneuveld zijn.
Op 7 mei 1945 vertrekken het hoofdkwartier van de
Brigade Piron en het 1ste en 3de bataljon naar het westen. De verplaatsing uit de Overbetuwe gaat over de
weg via Arnhem, ten noorden van de Nederrijn en
Lek, naar Culemborg, weer ten zuiden van de Lek.
De opdracht van de Brigade bestaat erin om gebieden in te richten waar de Duitse legers zullen worden

▲ Intocht van de Brigade Piron in Buren op 8 mei 1945.

ontwapend en deze te bewaken tot ze naar Duitsland
worden teruggestuurd.
Een dag later, op 8 mei 1945, vestigt de Brigade zich
in Leerdam om vandaaruit de 361ste Duitse Divisie en
de 20ste Duitse Brigade te ontwapenen. Die dag laten
militairen van de Brigade Piron zich zien in allerlei
plaatsen in de West-Betuwe (o.a. Buren), Vijfheerenlanden (o.a. Leerdam, Vianen) en de Alblasserwaard
(o.a Meerkerk en Ameide) om zich te laten inhuldigen als bevrijders van de Duitse bezetting.
De Brigade Piron start onmiddellijk met de ontwapening en gevangenneming van de Duitse militairen.
De eerste Duitse colonnes, onder leiding van hun
officieren, komen op 9 mei aan bij de kampen, die
voor de krijgsgevangenen bestemd zijn. Op 10 mei
1945, precies vijf jaar na het uitbreken van de oorlog,
worden duizenden Duitse militairen krijgsgevangen
gemaakt. Hun wapens en hun materiaal stapelen zich
op en meerdere terreinen staan vol met allerhande
voertuigen. Voor nieuwsgierige burgers is het een
overweldigend schouwspel. Ze denken met bitterheid terug aan 10 mei 1940 toen de rolverdeling helemaal anders lag. Meer dan 4.300 Duitse krijgsgevangenen worden ontwapend. Dit aantal stijgt in de dagen daarna, want op 11 mei bedraagt het totaal van
de door het 3de Bataljon ontwapende troepen niet
minder dan 7.610 man.
Na het voltooien van de ontwapening verlaat de Brigade Piron Leerdam in de nacht
van 15 mei 1945. In de volgende middag
arriveert men in de omgeving van Burg
Steinfurt (tussen Bad Bentheim en Münster) in Duitsland waar het Hoofdkwartier
van de Brigade wordt geïnstalleerd. De drie
Bataljons van de Brigade ondersteunen de
Britse 34th Armoured Brigade om de toegewezen zone te zuiveren van Duitse nazibestuurders en bewakingsopdrachten uit te
◄ Motorrijders van de Brigade Piron in Culemborg
op 7 mei 1945 (Foto A. Ypma).

64

www.ameide-tienhoven.nl | maart 2020

De voormalige gemeente Leerdam heeft de herinnering aan de bevrijding door de Brigade Piron levend

gehouden. Een straat in Oost-Leerdam is vernoemd naar Generaal Piron. Jean-Baptiste Piron (1876-1974),
bevelhebber van de naar hem genoemde Belgische Brigade, was kolonel toen hij in 1945 in Leerdam arriveerde. In zijn verdere militaire loopbaan werd hij in 1947 tot luitenant-generaal benoemd.
In de Generaal Pironstraat is in 1995 (50 jaar na de bevrijding) op de kruising met de Oranje Nassaulaan
het logo van de Brigade Piron met straatstenen aangebracht.

▲ Logo Brigade Piron op de oorspronkelijke locatie in Leerdam.

In 2015 is dit logo in de Generaal Pironstraat verplaatst naar de kruising met de Burgemeester Meesstraat.
Het logo werd 5 mei 2015 op de nieuwe locatie onthuld door burgemeester M. Houtman in aanwezigheid
van Belgische veteranen, die een bezoek brachten aan Leerdam n.a.v. de herdenking van 70 jaar bevrijding.

◄ Het logo van de Brigade Piron in
Leerdam is opnieuw onthuld op
5 mei 2015.

► Veteranen van de Brigade Piron in
Leerdam, 5 mei 2015.

voeren. Tot 15 december 1945 blijft de Brigade Piron
actief bij de bezetting van Duitsland.
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van meerdere
bronnen. De belangrijkste zijn: De website “Geschiedenis van de Brigade Piron 1940 – 1945” en de sub-

pagina’s over de verschillende Veldtochten en een
recent artikel van Rob Troubleyn (17 aug 2019): met
als titel: “75 jaar geleden: Belgische militairen nemen als Brigade Piron deel aan de bevrijding van
België en Nederland.”: https://www.vrt.be/vrtnws/
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De ‘bevrijding’
van Ameide
op 8 mei 1945
Een grootse ontvangst van de Belgische bevrijders
op de Dam, 8 mei 1944.

Bram Provoost

O

ver de bevrijding van Ameide en Tienhoven
in 1945 valt eigenlijk niet zoveel te vertellen.
Direct na de Duitse capitulatie om 8.00 uur
op zaterdag 5 mei werd op meerdere plaatsen de Nederlandse vlag uitgestoken, maar er veranderde aanvankelijk weinig aan de lokale situatie. Het wachten
was op de komst van echte bevrijders, geallieerde militairen, die de inwoners moesten laten zien dat het
afgelopen was met de Duitse bezetting. Dat wachten
duurde tot 8 mei toen de aankomst van een Belgische
patrouille letterlijk liet zien dat het over was met het
gezag van de Duitsers. Hoe men in Ameide reageerde
op de komst van de bevrijders heb ik beschreven in
mijn artikel over de Brigade Piron in dit Nieuwsblad. Elders in dit blad kunnen we nog lezen over de
herinneringen van Anna Nomen-van den Hoven en
Leendert Verheij.
De rest van dit artikel is een bewerking van enkele
hoofdstukken die eerder gepubliceerd zijn in de Gedenkklank, Ameide en Tienhoven 1933 – 1945.1
1 De Gedenkklank is in 1995 uitgegeven door de Historische Vereniging
Ameide en Tienhoven. Het telt 92 bladzijden (A5-formaat) en is uitgegeven
ter gelegenheid van het feit dat ons land in 1995 vijftig jaar geleden is bevrijd. De gebeurtenissen uit de oorlogsjaren zijn op een rij gezet met de
nadruk op plaatselijke voorvallen. Het is geschreven door Paul Will en
Gerrit den Oudsten, met bijdragen van Krijn van der Grijn, Machel Haag en
Peet van Toor. Te lezen via: https://www.ameide-tienhoven.nl/wp-content/
uploads/1995/01/Gedenkklank-Ameide-en-Tienhoven-1933-1945.pdf
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Hierdoor krijgt men een beeld van de situatie in
Ameide en Tienhoven aan het eind van de bezetting
en de gebeurtenissen rondom 5 mei 1945.
Het laatste jaar van de Duitse bezetting en de Hongerwinter.
Ín september 1944 lijkt de bevrijding nabij. Op ‘Dolle
Dinsdag’, 5 september 1944, is heel Nederland in rep
en roer. De bevrijders zouden komen. Helaas niet
over land, maar met veel geweld door de lucht. Vliegtuigen voeren patrouillevluchten uit, vooral boven
grote wegen en rivieren, en schieten op bijna alles
wat beweegt. Twee inwoners van Ameide worden die
dag dodelijk getroffen: de huisarts J.W. van Putte en
W. de Bie, conducteur op de Lekboot.
Als enkele weken later de Operatie Market Garden
vastloopt bij Arnhem lijkt de bevrijding van Ameide
en Tienhoven weer ver weg. Bij tijd en wijle zit het
hier bomvol met Duitse militairen. Scholen, Verenigingsgebouw, achterhuizen van boerderijen en zelfs
het koor van de Hervormde kerk en de hele Gereformeerde kerk werden door de Duitsers gebruikt als
bivak. Bij herhaling kregen burgers weer inkwartiering. Deze troepen wierpen zich niet zozeer op als
‘onze beschermers’, maar hielden zich meer bezig met
de vraag: hoe overleven we de rest van de oorlog?
Onder hen waren er die contacten zochten met de
ondergrondse om te deserteren.
Toch zijn er ook staaltjes van fanatisme getoond.
Midwinter 1944 zijn in Ameide enkele gebouwen van

Duitse spreuken in Gotisch schrift voorzien:
• “Mauern brechen, deutsche Herzen nicht.”
• “Am Ende steht der deutsche Sieg.”
• “Dieser Krieg muss zum grössten Sieg der Geschichte werden.”
• “Deutsche Herzen erringen den Sieg.”

Honger is een kwaad beest
Ook met de voedselvoorraad was het niet bijster
goed gesteld. In oktober 1944 wordt er een gaarkeuken ingericht in het koetshuis onder de zaal van Diepenhorst in de Fransestraat. Door Piet van der Graaf,
zijn vrouw Anna en hulpen worden aardappels in de
schil gekookt en tot hutspot verwerkt. Er zijn opvallend veel brekebenen onder de koeien die zorgen
voor even zovele noodslachtingen. Daardoor kan de
hutspot nog aangevuld worden met aardig wat vettigheid. Eerst is die keuken alleen bestemd voor de
schoolkinderen, maar later kan eenieder daarvan
gebruik maken. De spoeling werd weer dunner toen
vluchtelingen uit de Bommelerwaard in ons dorp
neerstreken en bedelden om, och mocht het zijn,
‘half pension’. Ook voor hen bood de gaarkeuken
enig soelaas.
De toestand wordt aldoor nijpender, maar in februari
1945 midden in de hongerwinter gaan de Duitsers
akkoord met een voedseltransport van het Zweedse
Rode Kruis. Zeven maal varen scheepsladingen de
haven van Delfzijl binnen. Vandaar wordt het meel
overgeladen op lichters die het naar de hongerende

Randstad brengen, waar vier miljoen mensen op de
rand van de hongerdood leven. Ook hier in Ameide
is het vanuit Rotterdam aangevoerd. Dit zogenaamde
Zweedse wittebrood verdiende de naam ‘wit’ eigenlijk niet. Door de samenstelling van twee delen roggemeel tegenover één deel bloem kreeg het een onbestemde kleur, maar iedereen was zo onder de indruk
van de kleur dat deze luxebroden de geschiedenis
zijn ingegaan als witbrood. En niet te vergeten de
smaak; heel anders dan dat kleffe regeringsbrood,
waarvan we op het laatst anderhalf sneetje per dag
kregen.
Eind april worden de grote steden getrakteerd op een
vreedzaam bombardement. Geallieerde transportvliegtuigen krijgen toestemming om voedsel-droppings uit te voeren op afwerpterreinen in het gebied
tussen Den Haag, Leiden en Rotterdam. Na maanden
van ontbering maakt deze “Operatie Manna” bij vele
hongerenden een onvergetelijke indruk, toen de geallieerde bommenwerpers hun pakketten afwierpen.

De bevrijding komt echt naderbij
Behalve die mannaregen zat er nog wat in de lucht,
namelijk het gerucht dat het einde van het Derde Rijk
naderde. In het geheim bestond er binnen Ameide en
Tienhoven reeds een afdeling van de Binnenlandse
Strijdkrachten (B.S.), die twee groepen telde; een
Bewakend Gedeelte (B.T. van Bewakingstroepen) en
een Strijdend Gedeelte (S.G.). Dat S.G. bestond voor
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het merendeel uit oud-militairen en is in die
dagen in volle paraatheid gebracht. De B.S.
bivakkeerde aanvankelijk op de boerderij van
Goof Spek en vervolgens op zolder bij Klaas
den Oudsten, maar had het consigne nog
niets te ondernemen.
Het is dan vrijdag 4 mei 1945. Die avond
neemt een mengeling van vreugde, voldoening, emotie en verwarring wild bezit van
ons. Plotseling vliegen deuren open en stromen de mensen de straat op. Snel als de wind
gaat het gerucht van mond tot mond: “Ons
lieve land is vrij”. Even na achten heeft radio
‘Herrijzend Nederland’ het bericht gebracht:
“Duitsland heeft gecapituleerd”! Eindelijk, we
konden het bijna niet geloven. Zeker niet toen
even later Duitse militairen weer present waren om met het geweer in de aanslag iedereen
naar binnen te jagen. In huis hoorden we de
Jaarsvelders aan de overkant nog juichen en
zingen van ‘Oranje boven, leve de Willemien’.
Binnenshuis is er gehuild, gedankt en gezongen.
Twee Duitse soldaten ergens in Ameide ingekwartierd: Herbert, een Berlijner, barst in
snikken uit, huilt om zijn vrouw. Zal hij haar
ooit terugzien? En de ander, Karl Schmidt
neemt plaats achter het orgel en met tranen in
de strot welt ‘t op, terwijl hij zichzelf begeleidt:
“Nun danket alle Gott” en het “Ehre sei Gott
in der Höhe”.
De volgende morgen, zaterdag 5 mei, is onder
het gelui van het stadhuisklokje de driekleur
op de toren gehesen. En in minder dan een
uur was heel het dorp getooid met vlaggen,
vol rood, wit en blauw met een zwier van
oranje erboven. In de winkel van Van Toor
waren speldjes te koop. Vader Van Toor had
met zoons, dochters en vrienden de laatste
weken al van oranjelint, dat ze jaren bewaard
hadden, sierspeldjes gemaakt. Niet lang daarna karden we met onze fietsen, die we haastig
onder de basten vandaan gesleept hadden,
onder een haag van vlaggen luid rinkelend en
triomfantelijk door Ameide.
‘s Middags is er een dankdienst gehouden in
de Hervormde kerk, waarin voorgingen de
beide plaatselijke predikanten Poot en Vlijm.
De danktoon uit de 66ste Psalm, de verzen 5
(“Een net belemmerd’ onze schreden... “) en 6
(“Door ‘s Hoogsten arm ‘t geweld onttogen”)
heeft luid geklonken. Gelezen is de 46ste
Psalm, waarna de Hervormde predikant Poot
voorging in gebed. Hierna hield de Gereformeerde dominee Vlijm een meditatie, met als
tekst Psalm 118:23: “Dit werk is van den Heere geschied, en het is wonderlijk in onze oogen”. Na deze terugblik op wat geweest was,
stond dominee Poot stil bij het heden met als
uitgangspunt de tekst uit diezelfde psalm, de
verzen 24 en 25: “Dit is de dag dien de Heere
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• Bevrijders op de Dam.
• Bevrijders en leden van de BS op de Dam.
• Belgische bevrijders met een Bren-carrier voor de winkel van
De Jong op de Dam.

gemaakt heeft, laat ons op dien ons verheugen
en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil, och
Heere, geef nu voorspoed”.
Na deze dankstond stroomde de kerk leeg en
die avond heeft een ieder die dat maar kon,
om acht uur de rede van onze vorstin Wilhelmina beluisterd. Daarna gaf de muziek nog
een concert op de Dam.
Zondag 6 mei werd er opnieuw in een stampvolle kerk een dankstond gehouden. Rijke stof
voor de lofprijzing: “De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd”.
‘s Avonds deed het gerucht de ronde dat de
Tommy’s over tien minuten zouden arriveren.
Niets van waar, enkel de ‘veerlieden’ met hun
geknal. Ook op maandag bleef de B.S. op zolder.

• Belgische voertuigen opzij van het Stadhuis met een
Duitse spreuk.
• Belgische bevrijders op de Benedendam.
• De bevrijders verlaten Ameide via de Prinsengracht.

Dinsdag 8 mei 1945 is de grote dag geworden.
De Dam stond tjokvol wachtende mensen,
maar voorlopig viel er geen bevrijder te bekennen. ‘s Middags echter komen onze bevrijders. Het zijn niet de verwachte Canadezen,
maar een Belgische brigade die is ingedeeld
bij het eerste Canadese leger.
Plechtig, heel aarzelend eerst dan krachtiger
klonk het Wilhelmus, gevolgd door zwak
driewerf hoerageroep. Niet voor iedereen was
het een dag van glorie en victorie. Laat ons
niet vergeten dat er gezinnen waren die tobden met al te vers en onverwerkt gemis. En
ouders die in grote onzekerheid verkeerden
hoe het met hun ‘jongens’ zou zijn, sommigen
ondergedoken, anderen in Duitsland of overzee. En dan die andere categorie die moest
vrezen dat het recht zijn loop kreeg. De B.S.
had immers de opdracht om de verdachte elementen uit onze dorpsgemeenschap op te halen. Lieden die lid van de N.S.B. waren geweest, enkelen hadden zelfs het zwarte landwachtuniform gedragen. Op die wijze uitgedost verschenen ze dan ook weer omringd
door de mannen in de blauwe overalls met
oranje armbanden om de rechtermouw, en
erachter een stoet van oud en jong.
Verder werden opgehaald de meiden die het
met moffen gehouden hadden, zwarthandelaren die grof geld verdiend hadden aan de
weermacht en een enkele stille verklikker.
Spoedig zijn deze afgevoerd naar Gorkum,
waar zij in de Willemskazerne, later in de
voormalige suikerfabriek ‘Hollandia’ met 500
anderen zijn opgesloten. Echt ernstige gevallen waren er niet onder hen, allen zijn na langer of korter tijd weergekeerd. Ach, laat ons er
verder maar het zwijgen toedoen; fout en
goed, goed en kwaad lagen en liggen zo dicht
bij elkaar.
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De bevrijding van Ameide
beleefd door Leendert Verheij
Teun Bikker

M

ijn schoonvader L. Verheij (1895-1975),
klompenmaker, fruitteler en –handelaar,
kerkorganist en koordirigent te Ameide,
heeft tijdens zijn leven een dagboek bijgehouden.
Daarin heeft hij, met onderbrekingen, persoonlijke
en maatschappelijke gebeurtenissen beschreven,
vaak met een persoonlijk commentaar. Uit dit dagboek heb ik zijn aantekeningen rond de bevrijding
geselecteerd en verwerkt tot onderstaand artikel.

nu al vier en half jaar, onder een onmenselijke terreur van de zeer gehate Duitsers.
In april 1945 begint de bevrijding in zicht te komen.
De geallieerde legers trekken vanuit het oosten Nederland opnieuw binnen; Winterswijk, Doesburg en
Almelo zijn al bevrijd op 5 april. Maar nu is Roosevelt, de Amerikaanse president, plotseling gestorven.
De opmars gaat echter gewoon door en op 18 april
zijn Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel bijna geheel in handen van de geallieerden.
Het is in april 1945 een vreselijk spannende tijd. Half
april is Hilversum1 al bevrijd en er wordt om Amersfoort gevochten. Duitsland zelf is inmiddels al grotendeels bezet door de geallieerden. De aanval op
Berlijn is begonnen door de Russen. Hoe lang zal het
nog duren voordat ook wij bevrijd worden? Maar de
Duitsers weigeren zich over te geven, Hitler heeft
gezegd nooit te zullen capituleren. In de laatste week
van april gebeurde er in onze streken weinig, hoe dat
komt weet ik niet.

Voedseltekort
▲ Leendert Verheij, als dirigent, te midden van de dames van
het koor Hosanna.

Oorlogsdreiging en –geweld
Eind 1944 waren de omstandigheden zeer en zeer
droevig. Vol angst hebben we afgewacht wat het zou
worden met het dreigende oorlogsgevaar, dat een
goede 30 km van Ameide woedde (waarschijnlijk de
beschieting van Tiel in september 1944). Elke dag
hoorden we de kanonnen bulderen en de granaten
neerkomen, raasden vliegtuigen boven ons hoofd en
hoorden we aldoor het afweergeschut. We vreesden
telkens weer te moeten vluchten maar dat is ons bespaard gebleven.
Begin 1945 is er de bittere teleurstelling dat de bevrijding van het zuiden van het land vorig jaar, niet snel
is doorgezet naar onze streken. We leven nog steeds,
► Aankomst Britse troepen in Hilversum op 7 mei 1945.
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Sinds de herfst van 1944 is de voedselsituatie zeer
verslechterd. Begin 1945 is er sprake van een betrekkelijke hongersnood, vooral in de steden. Duizenden
mensen, vooral uit Den Haag, Delft en Rotterdam,
1 Hier lijkt Leendert Verheij slachtoffer te zijn van een gebrekkige nieuwsvoorziening. Hilversum, net als Amersfoort en West-Nederland, bleef bezet
tot de Duitse capitulatie op 5 mei 1945. Britse troepen (“Polar Bears”) arriveerden op 7 mei 1945 in Hilversum, waar zij uitbundig werden begroet.

erg mooi. De aardappels kwamen half april al uit de
grond en er was al voldoende gras voor het vee.
Vanaf 30 april krijgt elke inwoner van Ameide en
Tienhoven een halve liter melk per dag á 20 cent per
liter. Verder krijgen we 4 ons brood per week per
persoon, 1 kg aardappelen per week idem. Verder
een half ons (50 gram) kaas idem. In de stad krijgt
men suikerbieten!
De Engelsen en Amerikanen zijn eind april begonnen met pakketten levensmiddelen uit vliegtuigen te
werpen, vooral bij de grote steden.
Vanaf 2 mei mogen er ook levensmiddelen per auto
en per schip worden aangevoerd, zo zijn de Duitsers
en de geallieerden overeengekomen.
Tot overmaat van ramp stagneerde de waterleiding
regelmatig. Dat was voor ons wel een van de vervelendste gebeurtenissen; pas na de bevrijding kwam er
weer water uit de kraan.
Na de bevrijding zou het voedseltekort langzaam afnemen; in juni werd er geen honger meer geleden.

Vreugde over de bevrijding

▲ Bevrijding van Oost en Noord-Nederland in april 1945. De
Duitsers gebruiken de Nederlandse Grebbelinie om een snelle
opmars naar het westen te verhinderen.

trokken naar Gelderland tot aan Tiel toe om vooral
aardappelen en andere levensmiddelen te halen. Een
aanhoudende stroom van handkarren, bakfietsen,
gewone fietsen, kinderwagens en wat ook niet; heen
leeg en terug vol of gedeeltelijk vol. Zondag en werkdag ging het door, ondanks weer en wind, regen en
storm. Wat een ellende. De meesten waren een week
onderweg en velen gingen bij het Tienhovense veer
over. Soms was het daar zo druk dat er lange rij stond
te wachten aan beide zijden van de Lek. Later werd
deze overtocht door de Duitsers verboden.
In februari is de ellende in de steden al zo groot dat
er honderden mensen van honger sterven. De stedelingen komen bij de huizen vragen om een beetje
eten. En dan die vreselijk hoge prijzen die men op
heden vraagt voor levensmiddelen. Voor een mud
aardappelen gerust 500 gulden! Wanneer men niet
voldoende geld heeft wordt er geruild, ja alles kan
men ruilen voor eten.
In april betaalt men al 12 gulden voor een kilo appels, per appel komt dat neer op 2 gulden. Elke dag
wordt het slechter, het is een hopeloze tijd. Gelukkig
begint de bevrijding te naderen!
Een geluk bij alle verschrikking is dat het dit jaar
vroeg zomer is. De maanden maart en april waren

Begin mei verlangt iedereen naar de bevrijding. Alles
wijst er op dat de Duitsers verslagen zijn maar die
Moffen blijven toch maar hier. Het einde kan niet ver
meer zijn, iedereen snakt er naar, behalve de NSBers!
Op donderdag 3 mei kwamen er grote Engelse bommenwerpers over Ameide, laag vliegend. Het hele
dorp was in rep en roer. Ze waren (gelukkig) op weg
naar een voedselbombardement!
De volgende dag (4 mei) deden er allerlei geruchten
de ronde maar we zijn nog steeds bezet. We moeten
om 21.00 uur binnen zijn voor de Duitsers; later op
deze avond (wij waren al naar bed) kwam er via de
radio een bericht dat de Duitsers in Nederland gecapituleerd hadden en dat het morgen (5 mei) om 8.00
uur in zou gaan. Na dit bericht kwamen er geleidelijk
aan meer mensen naar buiten (al mocht dit niet) en
ontstond er een soort vrijheidsroes; sommigen begonnen te zingen en te blèren. Lang heeft dit niet ge-

▲ Operatie ‘Manna’. Amerikaanse en Engelse voedseldroppingen
eind april/begin mei 1945.
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▲ Bij meester De Kuiper hangt de vlag uit, maar bewapende
Duitse militairen staan nog op wacht bij de ingang van de School
met de Bijbel in de Fransestraat. (Foto M. de Kuiper, collectie
André Tukker)

▲ De Duitse soldaten, nu zonder geweren, kijken op 8 mei 1945
maar sip naar de gebeurtenissen op de Dam in Ameide.
(Foto M. de Kuiper, collectie André Tukker).

duurd want toen klonken er geweerschoten en
schreeuwden de Duitsers dat men naar huis moest
gaan. De rust was spoedig hersteld en we gingen
weer naar bed in de onzekerheid of dat bericht over
de bevrijding wel echt waar was.
Zaterdag 5 mei waren we al vroeg op; amper buiten
zijnde hoorden we dat om 8.00 uur een wapenstilstand zou ingaan. Al voor die tijd staken sommige
mensen de Hollandse driekleur uit en om 8.00 uur
werd ook van de kerktoren de nationale vlag gehesen.

tige dag; niemand heeft hen echter iets in de weg gelegd of beledigd; de burgerij heeft zich waardig gedragen.

Het klokje van het stadhuis, dat na de verwijdering
van de grote klok in de kerktoren hing, begon te luiden. Maar alle twijfel was nog niet weg want de Duitsers waren nog steeds aanwezig en de bevrijders nog
niet. Toch liet iedereen het werk liggen (er was toen
nog geen vrije zaterdag) en begaf zich op straat. Vrede, vrijheid en vreugde overheersten, evenals dankbaarheid jegens God. ’s Middags was er een gezamenlijke dankdienst (op zaterdag) in de N.H.-kerk,
waarbij zowel de hervormde predikant Poot als zijn
gereformeerd collega Vlijm voorgingen. De kerk was
stampvol en een collecte voor oorlogsslachtoffers
bracht 1820 gulden op.
Maar dezelfde avond moesten we gewoon weer om
21.00 uur binnen zijn want de Duitsers waren nog
aanwezig en bewapend. Voor hen was het geen pret-
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Zondag 6 mei werd het vertrouwen in vrede steeds
vaster. Maar de Duitsers handhaafden nog steeds de
avondklok en schoten er lustig op los, zodat niemand
zich na 21.00 uur op straat durfde wagen.

▲ Geallieerde (Belgische?) bevrijders arriveren in Meerkerk op
8 mei 1945.

▲ Belgische bevrijders arriveren in Ameide op 8 mei 1945. (Foto M. de Kuiper, collectie André Tukker).

Maandag 7 mei werd er weer druk gevlagd en weinig
gewerkt. En de avondklok werd opgeheven. De Duitsers reden of liepen wel door de straten maar ze traden niet meer op.
Dinsdag 8 mei was een bewogen dag voor ons.
’s Morgens trokken veel mensen naar Meerkerk, waar
de soldaten van de geallieerden waren gearriveerd.
’s Middags kwam een 120-tal Belgische soldaten per
auto het dorp binnen rijden. Herhaaldelijk werden ze
toegejuicht en de handen gedrukt. Dat was een moment om nooit te vergeten. Het merkwaardige is dat
ook de Duitsers nog aanwezig waren en met hun auto’s door het dorp reden! We werden nu ‘beschermd’
door twee overheden: de Duitsers en de Belgen!
Laatstgenoemden werden steeds toegejuicht door en
omringd met groepen jongelui (vooral meisjes); de
Duitsers werden genegeerd en keken maar sip. De
volgende dag zijn de Duitsers vertrokken.

Zuivering
Hier (in Ameide) kwam de zogenaamde Ondergrondse in beweging; ze zijn opgeroepen om de NSBers (moffenknechten) op te halen, evenals de meisjes
die het met de Duitsers hielden en de kooplui die

met hen zaken deden. Al op 7 mei begon de jacht op
die personen. Omdat bijna niemand werkte was heel
Ameide in rep en roer om het inrekenen en opsluiten
van die lui te zien. Hoewel ze een dergelijke straf wel
verdienden wilde ik daar niet naar gaan kijken; vele
anderen deden dat wel al joelend en schreeuwend.
Op 10 mei werden er nog steeds mensen opgehaald
en gevangen gezet. Van de meisjes en de vrouwen die
zich met de Moffen hebben opgehouden, werd als
straf het hoofdhaar kort geknipt zodat zij hun schande lange tijd moeten dragen.
Tot zover de teksten uit het dagboek. Daaruit blijkt
dat de periode rond de bevrijding werd gekenmerkt
door allerlei emoties. Angst voor oorlogsgeweld en
evacuatie. Onzekerheid over wanneer men nu echt
bevrijd was. Vreugde over het einde van de oorlog en
dankbaarheid dat men het overleefd had. Gemengde
gevoelens ten opzichte van de bezetters en de mensen
die met de Duitsers hadden geheuld; een gerechtvaardigde straf was op zijn plaats maar er was ook
een zekere schaamte over het gedrag van sommige
dorpsgenoten bij de zuivering.
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▲ Vlaggen in de Fransestraat en geen Duitse soldaten meer. Afgebeeld zijn v.l.n.r Magda en Arie de Kuiper en Janneke Streefkerk.
(Foto M. de Kuiper, collectie André Tukker).
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75 jaar vrijheid1

I

n 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben
gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De
rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen
een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan. Zodat de verschrikkingen
van toen -onderdrukking, terreur, systematische schending van mensenrechten, en uitsluiting
en vervolging van Joden, Roma en Sinti - nooit meer kunnen gebeuren. De slachtoffers en
oorlogsgetroffenen blijven wij herdenken, evenals onze bevrijders en andere veteranen.
In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door
het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. Lokale
geschiedenis en persoonlijke verhalen staan daarbij centraal, te beginnen bij de viering van 75
jaar vrijheid en de bevrijding van Zuid-Nederland in Terneuzen op 31 augustus 2019.
Op 12 september 2019 vieren we dat het Limburgse dorpje Mesch als eerste plaats van
Nederland door Amerikaanse troepen werd bevrijd. Later die maand wordt in Brabant en
Gelderland Operatie Market Garden herdacht, evenals de Slag om de Schelde in Zeeland en
Brabant. Bij die strijd zijn grote offers gebracht, niet alleen door duizenden geallieerde militairen,
maar ook door de burgerbevolking.
In januari 2020 wordt in heel Nederland stilgestaan bij de verschrikkingen van de Holocaust. In
alle Nederlandse steden en dorpen waar Joden, Roma en Sinti destijds zijn weggevoerd, wordt
met een bijzonder project stilgestaan bij de slachtoffers.
Tijdens de Maand van de vrijheid - van 4 april t/m 5 mei 2020 - wordt op tal van manieren de
vrijheid gevierd. De Vrijheid-express rijdt door heel het land om persoonlijke verhalen op te
halen en te brengen. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op
5 mei worden er naast de veertien Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert in Amsterdam door
heel het land Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waar alle Nederlanders samen een toost uit
kunnen brengen op de vrijheid.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog gaf de aanzet tot wereldwijde dekolonisatie en mondde
uit in een nieuwe wereldorde met de oprichting van de Verenigde Naties en samenwerking in
Europa. In dat licht wordt op 15 augustus in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Zuidoost-Azië herdacht. Ook in Rotterdam vindt in het kader hiervan op deze dag een speciaal
programma plaats. Het slotstuk van 75 jaar vrijheid wordt gevormd door de viering van 75 jaar
Verenigde Naties (VN) in Den Haag op 24 oktober.

1 Bron: https://www.4en5mei.nl/media/documenten/kernteksten75jaarvrijheid
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xcursie naar Willemstad

H i s t o r i s c h e Ve r e n i g i n g
Ameide en Tienhoven

De HVAT organiseert op zaterdag 19 september 2020 weer een excursie.
Deze keer gaat de jaarlijkse dagreis naar de Brabantse vestingstad Willemstad
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: Vertrek per luxe touringcar van ‘Almei Tours’ vanaf de Lekdijk bij de bushalte.

10.30 uur		

: Ontvangst bij ‘Het Wapen van Willemstad’ met koffie en appelgebak.

11.00 – 12.30		
			
			
			
			

: Bezoek aan het Mauritshuis en de Koepelkerk, met gidsen.
Het Mauritshuis is in 1623 in opdracht van prins Maurits gebouwd als jachtslot/bui
tenver blijf. De Koepelkerk was de eerste kerk in de noordelijke Nederlanden die 		
speciaal voor protestantse diensten werd gebouwd. De bouw begon in 1597 en werd
in 1607 voltooid.

12.30 -14.00 uur
			
			
			

: Lunch bij ‘De Rosmolen’.
De lunch bestaat uit een heerlijke koffietafel: wit en bruin brood, luxe broodjes, 		
krentenbrood, croissant, diverse vleeswaren, kaassoorten, gekookt ei, boerenomelet,
diverse soorten jam en zoetwaren, kroket, koffie, thee en melk.

14.00 – 15.30 uur

: Rondleiding door de vesting van Willemstad onder leiding van gidsen.

15.30 – 16.00 uur

: Slotborrel in Café-Restaurant ‘El Miguel’.

16.00 uur		

: vertrek naar Ameide waar we rond 17.45 uur weer hopen aan te komen.

Voor deze reis wordt een bijdrage gevraagd van € 50,00 per persoon.
Hiervoor ontvangt u: vervoer per bus naar Willemstad, koffie met appelgebak, bezoek aan Mauritshuis en
Koepelkerk o.l.v. gids, een lunch, stads/vestingwandeling o.l.v. gids en een slotborrel.

AANMELDEN
U kunt u aanmelden voor deze reis door te mailen/bellen naar Jory Verwolf of nu reeds € 50,00 over te
maken op bankrekening NL27INGB0002606797 t.n.v. J. Verwolf.

Koepelkerk te Willemstad.
(Foto Wikipedia Michiel 1972).

Mauritshuis te Willemstad.
(Foto Wikipedia Michiel 1972).

75 j aar vr ij hei d

Willemstad, vestingstad aan het
Hollands Diep.

			

De afgelopen vier jaren is de reis iedere keer doorgegaan met een groeiend aantal deelnemers. Mooie reizen naar Kampen, Zierikzee, Elburg en Doesburg. We willen door met deze traditie. We hopen dan ook
dat ook deze keer de bus weer vol komt. Meld u aan.
De reis gaat door als per 1 mei 2020 zich 35 personen hebben aangemeld.

										

09.00 uur		

Ni e u w s b l a d

Het programma ziet er als volgt uit.

8 mei 1945
Belgische bevrijders
op de Dam in Ameide

