
Na de capitulatie werden de stalen kazematten uan de Grebbelinie opgeblazen
door gedemobiliseerde militairen uan de Opbou Dienst.

Kranslegging door de uoorzitter uan het Rhenense Rode Kruis, de heer N.Sou-
uerbren. De lijkenploeg brengt een groet. 1947.



DE LIJKENPLOEG VAN HET RODE KRUIS

"Eigenlijk hebben we onszelf zo genoemd, toen het meeste
al achter de rug was, maar we zijn natuurlijk nooit als
Lijkenploeg geïnstalleerd of zo. In de volksmond kregen
we al gauw die naam, omdat we nu eenmaal dat werk deden,
en zo is het sindsdien gebleven. Dat we een hechte ploeg
vormden is niets te veel gezegd, er was een echte band
gegroeid en ze hoefden maar te kikken en we waren er,
Het is namelijk zo dat, als je honderd mensen hebt, en er
komt poep aan de knikker, om het op z'n Hollands te zeg-
gen, dan mag je blij zijn als je er tien overhoudt. Want
de vrijgezellen waren het eerste weg, en de getrouwde
mensen, wij wisten niet meer waar onze vrouwen en kinde-
ren zaten, wij bleven tot het laatste hier. Daar komt nog
bij dat je er ook niet iedereen bij kon halen, het moest
een groep vertrouwde mensen zijn met het oog op het werk
dat we deden".

Het is een wat merkwaardige reunie. Terwijl de avondzon
langzaam weg zakt achter de bossen en haar laatste stra-
len werpt over de Reumers, zitten in een woonkamer aan
de Nieuwe Veenendaalseweg drie leden van de voormalige
Lijkenploeg rond de tafel, en leggen hun verhaal vast
voor het nageslacht. Het bandapparaat draait geluidloos.
Het zijn Jan Hovestad (190?), Hans Magauer (191*0 en Dof
de Jong (1918), die samen met de inmiddels overleden
Bep Lodder en Karel Meijer de vaste kern vormden van de
Rode Kruis-ploeg die in de oorlogsjaren, met name tegen
het einde daarvan en kort na de bevrijding, vele slacht-
offers borgen, identificeerden en begroeven.

Hovestad en De Jong hadden een vrijwillige verbintenis
met het Rode Kruis getekend om, in geval van oorlog,
dienst te doen als Rode Kruis-soldaat, zonder overigens,
zoals zovelen, met die mogelijkheid serieus rekening te
houden. Al lang voor het uitbreken van de oorlog waren
zij opgeroepen naar Amsterdam, en werden van daaruit in-
gezet bij oefeningen en voorbereidingen, zoals het voor
gewondenvervoer inrichten van treinen. Kwam Hovestad
eind december 1939 weer naar huis, De Jong bleef in
militaire dienst en ontsnapte nog ternauwernood aan de
dood toen het schip, waarop hij voer, in binnenwateren
op een mijn voer, Magauer werkte in Rhenen en was, ook
in 1939, secretaris van de afd. Rhenen van het Rode



Kruis geworden, terwijl Hovestad later penningmeester
werd. Beiden assisteerden in mei 19̂ 0 bij de evacuatie
met de kolenschuiten, met name ten behoeve van de ouden
van dagen, en moesten daarna op eigen gelegenheid voor
zichzelf een goed heenkomen zoeken. Magauer ging op de
fiets op zoek naar zijn vrouw in Rotterdam, Hovestad
kwam terecht op het seminarium in Driebergen, nadat hij
eerst 's morgens vroeg al het geld en de effekten van
de Hobokenbank, zijn werkgever, in Wijk bij Duurstede in
veiligheid had gebracht. Men maakte bij het vluchten ge-
bruik van auto's van de Rhoter, die ze liever gevorderd
zag door het Rode Kruis dan door de vijand.

Hovestad was de eerste van de drie die na de capitulatie,
meeliftend met notaris van Rijn, uit zijn evacuatieadres
in Stolwijk terugkeerde naar Rhenen, en de verwoeste en
verlaten stad aantrof, Aan de Boslandweg, vlak bij de
overweg, zag hij drie dode mannen liggen die op mijnen
gereden waren die daar in de weg lagen, toen zij vanuit
Veenendaal kwamen fietsen om het station te inspecteren.
Na aldus polshoogte te hebben genomen ging hij weer terug
naar zijn familie in Stolwijk en bracht daar verslag uit.
Wel had hij intussen o.a. met Piet de Kruijf, ook van het
Rode Kruis, geholpen met het bergen van de doden rondom
de Grebbeberg. Op de Grebbeweg en in de buurt van het
viaduct, met name in het huis tegenover de garage, trof
men eveneens ettelijke doden aan, tot in de kelder toe,
een verschrikkelijk schouwspel -er waren handgranaten
naar binnen gegooid- waar sommige helpers niet tegen
bestand waren. Met auto's van Peelen uit Renkum werden
de doden afgevoerd naar het Kerkhof voor identificatie.
Hierbij waren ook Duitsers betrokken. Hun doden werden
aan de voorkant begraven, de Nederlanders achteraan.
Pas na de capitulatie zijn de Duitsers in eigen land her-
begraven. De schattingen over hun aantal lopen uiteen,
temeer waar vele gesneuvelden direkt na de gevechten al
naar Duitsland schijnen te zijn weggebracht, maar naar men
zegt moeten het er heel wat geweest zijn.

Tijdens de eerste oorlogsjaren gebeurden er in Rhenen
geen bijzondere dingen, en de Rode Kruis-afdeling hield
zich voornamelijk bezig met oefeningen voor het geval de
gevechtshandelingen zich weer naar onze omgeving zouden
verplaatsen. Er waren weliswaar nog her en der rond de
Grebbeweg en andere plaatsen, soms in tuinen, proviso-



risch Duitse soldaten, veelal S.S.-ers, begraven geweest,
maar met hun berging hadden de Rhenenaren geen direkte
bemoeienis.

Vooral toen de bombardementsvluchten op Duitsland toe-
namen, en natuurlijk ten tijde van de Slag om Arnhem,
kwamen er boven Ehenen regelmatig luchtgevechten voor.
Bovendien stond in de buurt van de Kijnspoorbrug het één
en ander aan luchtafweergeschut gecentreerd, terwijl de
geallieerde vliegers, vooral bij heldere nachten, het
zilveren lint van de rivier als navigatiemiddel op de
heen- en terugweg gebruikten» Zo stortte in de uiter-
waard ten westen van de brug, bij de ruïne van een oude
steenfabriek, een transporttoestel brandend neer. Omdat
aangeschoten vliegtuigen gewoon waren hun bommenlast
af te werpen werd in het wijkgebouw de kelder ingericht.
Bij luchtalarm, of de dreiging daarvan, verzamelden zich
daar de hulpbehoevenden en hoogzwangere vrouwen voor het
geval dat men hulp nodig zou hebben op een tijdstip dat
het verboden of gevaarlijk was zich op straat te bevinden.
Men bleef daar dan slapen. Ook in het huis van dokter
Van Kerkwijk aan de Herenstraat was zo'n opvang ingericht.
Er waren destijds in Rhenen vier artsen, t.w. Paris, Van
Kerkwijk, Waller en Commerel, waarvan de laatste twee
geen volledige praktijk meer uitoefenden. Dokter Paris
was aktief in het verzet en was regelmatig ondergedoken,
waarbij hij dan vanuit zijn schuiladres nog hulp bood als
hij via, via had gehoord waar er wat loos was.

Toen in september '*»4 een vliegtuig was neergestort in
Achterberg gingen de leden van de Lijkenploeg, na een
tip van Piet van Veldhoven, lid van de ondergrondse, er
met de fiets op af. Eén van de bemanningsleden was jam-
merlijk verbrand, maar een ander leefde nog, hij werd
zelfs aangetroffen met een sigaret tussen zijn beblaarde
lippen. Men maakte rechtsomkeert om een vervoermiddel
op te halen, maar toen men terug kwam bleek de piloot
verdwenen. Later hoorde men dat hij door de Duitsers was
weggehaald en gedood.
Toen er nog een vliegtuig naar beneden kwam konden drie
bemanningsleden worden ondergebracht bij Hoeve "De Brij",
de woning van de Van Veldhovens. Dokter Paris kwam de
gewonden dagelijks verzorgen en verbinden, en zij zijn
gelukkig goed weggekomen. Nu zaten er vaak in de vlieg-
tuigen, of op de omgekomen bemanning, nog bruikbare



wapens, munitie en handgranaten» Deze werden in handen
gespeeld van verzetsmensen, uiteraard een levensgevaar-
lijke zaak. Zo begroef Paris de spullen in een grafzerk
op het oude kerkhof tegenover zijn huis, om het maar niet
bij zich te hoeven hebben en de kans te lopen er mee aan-
getroffen te worden. Zo zorgde een ieder die toch niet
van plan of aangewezen was om ze te gebruiken ervoor,
dat ze zo snel mogelijk op de plaats van bestemming kwamen.

De definitieve formatie van de Lijkenploeg vond plaats
toen na de luchtlandingen bij Arnhem veel geallieerde mi-
litairen bij het terugtrekken over de Rijn in het water
gedood werden en o.a. in Rhenen aanspoelden. Hovestad,
Magauer, De Jong, Lodder en Meijer trokken er dan op uit
om deze mannen te bergen. Dit moest steeds gebeuren on-
der toezicht van een zekere Versteeg, die door waarnemend
burgemeester Dijkman was aangewezen om deze operaties te
controleren. Ook deze gesneuvelden hadden veelal nog
tassen vol patronen en ander wapentuig bij zich. Door
Versteeg bezig te houden met kwesties als het beoorde-
len van de persoonlijke eigendommen en de wijze van be-
graven, konden de wapens achterovergedrukt worden en
worden doorgespeeld. Daarbij was overigens niet de indruk
ontstaan dat Versteeg zich als een terriër in dit aspect
van het werk had vastgebeten, om het mild uit te drukken.
Daarentegen werd wat men verder aantrof bijzonder nauwge-
zet opgetekend en bewaard en werd tot in detail genoteerd
wat men had gevonden, waar en wanneer. Alle eigendommen
van persoonlijke aard gingen in grote enveloppen met, voor-
zover bekend, de naam, de gegevens en de plaats waar hij
zou worden begraven. Ruim dertig man zijn zo letterlijk op-
gevist en onder leiding van Ds Moesker of pastoor Ver-
hoeven (of beiden als er omtrent de denominatie van de
betroffeae geen duidelijkheid bestond) op eervolle wijze
ter aarde besteld, veelal op de Algemene Begraafplaats.

Rond diezelfde tijd kwan: er ook een opdracht otn vier dode
Duitsers op te halen ia Hien bij Dcdewaard. Op de heenweg
ging men in Kesteren bij een timmerman langs om vier kis-
ten te bestellen. Ter plaatse aangekomen laadde men de
militairen op een boerenkar, die langs de weg was aange-
troffen en meegevoerd, en werd de terugweg naar Rhenen
aanvaard. Duidelijk liet men de Rode Kruis-vlag wapperen,
omdat aan de overzijde van de Waal duidelijk Engelsen
liepen en het gezelschap geëscorteerd werd door een niet



minder opzichtige Duitse Feldwebel. De doden bleken in
het hoofd getroffen te zijn, kennelijk bij het polshoogte
nemen vanuit een stelling, met fatale gevolgen. De vlag
voorkwam echter dat er op hen geschoten werd, onvermin-
derd het feit dat er intensief vuur over en weer was.
Toen men dan ook in Kesteren arriveerde bleek de timmer-
zaak door een granaat te zijn getroffen: veel was er niet
meer van over, en in ieder geval waren er geen kisten te
bekennen. Op weg naar de veerpont bleef het schieten aan-
houden en, in Rhenen aangekomen, ging men direkt naar het
Grebbekerkhof om zich van de zware last te ontdoen. Er
waren daar door enkele Duitsers al graven gedolven, en
omdat de granaatinslagen maar niet ophielden liet men de
ter aardebestelling aan deze landgenoten over, om zich
voorts tegen tienen naar de post van dokter Van Kerkwijk
te spoeden, die op van de zenuwen verlicht adem haalde:
de hele dag had hij over zijn mannen ingezeten vanwege de
levensgevaarlijke toestand op de wegen. Hij was het dan
ook die hen, zij het in vertrouwen, meedeelde dat heel
Rhenen de volgende dag geëvacueerd zou moeten worden.

Uit sommige verhalen komt naar voren dat bij dit macabere
werk de tragiek soms ook dicht nadert tot het komische
als men met een fijn gevoel voor het absurde bepaalde
situaties in ogenschouw neemt. Een begrafenis tijdens een
beschieting zou, wanneer daar een film van zou zijn op-
genomen, zeker lachwekkende elementen laten zien bij een
eniszins afstandelijke beschouwing. Midden in het gebed
zou men het hele gezelschap op de grond zien duiken,
niet één maar ettelijke keren, op en over elkaar, al naar
gelang de frequentie van de overvliegende granaten en
de verschillende beoordeling daarvan in termen van ge-
vaar: een geoefend oor kon al gauw zeggen of hij zou in-
slaan of over gaan. In het middelpunt staat steeds
roerloos de kist met de overledene....

Een uiterst luguber en geheimzinnig incident vormde het
lijk dat gevomden werd in de bostuin van de Koningstaf el,
achter de muur boven de zgn. Zwitserse Vallei. De man
had daar al een tijd gelegen, was in staat van ontbinding
en bleek gedood door een hoofdschot. Volgens Versteeg,
die ook hier weer van de partij was, betrof het een spion
die grondkontakt zou hebben onderhouden met overvliegen-
de vliegtuigen. Het was onmogelijk hem te identificeren,
maar alles wat enig houvast zou kunnen bieden, tot stuk-



jes kleding toe, werd in een enveloppe gedaan en bij het
gemeentehuis gedeponeerd. Over de ware achtergronden
van dit geval vernam men echter nooit meer wat.

Het is een bekend feit dat, overal waar mensen doden
moesten bergen, er soms rijkelijk alcoholische dranken
werden verstrekt om de penetrante geur waar dit werk
vaak mee vergezeld ging, te verdrijven. Ook op de Greb-
beberg was dit in mei 19̂ 0 het geval geweest, maar toen
leden van de Lijkenploeg hierover een toespeling maakten
ten overstaan van dokter Van Kerkwijk sprak deze echter
verschrikt: "Drank? Als je nou zei, lysol, ja, maar
drank, nee..". Toch kwam er op een moment een fles cog-
nac los van slijter Hovestad, die behoedzaam werd wegge-
borgen in de aktentas met de documenten, voor op de
fiets bij Magauer. Helaas, met deze wezensvreemde inhoud
schoot de tas los en de fles lag aan gruzelementen. Dit
vernemende sprak Karel Meijer de historische woorden:
"Je had beter je poot kunnen breken dan die fles". Ook
een aantal flessen wijn uit dezelfde bron, die in het
wijkgebouw in veiligheid gebracht waren zou de kelen
van de ploegleden nooit bereiken: ze zijn waarschijnlijk
als hartversterking uitgereikt aan verplegers en ver-
pleegden.

Bij de tweede evacuatie in najaar 19̂  was de ploeg weer
volop ingeschakeld. Men hüelp bij het wegbrengen van ge-
wonden, bejaarden en bewoners van Heimerstein, vaak met
gebruik van paard-en-wagen. Daarnaast werd er ook voor
gezorgd dat de documentatie betreffende de bergingen in
veiligheid gebracht werden. Deze hadden tot dat moment
bij de mensen thuis gelegen, maar waren niet zozeer
waardevol om de voorwerpen als wel om de herinneringen
die deze voor de nabestaanden zouden betekenen» Lange
brieven getuigen van de enorme dankbaarheid bij ouders
en familie voor de wetenschap dat hun zonen en mannen
op respectabele wijze een laatste rustplaats hadden ge-
kregen, dat zij op slag dood waren - ook al was dat niet
altijd in werkelijkheid het geval geweest - en dus niet
geleden hadden, en dat zij blijvend de aandacht kregen
van degenen voor wie zij hun leven gegeven hadden. Na
de oorlog zijn al de gegevens in handen van de bevrijders
gesteld, die daardoor in staat waren om aan vaak marte-
lende onzekerheid bij nabestaanden een einde te maken.



Tijdens deze evacuatie verbleven de ploegleden op ver-
schillende adressen en opereerden niet meer gezamenlijk.
Hovestad ondernam vanuit Driebergen nog een groot aan-
tal zeer gevaarlijke trips naar Rhenen om de inhoud van
de kluis van de Hobokenbank in veiligheid te brengen,
stukje voor beetje, geheel ten behoeve van de cliënten
van zijn principaal, niet zelden zonder enige erkente-
lijkheid, wel vaak met dreigementen voor als het zou
mislopen. Na de bevrijding werd het Rode Kruis ingescha-
keld bij de distributie van het inmiddels aangevoerde
voedsel. Deze werkzaamheden waren echter van meer alge-
mene, organisatorische en verzorgende aard.
Van de aktiviteiten van de Lijkenploeg is door Magauer,
de secretaris, nauwgezet aantekening gehouden in een
soort logboek dat op een, naar verluid, bijzonder kun-
dige en artistieke wijze was geïllustreerd door Sieperda,
die fantastisch tekenen kon. Helaas is dit boek, dat in
de archieven van het Rode Kruis moet zijn geplaatst, tot
op heden niet boven water gekomen. Wel zijn er enkele
kleurendia's van opgravingen van militairen op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg. De
meest complete reportage van een opgraving, omvattende
een 15-tal foto's, is gemaakt bij de boerderij van Klaas-
sen bij de Blauwe Kamer, waar een kruis was aangetroffen
in het hout waarvan met een mes was gekerfd: "Hier ruht
ein unbekannter engl. Soldat". Dit bleek een zekere
Atkinson te zijn, en het was min of meer toeval dat een
jaar of wat later zich het volgende afspeelde.
Hovestad, in gezelschap van zijn oudste zoon, en zich
vergist hebbende in de aanvangstijd van de kerkdienst
en niet van zins halverwege de dienst nog storend bin-
nen te treden, liep op het kerkhof aan de Achterbergse-
straatweg om het graf van zijn kort tevoren overleden
vader te bezoeken. Daar trof hij een militair in Engels
uniform, die wat ronddoolde en hier en daar een foto
maakte. Hovestad sprak hem aan en vroeg of hij hem er-
gens mee van dienst kon zijn. De man vertelde dat hij in
Duitsland gelegerd was en nu op zoek was naar het graf
van zijn broer, die hier in de buurt gesneuveld en be-
graven zou zijn. Atkinson was de naam. De connectie was
gauw gelegd en hij werd mee naar huis genomen en aan
tafel genood. Magauer en Bep Lodder werden opgetrommeld
en gezamenlijk vertelden zij hem hun wederwaardigheden
bij de berging van zijn broer. Hij kreeg, onder voorwaarde
ze niet aan zijn moeder te laten zien - op enkele foto's



was het ontbonden stoffelijk overschot zichtbaar - de
afbeeldingen mee. Het bloemstuk, dat hij had willen
kopen maar niet kon omdat het zondag was, werd later
door de Rhenenaren verzorgd. De bezoeker, die gelegerd
was in Lübeck, had er, via Berlijn, twee dagen en nach-
ten over gedaan om, tenslotte lopend vanuit Kesteren,
naar Rhenen te reizen. Het toen meegegeven adres leid-
de ertoe dat een tiental jaren later ook andere fami-
lieleden naar Rhenen kwamen, te gast waren bij leden
van de ploeg en de begraafplaats en de Ginkelse heide
bezochten.

Er is een nogal schrille tegenstelling tussen de wijze,
waarop de ploeg betrokken werd in kontakten met de be-
vrijders in de formele en de informele sfeer. Stonden
zij bij een bezoek van de Canadese gezant in gezelschap
van burgemeester van Hardenbroek aan de begraafplaats
in het gelid zonder door bezoekers of gastheren een
blik waardig gekeurd te worden, laat staan enig hulde-
blijk te mogen ondervinden, bij een bezoek van oudstrijders
aan Rhenen werden zij haastig opgetrommeld om inhoud te
geven aan een bijeenkomst die de autoriteiten overviel,
en waarbij hen warme reacties ten deel vielen bij het
vertellen van hun vele wederwaardigheden. Dat het deze
mannen daar niet om begonnen was spreekt ook uit het
volgende gedicht, waarmee secretaris Fieren ooit een
jaarverslag besloot:

Te helpen steeds bij ramp en nood
is hun een dure plicht.
Geen tijd te veel, geen werk te groot,
het Rode Kruis draagt licht.
Verbindt een wond, verzacht een pijn
in oorlogstijd of vree,
steeds troostend zal de liefde zijn
bij aller mensen wee.

Naschrift:
Het bovenstaande is een accurate, zij het selectieve
compilatie van een ruim drie uur durend gesprek dat
op 21 mei 1985 gehouden werd onder leiding van
Dr. H.P. Deys, en waarbij vele facetten van de oorlogs-
tijd in Rhenen aan de orde kwamen. Terwille van privacy
zijn bepaalde feiten en persoonsnamen, die dit document
grote authenticiteit verschaffen, in deze publicatie
achterwege gelaten.

J.G. Koekoek
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