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Twee vergeten doden uit de Meidagen van 1940

Ieder jaar worden er in de meidagen overal in ons land herdenkingen gehouden.
Hierbij gaat het zowel om de herdenking van de Duitse invasie in 1940, maar ook
om de herdenking van de Bevrijding in 1945.
Rhenen neemt in de reeks van herdenkingen een bijzondere plaats in. Ten eerste
wordt ieder jaar op 4 mei op het Militaire Ereveld 'Grebbeberg' een herdenking
gehouden door de Koninklijke Landmacht, tezamen met de burgerij van Rhenen. Op
deze plaats herdenkt men alle militairen, die sinds 10 mei 1940, waar ook ter wereld,
voor het Vaderland zijn gevallen.
Voorts worden op Tweede Pinksterdag de gevallenen van SRI, het 8ste Regiment
Infanterie herdacht. Dit regiment was aangewezen om de Grebbeberg, deel uitma-
kend van de Grebbelinie, in 1940 te verdedigen. De commandanten van twee batal-
jons, de majoors Landzaat en Jacometti, sneuvelden. Ter nagedachtenis werden in
het Grebbekwartier twee straten naar deze strijders vernoemd.
Toen de heldhaftige, maar hopeloze verdediging in elkaar zakte, marcheerden de
Duitse troepen in de avond van 13 op 14 mei Rhenen binnen. Zij troffen daar een
vrijwel volledig verbrande binnenstad aan. De Duitse troepen hadden Rhenen van-
uit Wageningen met brandgranaten beschoten, om de Nederlandse soldaten een
beschutte aftocht te ontnemen.
Op 14 mei, tijdens de doortocht door Eist, werden in de hoofdstraat een aantal wil-
lekeurige huizen in brand geschoten. Hoewel, in tegenstelling tot de Rhenense bur-
gerbevolking, die van Eist niet behoefde te evacueren, waren toch velen in westelij-
ke richting gevlucht. Niet iedereen echter zag de toestand zo somber in. Onder hen
waren onder meer Nelis Looijen en Gerrit van Manen.
Melis, die aan de Franseweg woonde, had zich met zijn vrouw bij familie in
Zwijnsbergen in de kelder van een in aanbouw zijnde woning schuil gehouden.
Door geweervuur van voorbijtrekkende Duitsers werd zijn vrouw door de klomp
geschoten en in haar teen geraakt. Het tweede schot trof Nelis. Er is nog een Duitse
arts bij geweest, die echter al gauw zag dat het hopeloos was. Omstanders hebben
Nelis nog naar de school gebracht, waar hij is overleden.
Gart van Manen, die bij de familie Overeem inwoonde, werd zomaar door de deur
doodgeschoten.
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Het was een hele rare tijd. Eist was half verlaten. Toch moesten er doden worden
begraven. Naast zijn beroep als winkelier en thuisscheerder, was toentertijd in Eist
Marinus van den Berg de begrafenisondernemer. Gart werd begraven op 16 mei, in
vak 4D, graf 12. Hij was lijk nr. 1. De volgende dag werd in hetzelfde graf Nelis
begraven. Hij kreeg de aanduiding lijk 2. Beiden werden zogenaamd 'van de armen'
begraven, in het begraafregister staat vermeld: 'geen grafrecht ontvangen'.
Deze graven zijn reeds weer vele jaren geleden geruimd. Slechts bij enkele familie-
leden en een enkele bekende leeft de herinnering nog voort aan deze bizarre perio-
de. Helaas herhaalt hetzelfde zich ook vandaag de dag nog, en niet eens zo ver bij

ons vandaan
Deze korte bijdrage tracht hen weer iets uit de vergetelheid te halen. Geen grootse
herdenking, maar toch.

Nelis Looijen
19-01-1870 - 14-05-1940

Gerrit van Manen
27-12-1873 - 14-05-1940
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