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Stille omgang op Tweede Pinksterdag, 18 mei 1948 over het Grebbekerkhof
door leden en familieleden van het voormalig Regiment Infanterie 8 R.I.
onder aanvoering van de kolonel Hennink en Rhenens burgemeester Bosch
van Rosenthal.
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Voor 50 jaar

Een halve eeuw scheidt ons van de 10 e mei, toen ons land
werd overrompeld. Een halve eeuw, die ouderen onder ons
zich herinneren maar de jongeren al reeds als geschiedenis
kennen.
De gebeurtenissen van 1940 zijn voor hen die er toen bij
waren onlosmakelijk verbonden met Rhenen en de Grebbeberg,
die als de linie de overweldigers moest, maar niet kon
tegenhouden. Ze waren er wel, al die Nederlandse mannen,
voor wie het als een plicht gold die veroveraars te stop-
pen. Maar ze konden niet, ofschoon ze stand hielden, in de
loopgraven, in de Speeslinie bij Ochten en ook op de Berg,
langs de flanken in hun houten gevechtsstellingen.
Toen ze zich daaruit terug moesten trekken trokken ze de
bossen in. De loopgraven liggen er nog, en wat er nog
altijd duidelijk aanwezig is, is de z.g. stoplijn, de
linie waarvoor het bevel luidde 'tot hier en niet verder',
en de Duitsers kwamen niet verder. Die 'stoplijn1 is er
nog, tussen de ere-begraafplaats en de bosrand, tegenwoor-
dig meestal een maisveld.
Als dat terrein spreken kon, zou het getuigenis afleggen
voor al diegenen, die daar gestreden hebben. De strijd om
de Grebbelinie is betrekkelijkerwijs een van de bloedigste
en zwaarste uit de gehele oorlog genoemd. Dat slagveld
ligt er nog altijd. Rijdende of lopende langs ereveld en
bossen passeren we die open plek en gedenken telkens weer
hoe daar gestreden is voor een rechtvaardige zaak: de
vrijheid van Nederland, en we gedenken in eerbied die
allen die daar hun leven geofferd hebben.

J.C.
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Leden van de Luchtwachtdienst in functie op de Koerheuvel: v.l.n.r.

Ernst de Rhoter, Jo Baars, Johan Klaassen en Ule van Waveren. Voorjaar

1940.
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DE LUCHTWACHTDIENST TE RHENEN
en enkele andere organisaties

Het was na de Eerste Wereldoorlog duidelijk, dat het einde
van oorlogsdreigingen nog niet geweken was. Zo werd reeds
omstreeks 1918 de Bijzondere Vrijwillige Landstorm opge-
richt. Taak was handhaving of herstel van de openbare orde
en rust in vredestijd. Bij een mobilisatie van de Land-
storm werden nieuwe, zuivere militaire verhoudingen van
kracht zoals krijgstucht en krijgswetten en de militaire
hiërarchie werd van toepassing. Er bestond een nauwe
relatie met de vrijwilligers van de Korpsen Motordienst,
Vaartuigendienst, Spoorwegdienst en Luchtwachtdienst. De
Luchtwachtdienst werd bemand door vrijwilligers, burgers,
die dus onder het militaire gezag vielen. Doel was het
doorgeven van waarnemingen op militair gebied, voorname-
lijk betreffende bewegingen in de lucht. Ze bezaten
karabijnen, maar ze hebben er nooit mee mogen leren
schieten. Commandant was Tino Deen, later opgevolgd door
Jan Meijer, de schilder.

Naast de Luchtwachtdienst bestond er nog de Luchtbescher—
mingsdienst, een burgerlijke organisatie die onder de
Burgemeester viel en tot doel had het nemen van maatrege-
len in geval van oorlog, zoals bescherming van de burger-
bevolking en evacuatie. Deze was opgezet door de Neder-
landsche Vereeniging voor Luchtbescherming en door de
Minister erkend als de enige algemene landelijke vereni-
ging voor luchtbescherming. Het betrof een particuliere
organisatie op het gebied van bescherming van burgers
tegen de gevolgen van aanvallen vanuit de lucht. In Rhenen
was een plaatselijke afdeling gevestigd met C.W. Ouwehand
als voorzitter en Mr. J. Deen als secretaris. Hoofd van de
LBD was Tino Deen, of eigenlijk plv. Hoofd, want formeel
was de Burgemeester Hoofd.
In februari 1933 deelde Tino Deen, in zijn functie van
Hoofd van de Burgerwacht aan de Burgemeester mede, dat de
Rhenense Burgerwacht na het in actieve dienst treden van
de Luchtbeschermingsdienst Rhenen de post op de Cunera-
toren zou betrekken met 2 man, bij de opstellingsplaats
der Luchtwachtdienst 4 man met rijwiel zou stationneren en
voor de versterking van de politie 4 man zou aanwijzen.
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Als Commandant van de Luchtwachtpost Rhenen zegde hij de
gemeente Rhenen alle steun toe. Voorts had hij contact met
de waterleiding, gasbedrijf en PUEM betreffende eventueel
verhogen van de waterdruk en eventueel afsluiten van gas
en electra bij luchtalarm. De NBM, de busvervoersmaatschap-
pij deelde desgevraagd mede, dat men niet zonder meer het
dradennet stroomloos zou kunnen stellen omdat in oorlogs-
tijd de verplichting bestond tot vervoer van militairen en
oorlogstuig. De PTT zou de telefoon ter beschikking moeten
stellen aan de Commandant der LBD en de Burgemeester en
alle andere gesprekken zouden moeten worden geweigerd. De
PTT ging hier echter, in overleg met het Ministerie, niet
op in.
Het alarmsein bij een aanval uit de lucht was het luiden
van de zware klok van de Cuneratoren. In die zin werden al
vroeg oefeningen gehouden. In 1934 werd door Radio Scheve-
ningen bij wijze van oefening ten behoeve van de plaatse-
lijke luchtbeschermingsdiensten de seinen 'luchtgevaar
aanwezig' en 'luchtgevaar geweken' uitgezonden, dit mede
in verband met aan de oefening deelnemende vliegtuigen. In
1935 werden er oefeningen gehouden met brandweer, Rode
Kruis en Luchtbescherming, compleet met gasmaskers en al.
In 1936 was er sprake van overleg tussen de Rhenense Burge-
meester Van Holthe tot Echten, het Hoofd van de Geneeskun-
dige Dienst dr. W. Waller, de Commandant der Vrijwillige
Brandweer N. Souwerbren, het Hoofd van de Opruimingsdienst
W. Zanen, het Hoofd van de Economische Burgerwacht J.
Hoving en het Hoofd van de LBD T.A. Deen.
In 1937 werden er monsters rondgestuurd van verduisterings-
papier en in 1938 vermeldt de correspondentie antitetanus-
vaccin, gasmaskers, een motorspuit voor de brandweer, het
aanleggen van verschillende telefoonverbindingen, noodver-
lichting, ontsmetting, oefeningen, zandzakken. In april
van dat jaar werden er verduisteringsoefeningen gehouden
waarbij onder andere de veerponten bij Rhenen en Eist
werden stilgelegd omdat deze geen lichten mochten voeren.
Bij deze oefeningen waren 7 man beroepspolitie en 264 man
hulppolitie betrokken. Er waren toen inmiddels 5 sirenes
aanwezig voor het sein 'luchtalarm1. In 1938 heeft Burge-
meester d'Aumale van Hardenbroek met een vliegtuig over
het verduisterde Utrecht gevlogen waarna hij er toe geko-
men is voor de gehele gemeente Rhenen absolute verduiste-
ring voor te schrijven, zonder enige richtlampen.
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De heer Westera, de plaatselijke drogist en gepensioneerd

onderluitenant van het KNIL werd Hoofd van de Gasverken-
ningsdienst en van de Chemische Dienst. Er werd toen reeds
rekening gehouden met aanvallen met brisant- en brandbom-
men. H.W. Westera gaf cursussen en oefeningen met het
gasmasker in de nieuwe gaskamer.
In 1938 werden aan een zevental Rhenense bedrijven richt-
lijnen bedrijfsbescherming uitgereikt.
In augustus 1939 werd door de Minister van Binnenlandse
Zaken telegrafisch dringend aanbevolen de radioluister-
dienst en de uitkijkposten van de luisterdienst en LBD tot
wederopzegging te doen functioneren. Een Noordpijl, aan-
wezig op de gashouder (toen aanwezig) aan het Paardeveld,
werd verwijderd. Een voorstel van Burgemeester Van Kuijk
van Veenendaal aan zijn Rhenense ambtgenoot met het voor-
stel, een gemeenschappelijke regeling te treffen en de
zorg voor de luchtbescherming van een deel van de gemeente
Rhenen aan Veenendaal toe te vertrouwen werd afgewezen.
Rhenen ging hier niet op in, mede n.a.v. een waarschuwing
van de gemeenteopzichter, rekening te houden met eventuele
annexatieplannen van Veenendaal! Ook T.A. Deen adviseerde
niet in te gaan op de voorstellen maar de bestaande rege-
ling m.b.t. brandblussen te handhaven.
Medio Mei 1939 deelde de Burgemeester aan het secretariaat
van de Subcommissie Centraal Ziekenhuis te Zeist mede, dat
in Rhenen 2 gediplomeerde verplegers en een verpleegster
aanwezig waren en 19 door het Nederl. Roode Kruis opgelei-
de EHBO-gediplomeerden. In juli waren de volgende artsen
in de gemeente gevestigd:

dr. W. Waller, die alleen de armenpraktijk waarnam, hij
was tevens Hoofd LBD afd. Geneeskundige Dienst

dr. C.J. van Kerkwijk, piv. Hoofd
dr. C.H. Paris, officier van Gezondheid
dr. G.A. Bas, ,, ,,
dr. J.J. Berdenis van Berlekom, rustend arts die zich bij

de LBD had opgegeven
dr. F.C.H. Commerell, rustend arts die zich i.v.m. zijn

hoge leeftijd niet had opgegeven
dr. F.G. v.d. Berg die zich als chirurg had opgegeven
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Achter Garage v.d. Horst aan de Herenstraat in het voor-
malig speelterrein aan de Weverstraat, en bij het Rusthuis
werden 'gezien de gespannen omstandigheden en t.b.v. bevei-
liging van de burgerij tegen luchtaanvallen' schuilloop-
graven gereed gemaakt. In april '39 kreeg de Burgemeester
inzage in de lijst van personen, die in de gemeente een
radiotoestel bezaten, dit i.v.m. eventueel requireren van
deze toestellen in tijden van luchtgevaar. T.A. Deen vroeg
aan B en W om een localiteit voor het geven van lessen aan
leden van de Luchtwachtdienst. Er waren toen 39 helpsters
aan het Rhenense Rode Kruis verbonden.
De gemeente Rhenen was volgens KB van 1936 in de Tweede
Gevarenklasse ingedeeld. T. Deen schreef aan de Burgemees-
ter van Rhenen dat hij het onmogelijk achtte, voor de toe-
gezwezen 300 gulden, dus nog geen 4 et per inwoner, een
LBD te organiseren. 'De gevaren, welke Rhenen bij lucht-
aanvallen te verwachten heeft, zijn niet denkbeeldig. De
verdedigingswerken aan de Grebbe worden dag in dag uit
meer uitgebreid, zoodat Rhenen hoe langer hoe meer een
object voor vijandige vliegtuigen wordt'. Noodzakelijk
waren: voorlichtingsmateriaal bevolking, inrichting blok-
brandweer (emmerspuiten, zandzakken), verbandmateriaal,
ontsmettingsinrichting, beschermende kleding, gasverken-
ners, opruimings- en herstellingsdienst, een batterij-
radioestel Philips voor f 147,50 of f 195,=. Het overgaan
tot de aanleg van 3 pompputten, het maken van model schuil-
loopgraven bij de drie scholen, het uitbreiden van het aan-
tal transportmiddelen voor vervoer van gewonden en gaszie-
ken, het oprichten van een noodziekenhuis, het inrichten
van een hospitaal voor verpleging van gaszieken enz. De
Burgemeester schreef in een brief aan de Inspecteur voor
de Bescherming van de Bevolking tegen luchtaanvallen dat
Rhenen, uit een strategisch oogpunt, bij eventuele lucht-
aanvallen aan grote gevaren zou blootstaan in verband met
de 'ligging aan de Rijn en de aanwezigheid van een spoor-
brug terwijl de gemeente bovendien gelegen is in de verde-
digingslinie. Aan de LBD waren toen 300 personen verbon-
den.

In september werd medegedeeld dat de radiopost van de
luisterdienst van de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst
tot nader order niet behoefde te functioneren. In de
commandoposten behoorde echter steeds enig personeel aan-
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wezig te zijn. Ook de uitkijk- en luisterposten moesten

blijven functioneren. Rhenen bezat toen: l personen-
brandweerwagen met brandweer- materieel voor aansluiting
op de waterleiding.
In Rhenen, Eist en Achterberg stonden 8 brandweerwagen-
tjes, voorzien van standpijpen, kraansleutels, straalpij-
pen e.d. Rhenen bezat toen 1000 m vlasslang en 60 m gummi-
slang. In Eist was 200 m vlasslang aanwezig, in Achterberg
425 m vlasslang en een aanjager. Verder beschikte men nog
over l baby motorspuit, in sept. ontvangen t.b.v. de LBD
en als oud materieel had men nog l aanjager en l handbrand-
spuit.
In febr. '40 werd een Luchtbeschermingsplan vastgesteld.
De Luchtbeschermingsdienst werd in opdracht van de Duitse
bezetters op dezelfde voet voortgezet. Het Duitse leger
werd opgedragen zich niet in deze plaatselijke organisa-
ties te mengen.

Ook was er nog de Burgerwacht, een burgerorganisatie,
gericht tegen staatsondermijnende en revolutionaire
activiteiten waaronder ook het Communisme werd gerekend.
De Burgerwacht is omstreeks 1918 opgericht in de tijd dat
Troelstra politiek actief opereerde en deze wacht was dus
uitsluitend gericht tegen een gedacht intern gevaar. De
beide eerdergenoemde organisaties waren zuiver gericht
tegen een Duitse aanval, hoewel dit toen nooit zo werd
uitgesproken.
In Rhenen was er reeds in 1930 sprake van de Burgerwacht,
toen de statuten werden vastgesteld. In 1938 kwam de Wet
op de Weerkorpsen tot stand en begin '39 werden er model-
statuten verplicht gesteld. De Burgerwacht was bewapend:
in 1932 werden er 50 karabijnen omgewisseld voor 50 gewe-
ren met bajonet. Het betrof KSO-geweren oud model. In 1933
werden er 75 wapenen verantwoord. In 1934 was de meubelfa-
brikant Tino Deen commandant, Jan de Haas was secretaris.
Er waren ongeveer 50 leden actief. Vanzelfsprekend moest
men politiek betrouwbaar zijn, in 1933 werden werden van
het lidmaatschap van de Burgerwacht uitgesloten alle per-
sonen die lid waren van een fascistische vereniging en zij
die deelnamen aan tot dergelijke verenigingen behorende
organisaties, aangeduid als 'militie', 'weer', 'garde' of
anderszins. Tot de fascistische organisaties werden gere-
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kend:
a. de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond 'de Bezem' (de

Baarsgroep)
b. de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond (Haightongroep)
c. het Nederlandsch Verbond van Nationalisten
d. het Verbond van Nationalisten
e. het Nieuw Verbond van Nationalisten
f. het Verbond van Nationaal Solidaristen in N.-Nederland
g. de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij (N.S.N.A.P.)
h. de Nationaal Socialistische Partij (N.S.P.)
i. de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.)
j. de Nationale Unie
Enige Rhenense leden hebben begin 1934 bedankt in verband
met hun lidmaatschap van de N.S.B, (groep Mussert).
In 1935 waren er 75 gewapende leden der Burgerwacht, met
daarnaast nog 150 ongewapende leden. In de loop der jaren
tot aan 1940 schommelen deze aantallen tussen 92 en 65
gewapende leden en 62 tot 48 ongewapende. De Burgerwacht
oefende regelmatig: er was een schietbaan op Kwintelooyen,
toen nog niet afgegraven. Ook vonden geregeld gewestelijke
schietwedstrijden plaats. De wapens, munitie en legergoede-
ren moesten in de eerste dagen van de mobilisatie worden
ingeleverd.
In juni 1940 moest Tino Deen wegens gezondheidsredenen ont-
slag nemen, hij werd opgevolgd door C. Smolders maar in de
zomer van 1940 werd de Burgerwacht door de Duitsers opgehe-
ven. Het uitreiken door de Burgemeester van medailles en
herinneringskruisen aan de voormalige Burgerwachtleden
werd door de Duitsers verboden.

De Luchtwachtdienst, naar een verslag van een voormalig
lid van deze dienst: Ernst de Rhoter.
De leden van de Luchtwachtdienst bestonden uit vrijwilli-
gers, burgers, die wel een militair pakje droegen en ook
aan de militaire discipline onderhevig waren. Zij werden
nauwelijks getraind, een simpele keuring door dr. Van
Kerkwijk ging aan de aanstelling vooraf. Men was door Deen
bij elkaar gebracht, er werd wat geoefend in en op het dak
van de meubelfabriek (de tegenwoordige wijnhandel aan de
Herenstraat). Iedereen had in principe een normale baan,
gehuwden ontvingen een loonderving, aangepast aan hetgeen
men normaliter verdiende, ongehuwden kregen een zakcentje.
De leden van de Luchtwachtdienst kregen tijdens de voor-
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Tino Deen, corrmandant en Jan Meijer en Ule van Waveren, leden
van de Rhenense Luchtwachtdienst, op de Koerheuvel, Rhenen 1939.

- - .

als lid van den Luclitbescliermingsdienst,



mobilisatie gezelschap van de Lichtmeetdienst van de
artillerie. Deze gaf aanwijzingen door aan de diverse ge-
schutsopstellingen, geplaatst o.a. bij de splitsing van de
Oude en Nieuwe Veenendaalseweg, bij de Bergweg. Er stond
luchtdoelartillerie iets ten zuiden van de Koerheuvel, bij
de loopgraven. Deze zijn er de eerste oorlogsdag door de
Duitsers weggeschoten. Men zat de gehele nacht te koekeloe-/1
ren/ zo'n drie weken voor de inval van de Duitsers. Met
een telefoonlijn stond men in verbinding met het geschut.
Als ze dienst hadden zaten er zo'n 2 a 3 man te wachten
onder de spits. Op een statief stond een kijker, wanneer
men een lichtflits waarnam kon de afstand worden geschat.
Vanaf de Koerheuvel kon men bijna 11 provincies overzien.
Willem de Haas, de bouwer van de watertoren, had tegen de
oude Hendrik de Rhoter gezegd: 'Reken erop dat dit het
hoogste punt van Nederland wordt, met uitzondering van
Limburg. En dan het torentje erop, dat zal heel . wat
reclame maken'. Tegen Marinus van Waveren zei hij: 'Je
hebt de spits mooi met koper bekleed, maar wanneer wordt
die spits nu eindelijk eens groen?' Dat kwam doordat de
omgeving te droog was. Pas veel later is de groene
oxydatie-kleur ontstaan.
Men moest vliegtuigen kunnen herkennen, er waren boekjes
voor met Nederlandse en Duitse vliegtuigen. In de kijker
zat een schaalverdeling waarmee de hoogte van een vlieg-
tuig bepaald kon worden, maar als je de spanwijdte niet
kende kon je de hoogte niet bepalen. Men moest de waar-
nemingen melden op formulieren: 1) aantallen en 2) soort
vliegtuigen (militair, burger, passagiersvliegtuig, jager,
bommenwerper), 3) bewolking, de soort bewolking kon helpen
bij hoogte-schatting, 4) de richting. Zodra een waarneming
was gedaan moest de richting worden bepaald en moest dit
worden doorgegeven via telefoon naar Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam, den Haag. Men kon hiermee, via de centrale post
in Arnhem, direct worden doorverbonden. In Utrecht zat de
commandant, een kapitein Wetter die een herenkledingmaga-
zijn bezat.

Tijdens de mobilisatieperiode werden regelmatig Duitse
vliegtuigen waargenomen. Er zijn er zelfs enkele, nog voor
de Duitse inval, door Nederlandse jagers neergeschoten.
Enige dagen later hoorde men op de Koerheuvel dat men het
weer 'goed gedaan' had.
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Iedereen moest voor z'n eigen boterhammetje zorgen. Er
hing een lang touw met een mandje eraan naar beneden, zo-
dat de familieleden hierin de maaltijden konden aangeven.
Eens moest men weer de watertoren op maar de beheerder
V.d. Pol deed niet open. Toen heeft Mr. Deen een ruitje
ingeslagen waarna men naar binnen kon.
Tegen het eind van de mobilisatie was iedereen zeer gespan-
nen. Er zaten, als men dienst had, 5 man paraat. In de ver-
te hoorde je soms al een geronk en via de radio hoorde" je
de berichten uit Ede of Renkum. 'Jongens, een vliegtuig!'
werd er dan geroepen. Wie binnen onder de torenspits zat,
zocht dan meteen telefonisch contact. De meeste vliegtui-
gen kwamen uit het oosten, soms uit het westen, maar dan
waren ze elders ons land ingekomen en reeds waargenomen.
Iedereen stoof dan naar buiten om te kijken en meteen werd
er dan weer doorgebeld. 's Nachts moest je alles op het
gehoor doen, maar alles functioneerde goed en het klopte
steeds al seen bus. Het was spannend maar iedereen vond
het leuk, raden hoeveel het er waren en zo. Men was ook
kwaad: 'Wat doen die moffen hier! Zijn 't wel Duitsres,
wie zouden 't anders zijn?'
Het was er altijd wel ijskoud, daarboven. Men zat er bij
een kacheltje te kaarten of te dammen maar zodra iemand
wat hoorde werd iedereen gewaarschuwd, jassen aan, helmen
op en daarna gespannen kijken Dit is wel zo'n 7 a 10
keer gebeurd.

Inval
Vader De Rhoter zei eens 'Vannacht gaat het gebeuren'.
Iedereen was gespannen. Er stond toen een militaire wacht
bij het postkantoor om dit te bewaken. Inderdaad, de 10e
mei, omstreeks 12 uur verschenen er ontelbare vliegtuigen.
De ploeg bestond uit Klaassen, Ule van Waveren, Paul Deen,
Jo en Gerard Baars. Maar doorbellen via Arnhem was niet
meer mogelijk, alles was afgesneden. Enkelen zijn toen op
Zaterdag naar Amerongen gegaan, om van daar uit naar
Utrecht te bellen en instructies te vragen. Vrijdagnacht
zijn er enkelen naar huis gegaan om dekens te halen, ze
werden wel 10 keer aangehouden door Nederlandse soldaten.
Het wachtwoord was die nacht 'Scheveningen'. De volgende
dag was dit 'schutsluis' en de derde dag 'graafschap'.
Toen Ernst thuis kwam was alles al weggehaald door mili-
tairen ten behoeve van de Greb. Ze hadden thuis een drogis-
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terijtje en hij kon nog wat drop meenemen. Rhenen was toen
nog niet beschoten.
Toen een klap van jewelste. Alles was opeens donker. Het
bleek de eerste granaat te zijn: in de Stationsstraat bij
Oranje, de slager (nu politiebureau). De brandweer rukte
nog uit om te blussen (Hendrik de Rhoter als ondercomman-
dant, Wim Rebergen, Roei van Laar en enkele anderen). Ze
werden weggezonden door een Nederlandse officier. De rest
van de brandweer zat al in Eist, Rhenen was geëvacueerd.
Ernst is als de donder naar de Koerheuvel gegaan. Bij de
kruidenier Jaan de Groot waren soldaten bezig (met toe-
stemming) de winkel leeg te halen. Ernst kreeg er een doos
vol chocoladerepen van mee. Paul Deen zei 'Ik heb nog wijn
thuis'. Toen is men bij Deen wijn wezen halen, voorts een
stuk rookspek, bij Gijs Lokhorst tegenover dr. Waller wer-
den eieren gehaald en men vertrok naar Amerongen.
Het effect van de dienst is positief geweest. Het was de
enige dienst die voor het doen van waarnemingen bestond.
De komst van vijandelijk vliegtuigen werd snel gemeld en
ook waar ze zaten. Enkele dagen later kregen de posten
kaarten van Nederland waarop de vliegtuigbewegingen waren
aangetekend. Deze klopten met de doorgegeven mededelingen.

Munitie
Hoewel de Burgerwacht nooit heeft hoeven schieten, is de
hen toebehorende munitie nog van belang geweest. Toen vlak
voor de inval de posten moesten worden ingenomen, kreeg
Mr. Deen opdracht om op de westeruitkijk van de Grebbeberg
boven de steenfabriek van Leccius de Ridder een geschuts-
post in te richten. Van de Hollandse waterlinie ontving
hij 2 stukken 7-Veld (oud model) en 2 zoeklichten. Deze
laatste waren in 1870 voor het laatst gebruikt. Met het
geschut had men nimmer echt geoefend.
Er waren op de post wel granaten aanwezig, doch geen hand-
ammunitie. Deen heeft toen enkele manschappen opgedragen
om uit het munitiemagazijn van de Rhenense Burgerwacht de
patronen op te halen. Zo ontving ieder van zijn 48 mensen
20 scherpe patronen ten behoeve van hun karabijnen.

De instructie luidde dat ieder schip, dat op 10 mei na 24
uur langs de Rijn zou varen moest worden beschoten. Toen
kwam er een schuit aan, door de kijker zag men dat hij vol
mensen was geladen. Er gingen vele geruchten van Duitse
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soldaten, als burger vermomd. Toch werd er niet geschoten,
gelukkig maar want het bleek een verlate evacuatie-aak met
Wageningse burgers te zijn.

Gegevens:

Gemeentearchief Rhenen
Interviews met Mr. J. Deen, Ernst de Rhoter Sr.

Rob de Bruin en anderen, 'Illusies en Incidenten - de
Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10
mei 1940', DMKLu, z.j.

H.P. Deys

De leden van de Vrijwillige Luchtwachtdienst in 1940. Van links naar
rechts, staand: Jan Mol, G.J.H. Smit, Louis van Voorthuisen, Ule van
Waveren, Dikky Heetveld, (achter) Ernst de Rhoter, Jo Baars, Bart Smit,
Gerard Baars, G. Lokhorst, Roei van Laar, Willem Lammers, Paul Deen,
Evert van Laar en Wim Breda. Geknield: Henk Baars, op stoel Tino Deen,
Jo Keijman en Jan Meijer, die het commando van Tino Deen overnam.
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03

Terugkeer van de Wageningse evacuès met de Rijnaken, onder de vernielde Rijnbrug door. Juni 1940.



EVACUATIES VAN RHENEN
1940 en 1944

De bevolking van Rhenen heeft in de laatste oorlog twee
keer huis en haard moeten verlaten als gevolg van oorlogs-
handelingen. Hoewel er hier en daar al het een en ander
werd geschreven, heb ik in verband met de herdenking van
de laatste oorlog de gebeurtenissen nog eens op een rij
gezet. Soms klinkt een enkele omschrijving wat ambtelijk/
de reden is dat ik af en toe de omschrijving uit enkele
archiefbescheiden min of meer letterlijk heb aangehaald.

Het was de Nederlandse overheid reeds in een vroeg stadium
duidelijk dat de oorlogsvoorbereidingen in Duitsland ook
voor ons land ernstige gevolgen zouden hebben. Zo werd
reeds in augustus 1939 een Commissie Burgerbevolking be-
noemd die belast werd met een algemene voorbereiding tot
evacuaties. Op 3 october deelde de gemeente Rhenen op ver-
zoek van de commandant van het 2e Legercorps (het gebied
'Grebbelinie') aan de Commissie mee dat in het te ontrui-
men deel van de gemeente (de gehele gemeente met uitzonde-
ring van Eist en Remmerden) zich bevonden:
1. het Medisch Paedagogisch Instituut 'Heimerstein' met

ca. 40 personen en
2. het Rusthuis voor Ouden van Dagen met ca. 40 personen.

Tevens wees de gemeente op de aanwezigheid van Ouwehand's
Dierenpark.
Rhenen gaf op dat het aantal af te voeren personen onge-
veer 7000 bedroeg. Naar aanleiding van deze opgave werd in
november 1939 een Regeling Afvoer Burgerbevolking getrof-
fen volgens welke 7000 inwoners in 18 schepen zouden moe-
ten worden vervoerd naar Barendrecht (2400), Hendrik-Ido-
Ambacht (4000) en IJsselmonde (600). Aan de commandant van
het Legercorps moest een opgave worden verstrekt van alle
boerderijen en woningen die toen reeds leeg stonden opdat
er voor militaire bewaking zou kunnen worden gezorgd. Het
betrof hier 3 boerderijen in Achterberg, namelijk twee aan
de Veenweg en een in de Kruiponder die wegens inundatie
ontruimd waren.
In verband met een eventuele evacuatie van Rhenen werd de
gemeente verdeeld in 8 wijken, gebaseerd op de stemdistric-
ten. Elke wijk omvatte niet meer dan 1000 personen waar-
over hoofdgeleiders waren aangesteld. Elke wijk was weer
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verdeeld in enkele groepen van niet meer dan 50 personen,
over deze wijken waren 18 groepsleiders aangesteld. Een
aanvankelijk plan om iedereen een aluminium identiteits-
plaatje te verstrekken werd later losgelaten.

Al vroeg was men het er over eens dat bij een eventuele
evacuatie gebruik zou moeten worden gemaakt van schepen.
De inscheping zou dienen te geschieden aan de gemeente-
lijke Loswal of bij het Veerhuis. Hoewel de plannen aan-
vankelijk zeer geheim waren besloot de legerleiding medio
october dat geen geheimhouding meer nodig was bij de voor-
bereiding van de afvoer van de burgerbevolking.
Op 19 november 1939 werd de Rhenense bevolking officieel
door de Rhenense burgemeester d'Aumale van Hardenbroek op
de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen. Voor elke
wijk werd een verzamelplaats aangewezen: het waren het
Veerhuis, Kerkplein, de schoolpleinen, Kastanjelaan en de
Koerheuvel. De bevolking werd ingedeeld in een drietal
categorieën:
A. personen die in geval van afvoer tot nader order in

Rhenen moesten blijven. Hieronder vielen 29 ambtenaren
van de gemeente, 2 mensen van het gasbedrijf, 3 van
de waterleiding en een voor de electriciteit en enkele
mensen van de PTT. Voorts waren er 12 leveranciers
aangewezen waaronder een kruidenier en 2 slagers met 3
knechten. Men nam aan dat er voldoende vlees in het
geëvacueerde Rhenen achter zou blijven: varkens en
kippen kwamen niet voor evacuatie in aanmerking. Voor
de apotheek moest mevr. Peters-Post achterblijven. Er
waren verder 13 spoorwegmensen bij, 71 van de NBM (de
Nederlandse Buurtspoorweg Mij), 9 garagehouders en
benzineleveranciers, 3 voor de veerdienst en voorts
personen betrokken bij de verdedigingswerken en de
inundaties. Ook moesten mensen van de politie, 87
brandweermensen, 134 man van de luchtbescherming en
enkele van de PTT achterblijven. Van de vrijwillige
Luchtwachtdienst zouden 21 personen achterblijven, 7
leden waren er echter tevens bij de brandweer. Tot
slot had men 54 mannen, meest timmerlieden en andere
vaklui aangewezen voor werkzaamheden aan de brug. Deze
zouden met houten balken, die reeds enige tijd tevoren
door een mobilisatiegroep van de Genie op de timmerfa-
briek De Stoomhamer waren gereed gemaakt, de spoorbrug
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moeten dichtleggen zodat men er met voertuigen over-
heen zou kunnen komen.
Voor het bakken van brood was een bakker aangewezen
die in het bezit was van een bakoven die 100 broden
van 4 ons kon bakken. Dit was bakker Koster onderaan
de Molenstraat, thans bakkerij Van Toor.
Later werden aan deze categorie nog radiodistribuanten
en radiotechnici toegevoegd.

B. gebrekkigen en hulpbehoevenden en buitengewoon dienst-
plichtigen, die reeds voor klasse C konden worden
afgevoerd.

C. alle overigen.
In totaal schatte men dat er in klasse A ca. 500 personen
zouden achterblijven, misschien wel wat meer omdat een
evacuatie (aanvankelijk) niet verplicht was.
De voorbereidingen vergden veel aandacht. In december werd
reeds het vermoeden uitgesproken, dat er wijziging zou
plaatsvinden in de vluchtoorden. Begin januari begon men
voor het lot van de zieken aandacht te krijgen. Volgens
een telling van de gemeente waren er 59 auto's in Rhenen,
Achterberg en Eist beschikbaar voor het vervoer van
zieken. Het leger zou geen fietsen en auto's vorderen om
de bevolking de gelegenheid te geven deze zelf te
gebruiken. Toch heeft de plaatselijke politieman Van
Doesburg na de Duitse inval fietsen t.b.v. militairen
moeten vorderen, ze werden door de smid Jan Bovenschen
getaxeerd waarna een ontvangstbewijs werd afgegeven.
De burgemeesters in de vluchtoorden kregen aanwijzingen.
Deze vluchtoorden mochten echter in geen geval aan de
bewoners van de te evacueren plaatsen worden bekend
gemaakt maar op 3 mei kwam er toestemming dat desverlangd
aan predikanten en voorgangers van andere kerkelijke
gezindten mededeling kon worden gedaan in welke
vluchtoorden hun gemeenteleden in geval van agressie
zouden ondergebracht. Om de bestaande onrust onder de
bevolking weg te nemen werden op last van het Legercorps
geruststellende mededelingen naar buiten gedaan.
Eind januari werden nieuwe vluchtoorden aangewezen. Voor
Rhenen werden dit Goedereede, Oudorp, Nieuwe- en Oude
Tonge, Sommelsdijk, Stellendam, Dirksland, Middelharnis,
Melissant, Herkingen, Stad aan 't Haringvliet en Den
Bommel, alle in Flakkee gelegen.
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Eind februari 1940 telde Rhenen ca. 8300 inwoners. Eist
met 1800 inwoners zou niet worden geëvacueerd zodat er
6500 af te voeren personen restten. Naar schatting zouden
er 1500 personen achterblijven waardoor dus zo'n 5000 te
evacueren personen overbleven.
De evacuatie was in alle opzichten goed voorbereid. De In-
spectie voor de Volksgezondheid bemoeide zich met de
centrale watervoorziening, de afvoer van fecaliën en vuil
en met de geneesmiddelenvoorziening in de vluchtoorden.
Ook werd aandacht besteed aan dragers van besmettelijke
ziekten.
In april bleek dat de gemeente Herkingen niet in staat was
de 238 afgesproken personen te herbergen. Na overleg met
de Commissaris Afvoer werd besloten dat dit er maar
hoogstens 150 zouden worden. Ongeveer 100 personen zouden
dan alsnog in Melissant worden ingedeeld boven het aantal
van 444 dat reeds aan die gemeente was toegedacht.
Melissant beschikte namelijk volgens de Commissaris over
veel ruime boerderijen waar in de woonruimte altijd nog
wel wat plaats beschikbaar was. Er was een aanmerking
gemaakt dat Rhenen geen beroepen bij de lijsten van
evacues had vermeld zodat het moeilijk was "een indeling
zoeveel mogelijk van 'soort bij soort' toe te passen".
De Rhenense burgemeester had tijdens een bespreking met
zijn collega's in de vluchtoorden in Zeeland afgesproken
dat hij lijsten zou laten opstellen van alle te evacueren
personen, ingedeeld in drie welstandsgroepen:
1. beter gesitueerden en gegoede burgers en landbouwers
2. z.g. middenstand (burgerij en landbouwers)
3. arbeidersgezinnen, kleine burgers en landbouwers
Omgekeerd werden er ook lijsten opgesteld waarop voor alle
te evacueren bewoners van Rhenen de 'kwartiergevers', de
gastgezinnen in de vluchtoorden dus, waren vermeld.

Als afvoerhavens werden bestemd de steenfabriek Over
Betuwe te Remmerden, de Loswal en het Veerhuis. Er kwamen
nieuwe verzamelplaatsen: het Veerplein, KE-plantsoen, Ban-
tuinweg, Bruine Engseweg, de Markt, Burg. Schimmelpenninck-
straat, de Levendaalseweg en het Paardeveld.
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Vee
Van het vee zouden alleen de koeien moeten worden afge-
voerd. Varkens en kippen zouden worden losgelaten. Er
werden door de overheid ook maatregelen getroffen voor de
destructie van door ongevallen omgekomen vee.
In Rhenen waren 60 kisten met 'volksspijs' opgeslagen,
door het Rijk verstrekt ten behoeve van verzorgers bij de
evacuatie van vee. In verschillende café's en hotels en in
het Rusthuis zou dit kunnen worden uitgedeeld. Eind maart
kwam de mededeling dat boeren die in verband met inundatie
hun vee niet meer konden laten weiden, dit vee tegen taxa-
tiewaarde aan het Rijk konden verkopen. Uit het
inundatiegebied werd door de 'Nederlandsche Veehouderij-
centrale', overigens in juli '40, 4035 gulden uitbetaald
aan 11 boeren wegens overname van vee uit inundatiegebie-
den. Het overige geëvacueerde vee werd na de capitulatie
bij de boeren terugbezorgd, alleen kreeg niet iedereen z'n
eigen vee terug. Hiertegen zijn nogal wat klachten geuit.

Op verzoek van de commandant van het veldleger werd de
burgemeesters van de gemeenten die geheel of gedeeltelijk
zouden worden ontruimd verzocht de bevolking te manen,
niet op eigen initiatief voortijdig te vertrekken daar het
militair gezag zich anders genoodzaakt zag deze mensen
terug te sturen. Deze mededeling werd op 19 maart via een
advertentie in de Rhenensche Courant en door middel van
pamfletten aan elk Rhenens gezin bekend gemaakt. Op 26
maart werd op verzoek van de minister van Defensie aan
alle 22 verlof- en vergunninghouders te Rhenen (drank-
handelaren, hotel- en cafehouders) dat drankmisbruik,
zowel door eigen bevolking en legers als door de vijand
moest worden voorkomen. Bij een eventuele inval zouden de
drankvoorraden daarom moeten worden vernietigd of door
ingraven of inmetselen op afdoende wijze buiten bereik
worden gebracht. Al deze bedrijven deelden daarop aan de
gemeente mee, hoe zij in dezen zouden handelen. De ver-
plichting tot vernietiging werd overigens op 29 april door
de ministerraad ingetrokken.
Er was door de vele voorbereidingen naar aanleiding van de
verwachte inval door de ambtenaren op het gemeentehuis
zoveel overwerk verricht, dat de burgemeester zich eind
maart tot de drie Rhenense scholen wendde met het verzoek
per school 2 leerkrachten bereid te vinden zich voor
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schrijfwerkzaamheden beschikbaar te stellen.
De legercorpscommandant J. Harberts berichtte op 11 april
dat de schepen, bestemd voor de afvoer van burgerbevolking
en vee konden worden gevorderd. Deze zouden met de nodige
sleepboten in de betrokken afvoerhavens opgelegd worden.
Hiervoor mochten echter geen haven-, kade- of liggelden of
andere onkosten worden geheven. De Rhenense burgemeester
deelde de bevolking mede dat de komst van deze schepen een
voorzorgsmaatregel volgens de voorschriften betrof en dat
er geen aanleiding behoefde te zijn tot bijzondere onge-
rustheid. Overigens had de burgemeester met de NBM overleg
gevoerd in verband met maatregelen bij eventuele onbevaar-
baarheid van de Rijn door dichtvriezen of ijsgang. De NBM
berichtte dat, voor zover het materieel niet elders zou
zijn gevorderd, er gedurende elk half uur een tramtrein
voor ca. 200 personen naar Doorn zou kunnen vertrekken.
Een grotere capaciteit was niet mogelijk i.v.m. het gevaar
voor stagnatie of uitslaan van het onderstation waardoor
de leiding stroomloos zou worden.
Op verzoek van de legercorpscommandant werd een inventari-
satie verricht van het in de gemeente aanwezige aantal
automobielen, motorrijwielen en rijwielen, om een beeld te
krijgen van het materiaal waarover bij eventuele evacuatie
kon worden beschikt. Er bleken 57 personenauto's beschik-
baar te zijn, 25 vrachtwagens, 32 motoren, 1505 heren- en
1077 damesrijwielen. De 8 wijken telden 6494 inwoners. Of-
ficieel vielen er 462 personen onder klasse A en waren er
246 onder militaire dienst. In totaal zouden er ten hoog-
ste 5786 personen, waarvan 1398 kinderen beneden de 12
jaar naar de vluchtoorden moeten worden overgebracht. Er
werd verwacht dat er 103 personen per rijwiel zouden eva-
cueren. Tegen eind april werd door de Commissie Burgerbe-
volking te Den Haag aan de gemeenten gevraagd een naar
geslacht gespecificeerde opgave te doen aan het Bureau
Afvoer Burgerbevolking van het aantal voor evacuatie in
aanmerking komende misdadige elementen, prostitues,
vervuilde personen en andere asociale elementen, die nader
moesten worden omschreven.
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Nog in januari werd door de burgemeester bij een achttal
kerkelijke bedieners geïnformeerd op welke wijze eventuele
geestelijke bijstand aan eventuele slachtoffers van lucht-
aanvallen zou kunnen verleend. Omdat men zich ook zorgen
maakte over geneeskundige bijstand in de vluchtschepen
werd aan de commandant van het 2e legercorps toestemming
gevraagd 12 Rode Kruis helpers te onttrekken aan de in de
klasse A ingedeelde achterblijvers. De generaal-majoor
Harberts gaf hiertoe echter geen toestemming omdat de
afvoer van de burgerbevolking viel onder de Directeur der
Etappen en Verkeersdienst, die voor semi-medische hulp een
beroep kon doen op het Hoofdbestuur van het Rode Kruis,
die daarvoor afdelingen kon inschakelen, die niet onder
het ressort van een legereenheid vielen.
Langzamerhand kwam er meer zicht op de schepen en sleep-
boten die onder het militair gezag vielen en ook onder de
burgemeester en namens hem de kademeester. De burgemeester
had een verlofregeling ontworpen waar de schippers zich
aan moesten onderwerpen. Deze regeling is door Harberts
goedgekeurd. Het Algemeen Vaartuigendepot was gevestigd te
Rotterdam. Hieraan werd 20 april '40 bericht dat er toen
14 van de 17 toegezegde evacuatieschepen met een aantal
sleepboten aanwezig waren. Hiervan lagen er 6 bij de
steenfabriek Over Betuwe te Remmerden en 8 bij de stad.
Later bleek dat er drie grote schepen bij waren die elk
voor twee telden. Aanvankelijk zou de drinkwatervoorziening
d.m.v. een tankboot centraal worden geregeld, later loste
men dit probleem op door de schepen via een slang van de
brandweer met het waterleidingnet te koppelen. Ten behoeve
van de ordedienst tijdens de evacuatie was een luitenant
met 20 manschappen aangewezen, zij werden ondergebracht in
het Veerhuis en in een bij de steenfabriek gevorderde wo-
ning. Later werd de laadplaats bij de steenfabriek verval-
len verklaard omdat deze te ver weg (6 km) van het centrum
van de stad lag en de kade er te primitief was.
Voor de evacuatie van gebrekkigen was een vervoersdienst
georganiseerd waaraan 53 betrouwbare en rijvaardige
personen waren verbonden (8 mei).

Twee dagen voor de Duiste inval kwam er nog een medede-
ling van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in
Oorlogstijd volgens welke door de N.V. Gist- en Spiritus-
fabriek 10 kg noodgist zou worden verzonden. Deze gist,
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voldoende voor ongeveer een maand tarwebloem en meel mocht
alleen worden aangesproken bij buitengewone omstandigheden
waarbij de gemeente geheel van aanvoer van buiten zou zijn
afgesneden. In april was trouwens reeds sprake geweest van
een zending margarine, vetten en oliën.

De schepen
Het is niet geheel duidelijk welke schepen er nu precies
gevaren hebben omdat verschillende opgaven elkaar tegen-
spreken. Volgens de Vaartuigendienst zouden het er op de
17e april 14 schepen en 5 sleepboten geweest moeten zijn.
De opgave van opgeroepen schepen luidt als volgt:
Abraham (498 ton), Cecilia (793), Nelly (507), St. Anto-
nius (549), Gelderland (499), Head (532), Helena (545), Jo
(-), Johanna (525), Maria (549), St. Maria IV (588), Nelly
(505), Laco (550), Vertrouwen (547) en Zeeland (472). De
sleepboten heetten Fiat Voluntas 6, LIS, Alblasserdam,
Antonie en Zwerver. Deze laatste werd werd later omgeruild
voor de Leko.
Uit een officeel verslag van de evacuatie citeer ik:

Eenige rijnaken, die voor kolenvervoer waren gebezigd
bleken niet schoongemaakt, waardoor de personen in
vuil en stof moesten verblijven. De W.C.'s in de
schepen bleken, voornamelijk als gevolg van het
onvoorzien lange verblijf daarin, niet voldoende,
zoodat verontreiniging niet kon worden voorkomen.

Telegram
Op Vrijdag de 10e mei, 's morgens vroeg tegen 6 uur werd
een proclamatie van Koningin Wilhelmina voorgelezen aan
alle militaire wachtposten met de mededeling dat Nederland
in oorlog was. Onmiddellijk werden toen door militairen
volgens bestaande order alle NSB-ers in Rhenen opgepakt,
zo'n 25 a 30 personen. Tegen kwart voor acht 's morgens
arriveerde in Rhenen het volgende telegram, gericht aan de
burgemeester:

Aanvang maken met afvoer burgerbevolking Uwer gemeente
onmiddellijk inschepen Commandant Rom 2e legercorps

Terstond werden de hoofdgeleiders bijeen geroepen waarmee
de laatste planning werd doorgenomen. De groepsgeleiders
moesten via de hoofdgeleiders binnen een uur lijsten van
zieken inleveren. Dit bleken er ongeveer 200 te zijn. De
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nodige auto's met chauffeur werden gevorderd waarna tegen

half één het afgesproken signaal tot evacuatie kon worden
gegeven. Volgens het officiële rapport was dit een belsig-
naal van de brandweerauto/ volgens J. van Doesnurg, die
toen opperwachtmeester bij de Rijkspolitie te Rhenen was,
zou de stadsomroeper Jan van Zetten (Jan Jits) deze taak
hebben uitgevoerd. Hoewel de inscheping ordelijk verliep
duurde het toch wel lang voordat een schip vol was. Toen
echter omstreeks half vier door een Duits vliegtuig (een
Stuka ?) vier bommen nabij de verzamelplaats bij de Ban-
tuinweg werden gegooid (vermoedelijk bedoeld voor het
luchtafweergeschut, opgesteld bij de oude watertoren aan
de Eikenlaan) verliep de inscheping plotseling zeer vlot.
Honderden fietsen en kinderwagens die natuurlijk niet mee-
gevoerd kon worden moesten worden achtergelaten. Deze ble-
ven een stille getuige van de toch nog onverwachte vlucht.
Er was inmiddels een Nederlandse kanonneerboot vanuit
Pannerden de Rijn afgezakt. Ter hoogte van de Arnhemse
Rijnkade was deze boot door Duitsers onder vuur genomen
waardoor een matroos dodelijk werd getroffen. Het stof-
felijk overschot werd in Rhenen in een schuurtje bij het
Veerhuis opgebaard. Hij bleek er na de capitulatie nog te
liggen Nu ligt hij begraven op de Grebbeberg.
Om ongeveer zeven uur zijn alle schepen vertrokken met de
bestemming Middelharnis. Wegens de onveiligheid op de ri-
vier de Noord bij Dordrecht hebben de schepen deze bestem-
ming echter niet kunnen bereiken. Reeds bij de brug te
Vianen bleek doorvaren te gevaarlijk, waarom het daglicht
werd afgewacht. Zaterdagmorgen werd. Bergambacht bereikt
waar enige schepen achterbleven. Sommige schepen werden
gemeerd te Lekkerkerk, de meeste vervolgden hun reis doch
zij moesten voorbij Krimpen aan de Lek terugkeren en te
Krimpen wachten. Sommige hebben op eigen gelegenheid kost
en onderdak gevonden. In de nacht van 11 op 12 mei bleek
het te gevaarlijk de mensen nog langer aan boord te
houden. Met grote spoed zijn de geivacueerden verdeeld
over de gemeenten Krimpen aan de Lek (ca. 2800 personen),
Lekkerkerk (?), Bergambacht (1800), Ammerstol (25),
Berkenwoude (115), Stolwijk (674) en Nieuw-Lekkerland
(367). In Stolwijk verbleven in totaal 2655 evacués,
voornamelijk uit Veenendaal en Renswoude.
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De zieken zijn op zaterdag 11 mei in de morgenuren in
Bergstoep aan land gebracht. Met spoed was in Ammerstol
een noodziekenhuis ingericht waarin de zieken werden
ondergebracht. In dit noodziekenhuis is een van de zwaar
zieken overleden. Verder is een geëvacueerde te Nieuw-
Lekkerland gestorven zonder dat een verband met de evacua-
tie is aangetoond.

Heimerstein
Voor het vervoer van de gestichtsbevolking van Heimerstein
en het Rusthuis, die aan de afvoer van de burgerbevolking
vooraf zou moeten gaan, werden, volgens een document van
12 april, door de legercorpscommandant bussen aangewezen
(gevorderd).
De ontruiming van Heimerstein, noodzakelijk omdat het ge-
bouw onder artilleriebereik lag, vond plaats op 10 mei te
12 uur. In totaal werden 51 personen met twee bussen
afgereden naar Ermelo, waar iedereen om 3 uur in de middag
in 'Groot-Emaus' liefderijk werd ondergebracht. Op 29 mei
kon de terugkeer naar Rhenen worden aanvaard waarna bleek
dat Heimerstein slechts lichte schade had opgelopen.

Rusthuis
Van het Rusthuis voor Ouden van Dagen zouden volgens
vooraf beraamd plan 54 patiënten en 7 leden van het
personeel moeten worden vervoerd naar 'Huize Agatha' te
Oostvoorne. Onder leiding van Vader Kreeft vertrok men
met drie grote autobussen, gevorderd door de commandant
van het 2e legercorps, eveneens op 10 mei. Aangezien het
eiland Rozenburg reeds door de Duitsers bezet was bleek
het niet mogelijk op diezelfde dag verder dan Maassluis te
rijden. De bussen zijn toen leeg teruggekeerd. De volgende
dag werd de reis met een bus voortgezet waarbij de per-
sonen met hun baggage in gedeelten naar Oostvoorne werden
vervoerd.

Vee
Bij de brug lagen de schepen, bedoeld voor de afvoer van
het vee. Omdat de militairen 's morgens de Rijksstraatweg
naar Wageningen al hadden afgesloten met ruiters en stalen
kabels en de ijzeren palen reeds in de daarvoor bestemde
gaten hadden aangebracht kon het vee van de Nude niet meer
worden afgevoerd.

58



Op zaterdagmorgen, Rhenen was toen vrijwel geheel verla-
ten, werden veel winkels leeggeroofd, soms door Nederland-
se militairen die legerwagens vol aan het inladen waren.
Op maandag, Tweede Pinksterdag brandde de gehele Rhenense
binnenstad: Duits artillerievuur vanuit Wageningen had
achter de Grebbelinie een strook 'verschroeide aarde' aan-
gebracht. De Cuneratoren schijnt daarom ongeschonden uit
deze beschieting gekomen te zijn, omdat deze toren als
richtbaken bij de beschieting onmisbaar was.
De capitulatie vond plaats op dinsdag 15 mei. Op diezelfde
dag heeft het gemeentebestuur, dat tot zondagavond in Eist
was gevestigd, zich weer naar Rhenen begeven. Er werd een
commissie voor huisvesting samengesteld. Straten werden
weer vrijgemaakt, muren van verwoeste huizen werden omge-
trokken en een gemeentelijke glasinzetdienst werd georga-
niseerd. De waterleiding heeft doorlopend gefunctioneerd,
met uitzondering van het deel ten oosten van het viaduct.
Omdat door dit viaduct de gas-, licht- en waterleidingen
liepen werd dit alles afgesneden toen het viaduct in de
meidagen verwoest werd. 'De directeur van de Waterleiding,
Jan de Haas, heeft onder zeer moeilijke omstandigheden
persoonlijk het nodige gedaan voor het inwerking blijven
van de watervoorziening, hetgeen vooral toen de burgers
weer terugkeerden van zeer groot belang bleek', aldus een
officieel gemeentelijk rapport d.d. 2 aug. 1940.
Op 19 mei werden in de vluchtoorden lijsten verspreid
waarop van alle woningen in Rhenen en Achterberg vermeld
was of deze waren vernietigd, herstelbaar dan wel onbescha-
digd waren. Vrijwel de gehele oude binnenstad was uitge-
brand. Ongeveer 225 huizen bleken verwoest te zijn.
Ongeveer 100 huizen waren door oorlogsschade tijdelijk
onbewoonbaar, ruim 600 huizen waren beschadigd doch nog
bewoonbaar. De bewoners konden via formulieren een aan-
vraag indienen tot het glasdicht maken van en het leggen
van pannen op hun woningen. Dit moesten zij later wel zelf
betalen.

Voor het vervoer terug, dat niet in die mate als bij de
evacuatie was georganiseerd heeft men van openbare
diensten gebruik gemaakt, a.o. van de Rederij de Lek die
met raderboten voer. Daar de kosten van evacuatie ten
laste van het Rijk kwamen, konden de kosten ervan worden
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gedeclareerd. De declaraties konden tot uiterlijk l juli
1941 worden ingediend. Ook zijn kosten gemaakt ten behoeve
van aanschaf van brandstoffen en levensmiddelen voor een
groot aantal geêvacueerden toen deze nog op de schepen
verblijf hielden in afwachting of nog zou kunnen worden
doorgevaren.

Op 19 mei werd het de volwassen boeren toegestaan op eigen
kosten naar hun hofsteden te Rhenen terug te keren voor in-
standhouding van hun bedrijf. Meenemen van brood en boter
voor de eerste dagen was zeer gewenst. Vrouwen en kinderen
moesten echter nog in het vluchtoord blijven omdat er on-
voldoende voedsel was. Wel werd gewaarschuwd voor de aanwe-
zigheid van nog niet opgeruimde landmijnen in Achterberg
en omgeving. Inderdaad zijn er enkelen door deze landmij-
nen omgekomen.
Ook alle schilders, glaszetters, metselaars, timmerlieden
en andere ambachtslieden moesten zich zonder hun gezinnen
te Rhenen melden voor opbouwwerkzaamheden. Over de weder-
opbouw van Rhenen heeft Klaassen een overzicht gegeven.
Voor deze werkers is door het Bureau Voedselvoorziening op
21 mei een zending van 100 blikken koffie en 100 blikken
suiker verzorgd. Bij navraag door het Bureau bleek dat
deze zending geheel opgebruikt was, er was zelfs nog extra
ingekocht.

Op 22 mei werd door de Rhenense burgemeester bekendgemaakt
dat alle gezinnen uit Achterberg konden terugkomen. Er wa-
ren maatregelen getroffen om daarvoor raderboten te laten
varen. Achterberg had in verhouding het minst geleden en
voor de veeverzorging was de terugkeer van de bevolking
urgent. Op donderdag 23 mei konden alle andere bewoners
terugkeren, wier huis niet of zeer weinig was beschadigd.
Dit geschiedde in drie boten. Geleidelijk werd vervolgens
de verdere overbrenging geregeld zodat uiteindelijk op 29
mei het laatste vervoer per boot, voornamelijk daklozen,
kon geschieden.
In totaal moesten ca. 350 dakloze gezinnen bij anderen
worden ondergebracht. Enige gezinnen werden gevestigd in
daartoe gevorderde huisjes. De medewerking van de bevol-
king was groot, zelfs in zwaar beschadigde huizen werden
nog meerdere personen vrijwillig opgenomen.
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Gedurende vele weken is een groot deel van de bevolking

gevoed uit de gemeentelijke centrale keukens. Geleidelijk
bleek het mogelijk het werk van de keukens te beperken.
Toch was in augustus nog een centrale keuken aanwezig waar
onvermogende daklozen gratis het voedsel konden halen.

Aangezien het Rusthuis te Rhenen na de terugkeer van de
bevolking wegens de vele verwoestingen tijdelijk voor
gewonden en daklozen werd gebruikt, kon de terugkeer van
de eigenlijke bewoners vanuit Oostvoorne pas na 3 1/2
week/ op 5 juni plaats vinden. Ook dit vervoer vond plaats
met 2 grote autobussen en een derde voor 18 personen
t.b.v. bedden, dekens, koffers etc.
Bij de afwikkeling van de declaraties werd door de
Overheid bijzonder pietluttig gehandeld. Vele door de
gemeente Rhenen ingediende nota's met specificaties werden
teruggezonden met allerlei op- en aanmerkingen. Zo ant-
woordde Rhenen naar aanleiding van rekening 136 dat door
garage De Rhoter met 2 grote bussen van de Wed. de Haas te
Veenendaal de ouden van dagen uit het Rusthuis te Rhenen
werden teruggevoerd. Elke bus bood plaats aan 36 personen.
Bij de ouden van dagen bevonden zich mensen die ziek of
gebrekkig waren. Zo was er een die een gebroken been had
en de ruimte van 3 personen nodig had omdat hij in uitge-
strekte houding moest liggen. Er waren twee personen bij
die een stijf been hadden en een dubbele plaats nodig
hadden, en zo meer. De afstand Veenendaal-Oostvoorne en
van Oostvoorne naar Veenendaal over Rhenen bedroeg 275 km.
Bij een tarief van l cent p.p. per km. werd dit voor 61
personen f 167,75. Dit bedrag werd afgerond tot f 170,=.
Rekening 149 betrof een extra bus, gehuurd van de Rederij
Van der Schuyt te Rotterdam. Deze was nodig voor het ver-
voer van de grote baggage, waaronder dekens, beddenmate-
riaal en koffers. Hiervoor werd betaald 18 x 275 = f 49,50
dat afgerond werd tot f 50,=. Rekening 146 was afkomstig
van W. van Eysden, kapper te Oostvoorne, die in het
koloniehuis te Oostvoorne voor 17 maal scheren f 1,50
rekende.

Het houden van een collecte onder de Rhenense bevolking om
als blijk van dankbaarheid aan de vluchtoorden een
geschenk aan te bieden, werd maart 1941 door Winterhulp
verboden. Toch is er eind '41 klandestien aan Bergambacht
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en Ammerstol een gebrandschilderde lantaarn t.b.v. het
raadhuis en aan Lekkerkerk een ets van Rhenen aangeboden.
Deze ets was aangekocht van de bekende kunstenaar Hendrik
Roodenburg die veel in Rhenen werkte. Uiteindelijk is aan
Krimpen een gebrandschilderd raam aangeboden. Rhenen ont-
ving in 1948 een monumentje met oriinteringstafel, aange-
boden door enkele vluchtoorden. Het bevindt zich tegenover
het Gemeentekantoor.

Tweede evacuatie.

Nadat op 17 september 1944 de landing bij Arnhem plaats-
gevonden had was er vaak sprake van geallieerde oorlogs-
handelingen. Hierdoor werd ook Rhenen bedreigd en zo werd
op 3 october door de NSB-burgemeester Th.A. Dijksman be-
kendgemaakt dat de bewoners van het zuidelijk stadsgedeel-
te gelegen tussen de Straatweg Grebbe-Rhenen-Elst en de
Rijn, vanaf de Kalkzandsteenfabriek tot de Veerweg op last
van de militaire overheid verplicht werd gesteld voor 8
uur 's avonds te evacueren. Vestiging was alleen toege-
staan buiten het stadsgedeelte van Rhenen. Op 11 october
werd bekend gemaakt dat de bewoners van de benedenstad
tussen de Veerweg en de spoorlijn Amersfoort-Kesteren
vanaf donderdag 12 october na 10 uur hun woningen weer
konden betrekken. Tegen het wegnemen van andermans
eigendommen zou zeer streng worden opgetreden, aldus
diezelfde burgemeester!
Op 20 october werd wederom een evacuatie van de bevolking
van de gemeente Rhenen gelast. Men moest voor zondag 22
october evacueren, vestiging was alleen toegestaan in de
gemeenten Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen maar
vestiging in Veenendaal was verboden, dit vermoedelijk in
verband met het feit dat hier de geëvacueerde bevolking
van Wageningen was ondergebracht. Aanbevolen werd zo veel
mogelijk levensmiddelen mee te nemen. Het gemeentehuis
vestigde zich te Doorn.
De Commissaris Afvoer Burgerbevolking in de provincie
Utrecht, P.L. de Gaay Fortman informeerde enkele malen
naar de toestand en bood hulp aan, die niet nodig bleek.
Medio december trachtte de overheid landbouwers uit
Achterberg en Eist over te halen terug te komen om winter-
graan te zaaien. Vele honderden hectaren rogge moesten
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worden ingezaaid. 'Hoe ook de oorlog verloopt, het volgend
jaar zal in Nederland een groot tekort aan voedsel be-
staan'. De meldde dat hij nog geen gunstig resultaat had
bereikt bij zijn pogingen, de landbouwers terug te doen
keren.
Op 22 februari '45 werd bekend gemaakt dat het gedeelte
van Elst-Rhenen, gelegen ten westen van de provinciale weg
Elst-Veenendaal, en het noordelijk gedeelte van Achterberg
dat begrensd werd door Cuneraweg en N. Meentsteeg, vrij
waren gegeven en dat de bewoners van die gebieden terug
mochten keren. In maart werden gedeelten van Eist en Ach-
terberg voor repatriëring vrijgegeven. Op 24 mei '45 deel-
de de inmiddels in zijn ambt herstelde burg. d'Aumale van
Hardenbroek mee dat per 25 mei die ingezetenen, wonend
tussen Oude Veensegrindweg, Nwe. Veenendaalseweg, Autoweg
tot Boslandweg en vandaar naar de Grebbe, dus het noorde-
lijk deel van het buitengebied, naar hun woning konden
terugkeren, met uitzondering van hen, die in Veenendaal
verbleven. Dit slechts op voorwaarde dat door een arts een
verklaring was afgegeven dat er geen besmettelijke ziekte
of aanwezigheid van ongedierten waren geconstateerd.
Op 26 mei werd een gefaseerde terugkeer afgekondigd voor
diverse gedeelten van de gemeente, voor zover de woningen
niet onbewoonbaar waren, dan wel in gebruik genomen door
geallieerde militairen. Op l juni werd het laatste gedeel-
te, waaronder Vreewijk, vrijgegeven, overigens steeds voor
eigen risico, ook voor wat betreft voedselvoorziening. In
die tijd was er te Eist een noodsecretarie ingericht.
Uit Lopik arriveerde een boot met 100 gezinnen, maar ook
in onder andere Ermelo en in Friesland waren geëvacueerde
Rhenenaren ondergebracht. Uit Friesland werden 9 gezinnen
met behulp van Garage de Rhoter opgehaald. De bewoners van
het Rusthuis verbleven in Zeist in de villa 'Blanda'. Zij
wilden terugkeren, maar in het Rusthuis te Rhenen was een
klein gedeelte in beslag genomen door enkele typhus-patiën-
ten.
Overigens was er eind september 1943 sprake van dat Rhenen
zelf vluchtoord zou worden voor een deel van de bevolking
van Utrecht en Amersfoort, die als gevolg van een noodeva-
cuatie of in paniekvlucht deze steden zou kunnen verlaten.
Hierbij was er onder meer sprake van dat de toonzaal in de
meubelfabriek van Koekoek tot ziekenzaaltje zou worden in-
gericht.
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Bovenstaande gegevens werden uit officiële stukken ge-
destilleerd. Er bestaat echter ook een persoonlijk ver-
slag van J. Magauer, de toenmalige secretaris van de Afd.
Rhenen van het Ned. Rode kruis, uitgebracht aan het Hoofd-
bestuur van deze organisatie. Dit verslag is hieronder
letterlijk weergegeven.

Op Zaterdag 30 September des avonds om 22 uur kwam Rhenen
onder granaatvuur te liggen van het geallieerde geschut,
dat opgesteld stond in de Betuwe in de omgeving van
Opheusden. De eerste inslagen veroorzaakten geen
ongelukken. Uren lang hadden wij vaak luchtalarm en dan
rukten onze tr.colonnisten uit naar de plaatsen van de
inslagen om te kijken of er gewonden waren. Rhenen heeft
tot 22 October onder granaatvuur gelegen, 22 October is de
datum dat de gehele bevolking van Rhenen moest evacueren.
In dit tijdvak zijn gedood, of gewond:
gedood: 2 Duitse soldaten, l man van 73 jaar en 2 kinderen,
gewond: in totaal 20 personen, waarvan ernstig 3 personen.

Dit is niet veel te noemen, gezien het aantal inwoners van
9000. Vaak waren er dagen van 80 tot 150 treffers. De
mensen huisden voornamelijk in de kelders en deze waren
prima, meestal kluiskelders. Geen enkele granaat is in de
kelders doorgedrongen. Onze helpsters en Tr.colonnisten
hebben uitstekend werk verricht in die tijd. Dag en nacht
stonden zij gereed om de helpende hand te bieden. In het
wijkgebouw was een noodziekenhuis ingericht. Ook werd een
speciale kraamafdeling gemaakt. Doktoren mochten des
avonds niet meer over straat, dus de a.s. moeders werden
des avonds 6 tot 7 uur opgehaald en naar de kelders van
het noodziekenhuis gebracht en was het kind nog niet
geboren ging de moeder des morgens weer naar huis. Dit
bleek heel goed te zijn. Alles verliep dan ook naar wens.
Waren er gewonden, werden deze door de Tr.C. naar het
noodziekenhuis gebracht en vandaar met een brandweerauto
naar het ziekenhuis in Veenendaal. Ook werd dienst gedaan
in het Rusthuis voor ouden van dagen. De bevolking heeft
zich uitstekend gehouden en van paniek was geen sprake.
Door al deze maatregelen is het gekomen dat er niet veel
slachtoffers waren. De bevolking heeft de hulp van de afd.
Rhenen op hogen prijs gesteld, daar door het Gemeentebe-
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stuur niets gedaan werd. De 2 kinderen, welke door grana-
ten gedood zijn, werden door de afdeling begraven. Op weg
naar het kerkhof heeft de gehele stoet 7 keer moeten
schuilen voor de granaten en zelfs op het kerkhof nog
enkele malen.
Zaterdag 21 october kwam een order af, dat de gehele
bevolking van Rhenen moest evacueren. Uiterlijk zondag 22
october des middags om 17 uur moest Rhenen verlaten zijn.
9000 inwoners moesten weg en wisten niet waarheen, daar
geen voorbereidingen getroffen waren en geen plannen waren
gemaakt. Gezegd werd alleen vertrekken in westelijke
richting. Ongeveer 250 tot 300 zieken en ouden van dagen
moesten vervoerd worden, waarmede en waarheen? Met veel
moeite is het ons gelukt 15 wagens met paarden te krijgen
en een luxe auto. Met de auto haalden wij de zieken en
ouden van dagen op en brachten deze naar het noodzieken-
huis, vandaar werden ze verder getransporteerd met wagens
uit Leersum en Amerongen. Gelukkig kwam zondagmiddag de
afd. Zeist van het Roode Kruis met een paar grote wagens
en deze hebben ook nog veel zieken en ouden van dagen weg
kunnen brengen. Om 17 uur was Rhenen verlaten, een klein
groepje van de Afd. Rhenen van het Ned. Roode Kruis, nl.
sectiecommandant Dr. van Kerkwijk, Zr. C.A. van Lonkhuij-
sen, de Secretaris en l PI.V., 6 helpsters en 7 Tr. colon-
nisten waren er nog om een paar spullen bijeen te vergaren
en toen om 18 uur vertrokken ook deze in westelijke rich-
ting, niet wetend waarheen. In Leersum werd overnacht. Het
gros van de bevolking was in Amerongen, Leersum, Doorn,
Driebergen en Zeist gebleven. Twee dagen later kregen we
bericht, dat wij intrek konden nemen in het mooie Maarten-
Maartenshuis aan de Amersfoortseweg te Doorn. Dit aanbod
werd gretig aanvaard. De helpsters konden direct weer
werken in het noodziekenhuis en deze hebben daar tot de
bevrijding werk verricht.

De periode 6 mei 1945 tot 31 december 1945.
Op 20 mei kregen 5 leden vergunning om naar Rhenen te
gaan, om het wijkgebouw en het Rusthuis in orde te gaan
maken. Toen wij in Rhenen kwamen, merkten wij direct dat
Rhenen voor de tweede maal zwaar getroffen was: 110
woningen totaal vernield, de rest zwaar of licht
beschadigd. Er was geen enkel huis, of men kon de sporen
zien. Vooral als men de woningen binnen stapte, alles
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gestolen, vloeren opgebroken, kisten, welke de inwoners in
de tuinen begraven hadden opgegraven enz. enz. Een
troosteloze aanblik. Op l juni mocht de bevolking weer
naar Rhenen terug. Een centrale keuken was opgericht.
Velen ontbrak zelfs het allernoodzakelijkste. Direct werd
begonnen om een comité op te richten voor leniging van de
aller grootste noden. N.V.H. en HARK (Hulp Actie Roode
Kruis) werden opgericht, waarin ook de Afd. Rhenen van het
Ned. Roode Kruis zitting nam. Rhenen was niet ingedeeld
bij de geteisterde gebieden. Met veel moeite is het ons
gelukt wel ingedeeld te worden en ook kwamen wij na veel
moeite in aanmerking voor Roode Kruis levensmiddelen. Wij
hebben voor de uitdeling direct een distributie-systeem
ingevoerd. Wij reikten aan de bevolking Roode Kruis-distri-
butiekaarten uit. Kregen wij wat te verdelen, dan werd
door ons een bon aangewezen en werden op deze bonnen de
goederen verstrekt. Bijgaand eenige van deze kaarten. Wij
hadden 5 verschillende kaarten, voor de verschillende
leeftijdsgroepen. Bijgaand ook enkele foto's, gemaakt
tijdens de uitreiking.
In het tijdvak september tot en met december 1945 werden
uitgereikt:
9100 eieren
200 paketten voor T.B.C.-patiënten
14000 kg jam
2500 ,, bacon
18000 stukken zeep
2500 kg margarine
20.000 kg grutterswaren
31.000 stuks cigaretten
9000 blikjes kindervoeding

Bij elke uitdeling werden foto's gemaakt en de bevolking
werd aangespoord bedankbriefjes te schrijven aan de ge-
vers. De foto's en bedankbriefjes werden opgezonden naar
de Intendance. Bij uitdelingen hebben wij steeds gecollec-
teerd en de opbrengst was voor de Hulpactie Indië. Rhenen
was aangeslagen voor f 2000,= aan bijdrage voor de Hulp-
actie Nederland helpt Indië. Wij hebben verleden jaar
reeds f 4500 kunnen zenden. Zo hielp geteisterd Rhenen de
noodleidende landgenoten in geteisterd Indië.
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Het echtpaar Westera, beiden verbonden aan het Rede Kruis, was sterk
betrokken bij een eerlijke verdeling van de voedselzendingen. Op de
foto wordt voor hun drogisterij grapefruitmarmelade aan de bevolking
uitgedeeld (1945). Vanaf derde van links: Naatje Duis, Van Daalen, Cor
Henzen, Gerrit Spies, Dof de Jong, Jeanne Albers, Ab Veldhuizen,
H. v.d Berg, mw. Westera, Roei van Appeldoorn, B. Lodder, mw. Koedam,
Hannes Mol en de marechaussee Havers.
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Onze Helpsters en Transportcolonnisten hebben steeds
gratis gewerkt en op hun hulp kon steeds gerekend worden.
Moge nu een tijd van vrede voor de wereld aanbreken, maar
moge het mooie Roode Kruiswerk ook in vredestijd ingang
vinden in de harten van onze landgenoten.

De secretaris van de Afd. Rhenen van het Ned. Roode Kruis

w.g. J. Magauer

Ter afsluiting volgt hier nog een later bekend geworden
bijzonderheid over de vernietiging van de Cuneratoren,
enkele dagen voor de bevrijding. Op 24 april 1945 werd
namelijk de Cunerakerk te Rhenen door het Squadron 340
(Ile de France) aangevallen. Het squadron was op 16 april
uit Schijndel te Drope (B 105) bij Lingen in West Duits-
land gestationneerd en het werd geleid door de luitenant
Senleys. Zes Spitfires XVI deponeerden 12 bommen van 250
en 6 van 500 Ibs. in het doelgebied. Ook werd de kerk
beschoten. Vier directe treffers werden waargenomen. Het
schip van de kerk werd vernietigd en de toren vrijwel
gespleten. Het squadron startte te 18.35 uur en landde -te
20.00 uur. De Duitsers zouden de kerk als uitkijkpost
gebruikt hebben.
(naar archiefonderzoek van Rob de Bruin, Epsom, Engeland
in Bulletin 1939-1945 Airwar, febr.-mrt. 1986)
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OORLOGSDAGBOEK
F.C.H. Comerell

Gebeurtenissen kunnen in documenten nimmer zo emotioneel
worden beschreven als dit kan gebeuren in een dagboek van
iemand die het gebeuren zelf heeft meegemaakt. Met toe-
stemming van zijn dochter Rie worden hier fragmenten weer-
gegeven van het dagboekje, dat wijlen F.C.H. Comerell naar
aanleiding van zijn ervaringen heeft vastgelegd. Men moet
zich na lezing
alle beschre-
zorgen, de
zorg om have
vergeten de
lijfsbehoud
hier beschreven
van alledag be-
honderden malen
lotgenoten
overheersende
In Rhenen waren
renlang twee
zaam: dokter
Comerell, beide
lijk reeds rus-
Kerkwijk was
nense huisarts,
in het huis,
ter Stegeman

F.C.H. Comerell

wel realiseren dat
ven ellende, alle
verhuizingen, de
en goed en niet te
zorg om eigen
niet alleen in de
familie het leven
heerste maar vele
elders, bij andere
evenzeer een alles
rol speelde.* t
voor de oorlog ja-
huisartsen werk-
Waller en dokter
in mei 1940 feite-
tend. De arts Van
toen de enige Rhe-
deze woonde toen
waarin later dok-
zich vestigde,
Comerell.juist tegenover

Comerell werd in 1867 geboren te Amsterdam. Hij was huis-
arts in Rotterdam en sinds 1917 te Rhenen, hij vestigde
zich in de Heerenstraat in de westelijke helft van het
grote herenhuis waar na de oorlog de R.K. Gedachteniskerk
achter werd gebouwd. Het huis is nu als pastorie in ge-
bruik. Tegen het einde van de dertiger jaren beperkte hij
zijn praktijk. Hij overleed in 1958 te Rhenen.
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Vrijdag 10 Mei. 's morgens 2 uur inval van de D. in 't
oosten des lands. Om 6 uur confereerden zij in den Haag
met de regeering. Evacuatie van mij, ma en F in den loop
van den morgen uit Rhenen gelast, doel Hendrik Ido Ambacht
naar welke plaats wij van te voren met Heer K. en later
met Ma een kijkje hadden genomen en onderdak zouden krij-
gen bij collega Roodenhuis en waarheen wij reeds enkele
maanden van te voren een half dozijn koffers en kisten met
kleeren, levensmiddelen en verdere benoodigdheden hadden
gezonden. Onder zwaar gebulder van 't geschut en geweldig
gevlieg verlieten wij ons huis, zwaar bepakt en begaven
ons naar het veerhuis waar wij ca. 11 uur aankwamen.
Honden en kippen werden achtergelaten. Van te voren had F.
zijn fiets moeten afleveren aan 't station. Aan 't veer-
huis vertoefden wij tot 's avonds ca. 7 1/2 uur. Steeds
gevlieg, gebombardeer en in brand geschoten woningen. Wij
moesten ons toen inschepen aan boord van het Rijnschip de
Head, dat met 2 dito schepen er naast en 3 er achter ge-
sleept zou worden naar het Ambacht. Het was een benauwende
tocht met zooveel menschen in 't diepe ruim en 's nachts
telkens donker daar de lamp vaak uit moest van wege de
vliegmachines die vaak over 't dek scheerden, 's Nachts
werd niet gevaren en 't Ambacht was niet te bereiken. De
tocht ging dus over Rijn en Lek en wij passeerden Wijk bij
Duurstede, Kuilenburg, Krachtwijk, Tienhoven, Schoonhoven
en Lekkerkerk en kwamen 11 Mei 's avonds 8 uur met 't
schip te Krimpen aan de Lek. Verder varen ging niet zoodat
deze plaats ons evacuatieoord werd.
Met Ma en F. aan boord van de Head blijven slapen van 11
op 12 Mei (Ie Pinksterdag). Toen zei de kapitein dat wij
aan land moesten daar het schip voor troepentransport kon
gevorderd worden. F. en ik met den schipper onder zwaren
wind per roeiboot naar Krimpen om onderdak te zoeken. Na
veel geloop en gezoek dit eindelijk onder geleide van den
gemeentesecretaris gevonden bij de 84-jarige weduwe
Boogaerdt-Smit aan den Rijsdijk 4 vlak bij 't veer. Onder-
tusschen arriveerde Ma met onze vluchtkoffers per
sleepbootje aan 't veer. Hier was 't bij de weg ook zeer
veel geschiet en ook onrustig, door 't veer en vechterij
ook 's nachts op de tegenover Krimpen liggende scheepswer-
ven te Lekkerkerk en Holnes.
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Maandag 13 Mei (2e Pinksterdag) de lucht bezwangerd en
verduisterd door de van hier af zichtbare brand van
Rotterdam.
Dinsdag 14 Mei 's middags staking der vijandelijkheden.
Nog steeds brand van Rotterdam. Komst van den zoon van
Mevr. Boogaerdt uit Dordrecht, wiens electromotorenfabriek
te Dordt reeds in den ochtend van 10 Mei meerendeels was
verwoest. Komst van Duitschen tijd.
In Krimpen verbleven wij tot Maandag 20 Mei. Met veel
moeite een auto gehuurd en met prachtig weder teruggkeerd
naar 't vrijwel verwoeste Rhenen: een prachttocht waarvoor
wij echter geen oog hadden. Uit Krimpen nog een brood en
een kaas medegenomen en te Leersum 2 fl. melk gekocht.
Ondanks vele pogingen om telefonisch de kinderen omtrent
ons verblijf te Krimpen in te lichten faalde dit steeds.
Wij schreven ook ettelijke briefkaarten in de hoop deze
hen zouden bereiken.
Maandag 20 Mei 's avonds kreeg R. zoo'n bericht, waarop
zij zich Dinsdag 21 Mei direct per fiets naar Krimpen
spoedde doch daar helaas! ons gevlogen vond: even Mevr.
Boogaerdt begroette en zich direct retour naar Rhenen
spoedde waar zij toen wij juist in 't balkonkamertje te
bed lagen ons met hare verschijning verraste. Dit was
alzoo een zware tocht op een dag met zoo'n zwaar beladen
fiets met weldaden en dan 't lugubere entree in 't verwoes-
te Rhenen.
In 't huis veel beschadigd, vele ruiten en ook gestolen.
R. dapper mee geholpen met opruimen, vooral van al 't ge-
broken glas. In den tuin ook veel ravage en ledige fles-
schen. Honden en kippen nog aanwezig alsook de faisanten
haan en hen. De parkieten en kanaries waren foetsie. Ge-
lukkig was 't gedurende onze afwezigheid droog weer ge-
weest zoodat de schade aan de gordijnen vanwege de gebro-
ken ruiten nogal mee viel.
Inmiddels dichtte ik zooveel mogelijk met planken de
gebroken ruiten alsook met triplexplaten, doch Rosbach
(den schilder) met v. Daalen zorgde reeds dat Donderdag 23
Mei om 12 uur al 't gebroken glas gerepareerd was.
In 't middaguur bezoek van een Ing. Otto Kommerell uit
Berlin Lichterfelde, door ons zwijgend ontvangen.
Zaterdag 25 Mei komst van W. uit Assen die mee 't achter-
hek repareerde en Zondag 26 Mei van Heer A. en C.
R. vertrok weer naar Lochem per fiets. Na enkele dagen be-

72



zochten ons ook T. uit Emmen en W. uit den Haag per rijk-
beladen fietsen.
Er was weer water in Rhenen en ook spoedig weer gas en
electra, terwijl inmiddels Jansje (dienstbode uit Achter-
berg) weer verscheen.
25 Mei '40 was Mevr. Boogaerdt-Smit 83 jaar. Zij was
goedig van aard doch wat zonderling en stokdoof.
In den loop van den zomer kwamen de kinderen en 't klein-
kind als van ouds weer naar Rhenen terwijl 't oorlogsru-
moer voornamelijk buiten onze grenzen voortwoedde. Ook
kwam Heer Boogaerdt met zijne Vrouwe ons bezoeken.
Zoo ging het zaakje onder de D. bezetting door, bezwaard
door distributie en schaarschte zorgen tot ik Zondag 18
Dec. '43 juist op den datum dat ik 47 jaar arts was een
vrij ernstige pneumonie opliep door 't vatten van koude
ook alweer als gevolg van 't slechte materiaal van den oor-
logstoestand: 't surrogaat asphaltpapier was n.l. door den
hevigen wind losgescheurd en eischte direct voorziening.
De alarmklok werd geluid en alle kinderen als ook M.
(kleinkind) spoedden zich naar mijn ziektebed. Dankzij de
toewijdende zorgen van Vrouw en alle kinderen herstelde ik
alsmede door de energieke ingreep van collega Van Kerkwijk
met het nieuwe geneesmiddel, een chemisch praeparaat het
Sulfopyridine, was spoedig de crisis te boven doch de
totale genezing eischte nog veel tijd en versterkende mid-
delen die mij mede door aller ruimste zorgen toevloeiden.

Alzoo verliepen de oorlogsjaren tot den nazomer van 1944.
Het oorlogsmonster naderde. Ik was voor 't laatst in
Arnhem l Augustus en moest door gebrekkige en in den war
loopende busvervoer per spoor over Nijmegen naar Rhenen
terugkeeren. Station in Nijmegen grootendeels verwoest.
Steeds nam 't oorlogsrumoer in de Betuwe van ons huis waar-
neembaar toe, schieten en bombardeeren en branden nacht en
dag waarneembaar en vaak moesten wij ons in onzen kelder
bergen. R vertrok aan 't eind van haar vacantie op l Sept.
per fiets naar Lochem doch 8 Sept. keerde zij naar ons
weer daar haar school door de Duitschers gevorderd was en
zij ons in deze moeielijke tijden verplicht achtte haar
ouders bij te staan. Ons gezin bestond alzoo vanaf dien
uit 4 personen. 17 Sept. luchtlanding in Arnhem. 18 Sept.
'44 werd de staking der spoorwegen afgekondigd.
29 Sept. kwam T uit Nunspeet en had een mislukte aanval op

73



onzen spoorbrug plaats.
Zaterdag tot Zondag l Oct. moesten wij geregeld in den kel-
der en loeide steeds wegens luchtgevaar de sirene. De kof-
fers en kisten en huisgerief werden van den zogenaamden
loopgraaf in den kelder geborgen. T. vertrok Zondag JL Oct.
's middags weer. Nauwelijks was zij weg of wij kregen
bevel Rhenen te verlaten, zoo spoedig mogelijk. Wij vonden
onderdak bij Jansje in Achterberg, waartoe wij door 't wa-
gentje van haar zwager werden afgehaald en F. l x met den
wagen met huisraad volgde. Hier waren ook de Wed. Houtman
en Geitner (buren van ons).
Maandag 2 Oct. F. l x met den wagen. Dinsdag _3 Oct. F. 2 x
met den wagen en den brug definitief getroffen, de 2 bogen
en pijlers vernield. Vele ruiten stuk, Duitschers in huis.
Woensdag 4_ Oct. F. l x met den wagen. Donderdag _5 Oct. Bom-
bardeeren. Zaterdag 7̂  Oct.- 11 Oct. F. l x met den wagen.
Donderdag 12 Oct. dito, geen stroom. Zaterdag 14 Oct.
dito. Ik zelf ook meerdere malen naar Rhenen. 't Huis
steeds meer verwoest en geplunderd, 's Avonds toen ik n.b.
in Rhenen zou gaan overnachten in 't wachtkamertje een ko-
lossale bominslag in den voortuin zoodat alle verdere rui-
ten en bovenlichten vernield werden.
Zondag 15 oct. F. 2 x met den wagen en l keer met Van Laar
naar ons huis. Maandag 16 Oct. F. l x met den wagen en ik
met Henzen voordeur hersteld en wat planken voor de ramen
aangebracht. Dinsdag 17 Oct. meerdere ruiten in serre
stuk. Woensdag 18 Oct. F. l x met den wagen. Donderdag 19
Oct. R. en F. l x met den wagen.
In Achterberg werd 't steeds onveiliger zoodat wij Vrijdag
20 Oct. verlof kregen naar Rhenen terug te keeren. Verhui-
zing 's morgens met 2 karren, 's middags l x onze wagen
met kolen en kruiwagen en hooiwagen.
Zaterdag 21 Oct. kwam 't bericht tot opnieuw evacuatie en
wel op Zondag 22 Oct. voor 12 uur.
F. op fiets erop uit, eerst bij Dr. Van Ommeren uit Eist
die hem naar Dr. A te Leersum verwees waar hij slaagde.
Wij zouden de 2 bovenachterkamers krijgen en ons zelf in
alles verzorgen. Dr. kwam zelf 's middags per motor te
Rhenen bij ons kijken. Wij konden daar alzoo Zondags te-
recht. F. ging l x met den wagen naar Leersum. De nacht
van Zaterdag op Zondag te Rhenen niet uit de kleeren ge-
weest en vaak in den kelder.
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Zondag 22 Oct. F. l x met wagen naar Leersum. Ma en ik per

evacuatiewagentje 's morgens tot Amerongen met vogel en
vluchtkoffers. Daar urenlang in den kerk gezeten en ik
eindelijk naar Leersum geloopen en terug met een invalide
wagentje om Ma naar Leersum te transporteeren. Toen ik
echter weer te Amerongen aankwam kon Ma + vogel per brand-
weerauto naar Leersum meerijden en ik zelf loopende met 't
invalidewagentje + koffers + een aanhangwagentje met hulp
volgen. Inmiddels was T. te Rhenen per fiets gearriveerd
en kwam zij met F. en R. per fiets naar Leersum.
Met de wagen van Van Daalen kwamen nog wat stoelen en 't
kacheltje te Leersum aan.
Maandag 23 Oct. T. vertrokken. Woensdag 25 Oct. F. per
fiets naar Rhenen. Donderdag 26 Oct. F. met wagen naar
Rhenen, R. met fiets. Vrijdag J3 Dec. Zware tocht naar
Rhenen met ons drieën. Zaterdag 23 Dec. F. en R. met wagen
naar Rhenen. Maandag 25 Dec. F. met wagen n. Rhenen. Dins-
dag 26 Dec. dito. Donderdag 28 Dec. wagen stuk. Vrijdag 29
Dec. zelf met F. en R. en gehuurde wagen naar Rhenen. Zelf
teruggekeerd met vrachtauto van D. Komst T.
Zaterdag 30 Dec. F. en T. met gehuurde wagen naar Rhenen.
Het huis en inboedel bleken telkens meer verwoest alsook
de dakraampjes en 't dak zelf. Zware verminking van alles
en invloed der atmosfeer op den inboedel.

Vrijdag 5^ Januari F. met gehuurde wagen naar Rhenen. Zon-
dag T. Januari F. met gehuurde wagen naar Rhenen. Hij mocht
met moeite toegang tot 't huis krijgen en toen hij op wil-
de laden moest alles in den gang blijven staan. Kleeden,
aardappelen enz. Hij sloot de deur en keerde met ledige
wagen weer. Donderdag 11 Januari F. met rugzak naar
Rhenen. Al 't gereedgestelde gestolen!!
Dinsdag 16 Januari. Bevel dat 't huis van A. voor de weer-
macht ontruimd moest worden, voor den avond. Waarheen nu?
Ik wendde mij tot Oberleutnant Wittich die er in toestemde
wij op de bovenkamers bleven. Dr. moest er uit met heele
hebben en houden. Vele zaken in garage gezet en apotheek-
utensiliën enz. reeds opgeladen eindelijk bericht dit be-
vel ingetrokken was. Wel kwamen er vaak Duitsche soldaten
op zolder en in de benedenkamers bivakeeren en de boel
nacht en dag op stelten zetten doch een voordeel voor ons
verblijf bij een collega! was niet de rook en de niet trek-
kende kachel door 't ontbreken van een normaal rookkanaal
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(op welken kachel R. alles koken moest) doch 't vaak heb-
ben van beschikking over elctr. stroom zoowel voor verlich-
ting als koken op 't electr. kacheltje. Dit danken wij
alzoo 't verblijf der soldaten in zijn huis.
Vrijdag 9̂  Februari aankondiging dat de evacues van den
hoofdweg te Leersum moesten vertrekken. Zaterdag 10 Febr.
Bezoek aan Wittich te Amerongen en den Ortskommandant te
Leersum die een verlof tot mogen blijven althans voorlopig
wegens ziekte toestond.

(Na vele omzwervingen en zoeken naar andere onderkomens en
de 'viering' van de 48-jarige trouwdag op 4 maart 1945
komt de familie uiteindelijk in Leersum terecht).

Zondag 15 April. Sinds eenige dagen onrust bij onze be-
schermers. Schieten en bombardeeren aan verscheidene wind-
streken en veel gevlieg en beschieting uit de lucht met
boordwapens. De oorlogsactie schijnt in deze streken nader
te komen en althans ook aan de gedragingen der militairen
te zien. Zij worden steeds mobieler, trekken met hun heb-
ben en houden af en aan. Verschillende transporten komen
af en aan. Allerlei geruchten omtrent miltaire berichten
en bevrijde plaatsen tot zelfs in de naaste omgeving doen
de ronde. 20 April laatste verjaardag van Hitler. 26 April
Duitschers uit de onder water gezette Bommelerwaard in
Doorn. Men vertelt dat in de periode van 15-20 April onze
Cuneratoren grootendeels verwoest is en er branden achter
de kerk woeden en de kerk zelf beschadigd zal zijn als ook
't in aanbouw zijnde orgel.
Zaterdag 28 April geruchten van wapenstilstand ?? Dinsdag
1̂  Mei Hitler +. Woensdag 2_ Mei nog steeds geruchten
omtrent wapenstilstand. Massa's bommenwerpers met
levensmiddelen paketten trekken over. Ook op Donderdag J3
Mei. Zaterdag 5 Mei ?? eed op Donitz. Verward.
Preliminairen in Aula Wageningen. Zondag &_ Mei Engelse
auto's in Doorn. Opblazen van munitie enz. door
Duitschers. Bij den weg verward. Maandag 7. Mei vele D.
soldaten weg. Opblazen van munitie door D. Entree den
heelen dag van auto's met Tommies vanaf 9 1/2 u v.m.
Vlaggen en Oranje in top. Vrij! Verduistering weg. Aftocht
van D. met opgeladen wagens gestolen goed ter ontwapening
naar Langbroek. Overal Eng. en Amerik. auto's. Kolossaal
vertier en enthousiasme van 't in feestroes verkeerende
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met Oranje getooide volk. Bewaking door Nederl. in

overalls en bewapend om orde en rust te handhaven. Ook
bleven ter bezetting Tommies hier. Dinsdag 8_ Mei. Muziek
uitvoering 's morgens en 's avonds in het ijskelder bosch.
Dankstond voor 't bevrijde Nederland onder begunstiging
van prachtig weer. Indrukwekkende redevoeringen. Duur 2
uur.

In de school en Feldgendarmerie installeerden zich de
gevierde Tommies. De bewapende Nederlanders voor de bewa-
king ontwapend en bij de Tommies ingedeeld die vanwege den
staat van beleg den eersten tijd alle macht in handen zul-
len nemen. Woensdag £ Mei ook nog als feestdag te beschou-
wen. Bewesten Utrecht in Holland nog strijd en tegenstand
van de SS en NSB. De bewoners mogen nog steeds hun gemeen-
te niet verlaten. In Wageningen en Veenendaal werd nog
steeds gevochten. Nog steeds doortrekken van Eng. en
Amerik. auto's met manschappen, munitie en voedsel. In
Amerongen en Leersum nog 7 slachtoffers w.o. jonkheer de
Beaufort. In Utrecht de holl. Duitsche meiden tot schande-
lijk voorbeeld tentoongesteld. Sinds enkele dagen Burg.
d'Aumale weer in Eist, hij werd voor enkele weken ook nog
in hechtenis genomen. Burg. Dijksman afgezet als Burg. van
Rhenen en de Burg. De Boer van Amerongen Leersum in
arrest. Donderdag 10 Mei. Hoewel er heel veel voedsel voor
de Ned. bevolking uitgeworpen en met auto's aangevoerd is
sinds 2 Mei tot op heden hier nog niets aan de bevolking
daarvan toegedeeld. Hetzelfde schone weder als in 1940
tijdens de invasie. Nog Duitsche auto's aangehouden en de
SS schiet nog uit de bosschen op de voedselauto's. Kaalge-
knipte dames van de moffen moeten defileeren. F. kan niet
door naar Scherpenzeel daar er bruggen in Woudenberg-Scher-
penzeel door de D. opgeblazen waren en vele huizen
hierdoor beschadigd. De schadeopnemers wilden naar Rhenen
gaan doch werden nog niet toegelaten vanwege de landmijnen
die eerst door de Tommies opgespoord moeten worden. Langs
den weg in Eist ook nog kampen van moffen. Het gerucht
loopt dat WW, XX, YY en ZZ niet meer in gemeentedienst
mochten worden hersteld. Kerkwijk overdag in Eist doch
mocht ook nog niet in Rhenen. Slechts ter herstel der
waterleiding mocht er in Rhenen worden gewerkt.
Vrijdag 11 Me i. F. naar Eist. Ook weer vliegtuigen met le-
vensmiddelen komen over. Voorlopig geen courant meer, gaf
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ons wel op voor abonne. Naar verluidt wordt heden de inge-
storte Hoboken (bank) te Rhenen opgeredderd om te zien hoe
't met de kluizen staat, 't Kan wel zijn dat 't nog 10 a
14 dagen duurt eer Rhenen weer toegankelijk wordt.
Zaterdag 12 Mei, 's middags en 's avonds op Zonheuvel fees-
ten door de Tommies aangeboden aan de burgerij: schitte-
rend weder: Ie verstrekking van 't beloofde voedselpakket
(bus vleesch, stamppot, chocolade en biscuit).
Maandag 14 Mei. Rustigen dag. Vele Eng. auto's en gevechts-
wagens en Tommies als ook de keukenwagen trekken weg. Veel
koeler en nog wat wind. De tuin vraagt om regen.
Dinsdag 15 Mei. 2e voedselpakket. Zaterdag 18 Mei, 4e voed-
selpakket. Nog steeds droog. Maandag 21 Mei. Heelen dag re-
gen. Munitie opgeblazen. Nog steeds trekken achtergebleven
Duitschers weg. Thans geen gratis voedsel mer. Deze week
geen brood te krijgen.
Donderdag 24 Mei, R. en F. per fiets tot Eist, Rhenen nog
niet te bereiken, wel Achterberg. Vrijdag 25 Mei, Roode
Kruis brieven uit Assen en Lochem. De NSB-ers en de voorm.
Feldgendarmerie met hun inboedels opgeborgen de laatste
dagen. Dinsdag 29 Mei R. en F. per fiets vroeg naar Rhenen
om toestand van 't huis op te nemen. Door eenige L bezine
van Heer Bijl kwam toezegging van verhuismogelijkheid per
auto-bestelwagen van V. Ginkel op Donderd. 31 Mei.
Woensdag 30 Mei; F. per fiets naar Rhenen om daar te blij-
ven slapen met 't oog op stelen. Eenig beddegoed
meegegeven, wij druk gepakt.
Donderdag 31 Mei; gepakt en met R. per verhuisauto te 4
1/4 uur in Rhenen. Jansje eenige dagen geholpen. Chaos in
huis: veel kort en klein en gestolen. In keuken het kachel-
tje gezet, divan en ledikant. De volgende dagen met R. en
Jansje veel geredderd in den chaos.

Het dagboekje besluit met een aantal korte aantekeningen,
waarvan de volgende in dit verband nog van belang zijn:
hout halen, Joh. Baars heeft de schuifdeuren in orde
gebracht, Van Til geeft water, hout aangevraagd, janboel,
Snijders 't dak wat bijgewerkt, de Rother wat ruiten
gezet, zonneschermen opgehangen, gangklok in actie. Het is
dan inmiddels juli 1945.
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Hiermee eindigt dit ware document, een getuigenis van een

strijd om het dagelijks bestaan, het handhaven in een tijd
van grote onzekerheid en gevaar.

H.P. Deys

Het herenhuis aan de Herenstraat waarin links Jan de Haas woont en
rechts tot aan zijn overlijden in 1958 dokter Comerell. Achter dit huis
staat thans de Gedachteniskerk. De foto is van 1929.
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HET NATIONAAL LEGERMONUMENT GREBBEBERG

De militaire begraafplaats op de Grebbeberg is een van de
meest markante locaties in de gemeente Rhenen. Gesticht op
het terrein waar in de meidagen van 1940 zo verwoed tegen-
stand werd geboden tegen een oppermachtige Duitse vijand,
is het gewijde grond geworden waar jaarlijks herdenkingen
plaatsvinden. Er is het een en ander gebeurd, voor het
zover was, redenen waarom een kort overzicht over de ont-
staansgeschiedenis in dit herdenkingsnummer op zijn plaats
lijkt.
Dat er een begraafplaats van nationaal belang zou moeten
komen stond reeds gedurende de oorlog vast. Na de bevrij-
ding, en wel in october 1946 werd er een Stichting Natio-
naal Leger Monument Grebbeberg in het leven geroepen. Voor
de keuze van een architect werd een voordracht van drie
architecten met 'groote architectonische begaafdheid' opge-
steld door een speciaal college van advies. Eind december
1947 werd uiteindelijk de Rotterdamse architect J.J.P. Oud
aangetrokken
De grond tegenover het terrein waarop het Militair Kerkhof
Grebbeberg was gelegen, werd door de N.V. tot Exploitatie
van de Grebbeberg in de persoon van de heer D.L. Leccius
de Ridder vrijwel kosteloos afgestaan tot stichting van
het monument aldaar.
De toenmalige burgemeester van Rhenen, Jhr. Mr. L.H.N.F.M.
Bosch Ridder van Rosenthal heeft, als lid van de Commissie
voor het Grebbemonument, zeer veel werk verricht

Er werden wegen gezocht om aan de nodige financiële midde-
len te komen. Geheel onverwacht meldde zich toen bij de
Rhenense burgemeester Jhr. Mr. L.H.F.N.M. Bosch Ridder van
Rosenthal het Haagse mannenkoor 'Die Haghe Sangers'. Zij
bleken ingespeeld te hebben op de oproep van Radio Oranje,
in de Oorlog gedaan, alle koperen centen uit handen van de
Duitsers te houden om er na de Oorlog een nationaal monu-
ment van te gieten. Zo begon in mei '47 de beroemde centen-
actie met een storting van f 139,30, een actie die uit-
groeide tot een nationale campagne.
Er hebben in het begin serieuse plannen bestaan, onder voor-
behoud van 's Ministers toestemming, een bronzen luidklok
te laten gieten van de centen, die door de Rhenense burge-
meester werden ingezameld. Het Ministerie van Financiën
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Het gele houten kruis dat jaren gediend heeft als herdenkingsmonument
op de Grebbeberg.
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Het eenvoudige houten hek dat in de Duitse tijd de toegang gaf tot het
Grebbekerkhof.

Het latere ijzeren toegangshek tot het Grebbekerkhof.
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nam later geschrokken contact op met de burgemeester, die
laconiek mede kon delen, dat hier geen sprake van was. De
centen werden keurig ingewisseld, o.a. bij 's Rijks Munt
te Utrecht: f 2368,65. In september '49 begon de de actie
via de postkantoren, welke ongeveer zo'n 10.000 gulden
opbracht, het bedrag aan contanten was toen opgelopen tot
24.249,31. In october '48 schreef Bosch van Rosenthal aan
Oud, dat hij reeds 750.000 centen had en er geen plaats
voor meer kon vinden. In december 1948 waren er inmiddels
l miljoen centen binnengekomen. In totaal werden er bij
deze actie 2.400.000 centen bijeengebracht. Uit de actie
van de verkoop van het Damplantsoen te Amsterdam ontving
het Grebbecomité 70.000 gulden.

In 1949 werd de bekende organisator van spectakels, Carel
Briels ingeschakeld bij het maken van plannen tot een gro-
te manifestatie. Hierbij was onder meer ook generaal
Winkelman aanwezig. Het overleg liep op niets uit, mede
omdat Briels een spel uitsluitend voor kinderen wenste.
Oud kwam al zeer snel met een levensvatbaar idee. Er stond
op de begraafplaats een groot geel gevernist houten kruis,
dat tot dan toe een rol speelde bij herdenkingen. Oud
wilde het vervangen door een grote stenen sokkel, waarop
een hoog kruis kwam, geflankeerd door twee leeuwen. Aan de

overzijde van de straatweg wilde hij een amfitheater met
een klokketoren bouwen. De si-
tuatie ter plaatse leverde echter
wat problemen op. Ten eerste dus
de straatweg, die dwars door het
gehele monument zou komen te
lopen. Er is sprake geweest van
het omleiden van deze weg, vanaf
Ouwehand's Dierenpark naar bene-

31 den, onderlangs de Grebbeberg. Ook
~ " s p e e l d e men met de gedachte, de

De eerste schets van het ingang tot de begraafplaats naar
Monument door architect Oud achteren te verleggen. Ten tweede

stond het betreffende terrein ten
zuiden van de straatweg op de

lijst van natuurgebieden, waarvoor overleg met de Rijks-
dienst voor het Nationale Plan nodig was. Ook bestond er
onenigheid tussen het Ministerie van Oorlog en de burge-
meester over de plaatsing van het monument (sept. '47).
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Oud had al in 1949 contact opgenomen met de Amsterdamse
beeldhouwer John Radecker. Er is nog even wat deining
geweest over diens politieke opvattingen, want Radecker
zou communist zijn. Nu was communisme in die jaren haast
even besmet als het fascisme. Zelf verdedigde hij zich
tegen de aantijgingen als volgt: 'Ik heb voor de Vrede
mijn naam gegeven, dat zal ik altijd blijven doen'. De
toenmalige burgemeester van Amsterdam schreef: 'De Heer
R., over wie U mij inlichtingen vroeg, is geen lid geweest
van de C.P.N., doch hij wordt wel als uiterst links
georiënteerd beschouwd. Van harte hoop ik, dat men de
kunstenaar in hem zal laten praevaleren boven een poli-
tieke instelling, omdat men ethisch communistisch kan
voelen, mits men maar niet een Russisch systeem aanvaardt.
Wat zou er van kunstenaars overblijven, indien deze niet
in temperament en in geest afwijkend waren van de solide
burgerlijke opvattingen? ... De architect, met wie R.
harmonisch samenwerkt en die ook in onze combinatie voor
het Nationale Monument is betrokken, is er borg voor, dat
iets schoons tot stand kan komen'. In maart '50 werd door
Noekie, onder toezicht van zijn vader John Raedecker,
aangevangen met het hakken van de leeuwen, een werk dat in
october '51 gereed was. Het materiaal bestond uit zoge-
naamde lichte Vaurion kalksteen. Er is nog een anecdote
verbonden aan de forse uitvoering van de leeuwen. Bosch
van Rosenthal vroeg Radecker namelijk hoe hij aan zijn
inspiratie voor deze leeuwen gekomen was. Deze vertelde
toen, dat hij eens achter Koningin Wilhelmina liep en daar-
bij dacht 'dat is een koninklijk achterwerk'. Daar zijn
toen de achterkanten van de leeuwen naar gemaakt!

Filosofie
Bij Oud rezen er vragen of de symboliek van zijn monument
in iconografische zin wel juist was. Hij had de leeuwen
als symbool van overwinning gedacht, Bosch van Rosenthal
had hier ook zijn ideeën over. Uiteindelijk werd advies
gevraagd aan Prof. Grondijs, die doorverwees naar Prof.
Van Gelder en de secretaris van Monumentenzorg, Dr. W.A.
Visser, die een uiteenzetting verstrekte, gebaseerd op
bijbelse begrippen. Hierin is de leeuw, liggend onder de
voeten van liggende graffiguren een symbool van de overwin-
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ning op de zonde en de dood en het vertrouwen op de verrij-

zenis en het eeuwige leven.
De filosofie van het monument, zoals Oud dit heeft mogen
afbouwen, werd door hem zelf als volgt toegelicht:
Voorop stond dat uitgegaan moest worden van een opzet,
waarbij gedurende een plechtigheid en het leggen van
kransen bij het monument de aanwezigen met het gezicht
naar de graven gekeerd zouden staan. Daar het bovendien
niet toelaatbaar was het deel van het monument, waartegen
de kransen gelegd werden, zelf met de achterkant naar het
kerkhof te plaatsen, en, omdat alleen aan de wegzijde
voldoende ruimte voor opstelling van troepen was, werd het
eigenlijke monument uitgevoerd met een tweezijdig front,
bij de ingang van de begraafplaats.
Het bestaat dus uit twee liggende leeuwen als symbool van
de overwinning op de dood en het vertrouwen op de verrijze-
nis en het eeuwig leven, waartussen - en door een voetstuk
daarvan gescheiden - het Kruis. Het basement bevat een in-
scriptie en het Nederlandse wapen. Om tot een tweezijdig
front te komen, kijkt een der leeuwen naar voren en de
andere naar achteren. De inscriptie luidt:
DEN VADERLANT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT
Er was ook nog even enige onduidelijkheid of het 'doof of
'doet' zou moeten zijn. De letters zijn speciaal ontworpen
door de beroemde graficus Jan van Krimpen, die in februari
1950 hiervoor benaderd werd. Deze zelfde tekst had reeds
in de vorm van ijzeren letters op het oude smeedijzeren
hek gestaan, waarop ze in 1946 waren aangebracht.
De aanleg van het geheel, inclusief de omheining van de
begraafplaats, geschiedde onder supervisie van de Genie,
in de persoon van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te
Amersfoort, de It. kolonel A.M.S. Perquin, later opgevolgd
door de It. kol. Ing. H. van de Bos. Juristen van het Mini-
sterie van Oorlog hadden in de begrafeniswet ontdekt dat
er om een begraafplaats een muur van 2 m hoogte diende te
worden aangebracht. Oud en Bosch van Rosenthal waren het
hier zeer mee oneens: het zou het zicht en de verbinding
met de natuur te veel verstoren. Het echtpaar Bosch van
Rosenthal kwam op het idee om het effect te omzeilen door
eerst een diepe greppel om de begraafplaats te laten gra-
ven en in die greppel de ommuring in de vorm van een
muurtje met een hekwerk erop te bouwen. Nu is deze omhei-
ning nauwelijks storend!
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10-12-1947. Burgemeester Bosch van Rosenthal brengt bij het gele houten
kruis aarde van de prov. Utrecht in de urn, die zal worden geplaatst in
het Nationale Monument op de Dam. Op de achtergrond enkele leden van de
Harmonie Ons Genoegen o.l.v. Piet Ifoolhorst (met vlinderdas).
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Het Bestek en voorwaarden waarnaar door de Eerstaanwezend-
Ingenieur der Genie te Amersfoort werd aanbesteed 'Het op-
richten van het Nationaal Legermonument c.a. bij het mili-
tair kerkhof op de Grebbeberg te Rhenen' werd in het voor-
jaar 1952 voor inschrijving vastgesteld. Hierin werd een
viertal onderdelen omschreven: a. het maken van een opstel-
lingsplaats voor troepenonderdelen, b. het maken van een
open aula met sierwand en trap, alsmede fondamenten voor
een klokketoren en zes natuurstenen banken, c. het maken
van een klokketoren en d. het maken van zes natuurstenen
banken.
Er was aanvankelijk ook gedacht aan een tegelpad van de
ingang van de begraafplaats, dwars over de straatweg heen
naar de overzijde. Dit plan is nooit tot uitvoering geko-
men.

Het heeft oorspronkelijk in de bedoeling gelegen, het monu-
ment in mei 1950 in te wijden. Door allerlei omstandighe-
den, zoals het wachten op goedkeuring of vergunning van
wel 40 instanties, zoals oud burg. Bosch van Rosenthal mij
vertelde, was in 1950 slechts de sokkel bij de ingang van
de begraafplaats voltooid. Het kruis en een der flankeren-
de leeuwen waren gereed. In 1951 was tenminste het monu-
ment met de leeuwen geheel gereed gekomen.

Eind 1952 werd de beroemde graficus J. van Krimpen weer
bereid gevonden een speciaal letterontwerp te maken voor
de aan te brengen tekst op de 7,5 meter hoge klokketoren.
Aanvankelijk wilde men de tekst op een bronzen plaat aan-
brengen maar bij nader inzien vond men het te duur en Oud
vond 'het eigenlijk niet eens zo mooi om dat brons aan het
monument te hebben, een beetje: jubileum van een fabrieks-
directeur of zo iets'. Hij stelde voor de letters gewoon
in de natuursteen te hakken. Op voorstel van Van Krimpen
en Oud zou de tekst worden opgesteld door de dichter
J.C. Bloem.
Ook was gedacht aan Roland Holst maar men was van mening
dat men bij Bloem iets zekerder was van wat er voor de dag
zou komen en bovendien iets 'begrijpelijkers'. Bosch van
Rosenthal en Oud hadden in elk geval iets over de 'centen'
in de aan te brengen tekst willen verwerken, maar Bloem
vond dit uiteindelijk toch te triviaal voor een monument
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Burg. Schoonderbeek: legt een krans op 4 mei 1985.
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Herdenking Grebbeberg, 4 mei 1985.

91



op een zo belangrijke plaats. Het werd:
VIJF DAGEN - EN DE VRIJHEID GING VERLOREN
VIJF JAREN - EN EERST TOEN WERD ZIJ HERBOREN
ZO MOEIZAAM TRIOMFEERT GERECHTIGHEID
AAN DIT BESEF ZIJ DEZE GROND GEWIJD

Bosch van Rosenthal ging accoord met laten vervallen van
de bronzen plaat, 'het is wel wat burgerlijk. Maar wat
doen we nu met de centen. Ik moet wel iets uit brons
hebben, anders geloven de mensen me nooit meer, of kunnen
we beweren, dat de centen in de klok zitten? ' schreef hij
aan Oud. Bosch kwam daarna op het idee, symbolisch wat
koperen centen in de gesmolten klokkespijs te werpen en zo
is het uiteindelijk ook gegaan. Het aantal centen moest
wel vooraf aan de gieterij worden opgegeven, zodat reke-
ning gehouden kon worden met de toe te voegen hoeveelheid
tin.

De verwerving van de luidklok heeft heel wat voeten in
aarde gehad. De aanvankelijke verwachting, deze door
enkele Nederlandse klokkengieters voor niets aangeboden te
krijgen, bleek ijdele hoop te zijn. Na ampel overleg kwam
uiteindelijk in januari 1953 de oplossing waarbij door de
klokkengieters Eijsbouts Lips te Asten, Van Bergen te Hei-
ligerlee en Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel gezamenlijk
een deel, ruim de helft, voor eigen rekening werd genomen.
Het ontbrekende deel werd vrijwel geheel aangevuld door
enkele metaal-leveranciers, waaronder Alcu Metaal te
Utrecht, dat alle metalen had geleverd voor het Amerika-
carillon dat door Koningin Juliana namens Nederland aan
President Truman van de V.S. cadeau was gedaan.
De klok, gegoten door Eijsbouts, heeft een diameter van 97
cm, het gewicht bedraagt 540 kg. De aanvankelijk gedachte
kroon werd in verband met de kosten achterwege gelaten, op
de klank had deze toch geen invloed. Het opschrift op de
klok luidt:

IK SPREEK VOOR HEM DIE VIEL
De letters werden ruim gespatieerd zodat deze de gehele
rand vullen, gescheiden met een oud centstuk. Als rand-
versiering is alleen het Nederlandse wapen met de leeuwen
gebruikt, ook daartussen eenvoudige figuurtjes van cent-
stukken. Tenslotte zijn de drie klokkengieterijen vermeld.
De gieting vond plaats op 15 april 1953. De luidklok is
opgehangen in een eenvoudige klokkestoel boven op de klok-
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ketoren.

Bij de overdracht van het monument op 4 mei 1953 aan de
Staat der Nederlanden werd door de voorzitter van de
Stichting, Jhr. van Grotenhuis van Onstein het volgende
woord gesproken:

Dit monument is gegroeid uit het hart van het Nederlandse
Volk. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West, in dorp en
stad heeft ieder Nederlander het zijne bijgedragen. Velen
door den aankoop van stukjes Damterrein - meer nog door
hun deelname aan de centen-actie.
Het monument is geboren uit de samenwerking van vele
Nederlanders: grondeigenaar en architect; beeldhouwers en
dichter; klokkegieter en sierkunstenaar; tuinarchitect en
mozaiekwerker; grondwerker en bouwer; militair en burger.
Kunstenaars en werkers, hand in hand.
Het comité werkt door, opdat de laatste versieringen: de
reliëfs achter de klokketoren en de tegelbaan naar het
kerkhof - de schoonheid en de symboliek van het geheel
mogen voltooien.
Het past mij niet, iemand met name te danken want het
monument is van ons allen.
Wij - het Nederlandse Volk - dragen het over in de hoede
van de Staat der Nederlanden, opdat de offers, rond dezen
berg en op geheel de wereld gebracht, telkens weer worden
herdacht door de mond van de klok die het randschrift
draagt: 'IK LUID - VOOR HEM - DIE VIEL.'

Het Grebbemonument speelt jaarlijks nog een rol bij her-
denkingen, ledere 4e mei wordt door de Koninklijke Land-
macht een plechtigheid bij het monument gehouden. Op de
Tweede Pinksterdag wordt door het 8e Regiment Infanterie
een herdenking georganiseerd. Hierbij wordt medewerking
verleend door de Rhenense Harmonie Ons Genoegen en de
Zangvereniging Eben-Haëzer. De herdenkingen van het 8e
Regiment werden in de oorlogsjaren door burg. d'Aumale van
Hardenbroek, in opdracht van de Duitse bezetters verboden.

93



Bronnen:
Gemeentearchief Rhenen

Interview op de band van H.P. Deys met Jhr. Mr. L.H.N.F.M.
Bosch van Rosenthal, november 1983.

H.P. Deys

Kranslegging bij het Grebbemonument, 4 mei 1954.

Bijzetting op de Grebbeberg van in Frankrijk gesneuvelde militairen van
de Kon. Landmacht, de Kon. Marine en de Luchtstrijdkrachten, 28-2-1950.

Het eresalvo wordt gebracht.
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'Heldengedenktag' 21-3-1943 in aanwezigheid van de Wehrmachtsbefehl-
shaber i.d. Niederlanden General der Flieger Fr. Christiansen, de
Reichsminister Reichskommissar Dr. Seyss-Inquart en Anton Mussert, de
leider van de N.S.B.

Ben van de kazematten langs de Grift, Rhenen, juni 1940.
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ERGENS IN NEDERLAND

Vorig najaar verscheen bij de Veenendaalse uitgever' Kool
het boek 'Ergens in Nederland - Herdenking Mobilisatie
1939-1989', samengesteld door M. Brink en K. Cramer. Hoe-
wel de titel de inhoud niet geheel dekt (een deel van de
inhoud betreft de dagen tijdens en onmiddellijk na de
strijd in de meidagen van 1940) zijn de auteurs er in ge-
slaagd een goed overzicht te geven van de onzekere en
donkere periode, voorafgaand aan de Duitse bezetting in
Nederland.
De actieve journalist Martin Brink is er in geslaagd vele
bronnen van uniek fotomateriaal aan te boren. In meer dan
300 foto's, waarvan vele voor het eerst gepubliceerd,
wordt een aantal thema's behandeld, die een inzicht
verschaffen in diverse aspecten waarmee de opgeroepen
militair in die dagen te maken heeft gehad. Van een aantal
deskundige auteurs zijn opstellen opgenomen die een belang-
rijke bijdrage leveren aan het vele illustratiemateriaal,
dat zelf bovendien ruimschoots van informatieve toelich-
tingen is voorzien. Aan de hand van enkele schetsen en
tekeningen wordt de lezer enigszins ingevoerd in enkele
technische aspecten van artillerie en verkenning. Enkele
kaarten en documenten vormen een waardevolle afwisseling
in de vele geboden informatie.

Het is jammer dat de evacuaties van burgers nauwelijks aan
de orde zijn gekomen en er geen enkele afbeelding aan werd
gewijd. Weliswaar hoort dit onderwerp niet direct bij de
mobilisatie, toch is het gedurende de gehele mobilisatie-
periode onlosmakelijk verbonden geweest met de militaire
voorbereidingen eind '39 en begin '40. Gezien de woon-
plaats van de auteurs is het niet verwonderlijk dat het
zwaartepunt van het fotomateriaal zicht heeft gericht op
Veenendaal en omgeving en op de Grebbelinie. Van bijvoor-
beeld Kornwerderzand, de Moerdijk, de Peel, Rotterdam of
de vliegvelden bij Den Haag ontbreekt echter enig
document. Dit feit doét evenwel aan het informatieve
karakter van het fotoboek weinig inbreuk.
Als Rhenenaar vond ik het verslag over de kanonneerboot
Freyr zeer interessant. Hiermee komt een eind aan het
fabeltje, dat tijdens de evacuatie van de Rhenense bevol-
king, als gevolg van een aanval door een Duitse duikbommen-
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werper een matroos van dit oorlogsschip zou zijn gesneu-
veld. Het blijkt nu dat de matroos reeds tijdens een vuur-
gevecht langs de Arnhemse Rijnkade dodelijk getroffen was.
Hij werd tijdens de evacuatie van de Rhenense bevolking in
Rhenen aan wal gebracht en in de buurt van het veerhuis
begraven. Tevens werd toen de veerpont onklaar gemaakt.

Dat ook geschiedenis een wetenschap is waarbij gebeurtenis-
sen voor verschillende uitleg vatbaar kunnen zijn toont
het feit dat de stellingname van H. Amersfoort in dit boek
ten aanzien van de Duitse aanval op Scherpenzeel inmiddels
door Brongers werd bestreden.
Helaas bevat het boek nogal wat zetfoutjes. De kwaliteit
van de inhoud en de zorg waarmee de foto's werden gerepro-
duceerd staat hier echter ruimschoots tegenover. In elk
geval een boek om van harte aan te bevelen.

H.P.D.

Een omvergeschoten auto langs de weg op de Grebbeberg. Enkele Duitse
militairen te paard trekken in de richting Rhenen.
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DE SLAG OM DE GREBBEBERG

een wandeling

In een boekje van in totaal 64 pagina's wordt een tocht
beschreven die in een geheel andere atmosfeer kan worden
afgelegd als een paar duizend soldaten dit in de meidagen
van 1940 moesten doen.
Kolonel Brongers is een belangrijk auteur van enkele wer-
ken over de laatste oorlog in Nederland, maar vooral be-
kend vanwege zijn studie over de strijd op de Grebbeberg.
Hij heeft nu een wandeling beschreven die over een van
Nederlands mooiste natuurgebieden loopt, zoals hij zelf
zei bij de uitreiking van het eerste exemplaar aan Rhenens
burgemeester Schoonderbeek. Maar aanleiding is de behoefte
geweest aan een zogenaamde 'battlefield guide', een gids
van strijdtonelen, zoals er in het buitenland vele zijn
uitgegeven. Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging 'Ons Leger' heeft Brongers een aantal van deze
gidsen samengesteld, waarvan nu die over de Slag om de
Grebbeberg voor ons ligt.
Het werkje begint met een overzicht van de geschiedenis
van de Grebbelinie, waarvan het idee in de Tachtigjarige
Oorlog ontstond. Pas in 1940 was er voor het eerst sprake
van een echt gebruik van deze beroemde linie waarbij op de
Grebbeberg, naar tijd gemeten, een van de meest bloedige
slagen uit de gehele Tweede Wereldoorlog werd geleverd.
Aan Nederlandse zijde moest een regiment het opnemen tegen
een goed uitgeruste Duitse divisie en een SS-regiment
elitetroepen. Er is in feite geen sprake van een doorbraak
geweest, beslissend was de inname van de Moerdijk en het
bombardement van Rotterdam.
Aan de hand van enkele bijgevoegde kaartjes kan het ver-
loop van de strijd worden gevolgd. Toelichtingen worden
gegeven op de weinig overgebleven restanten van stellingen
en loopgraven. Slechts 7 kazematjes en enkele loopgraaf-
restanten hebben de tand des tijds en de sloopwoede weten
te overleven.
In een drietal bijlagen geeft Brongers een overzicht van
de Nederlandse troepensterkten, hetzelfde aan Duitse zijde
en tot slot een toeristische bijlage met gegevens over
bereikbaarheid, museum, restaurants e.d.
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Met dit goed uitgevoerde werk is een leemte opgevuld
waarin de exacte feiten en locaties worden beschreven met
diep respect voor de heldenmoed van de strijders in die
dagen van weleer.
Dit boekje in handig zakformaat, voorzien van vele foto's,
is een onmisbare gids voor die wandelaar, die op de
Grebbeberg nu eens precies wil nalopen waar zich de felle
gevechten in de meidagen van '40 hebben afgespeeld.

E.H. Brongers, 'De Slag om de Grebbeberg1, Gids histo-
rische plaatsen Tweede Wereldoorlog, Zaltbommel, 1990.

H.P.D

Restanten van een stalen geschutskoepel van een afgebroken kazemat aan
de Grebbelinie. Juni 1940.
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"DUITSE" CORRESPONDENTIE VANUIT RHENEN IN DE OORLOGSJAREN

Enige tijd geleden werd mij als verzamelaar van posthisto-
rie met betrekking tot het gebied Rhenen-Elst-Veenendaal
een viertal briefkaarten aangeboden, die verzonden waren
vanuit Rhenen in de oorlogsjaren 1940-1945 (Afb. l t/m 4).

Mijn interesse ging primair uit naar de censuurstempels en
tekens, die op deze briefkaarten waren aangebracht. Alle
briefkaarten kwamen van dezelfde afzender te Rhenen:
Von Leschen, Herenstraat 95, en waren gericht aan eenzelf-
de adres in Braunschweig in Duitsland.

Naast postale aspekten wekte ook de informatie op deze
kaarten over Rhenen in oorlogstijd mijn interesse. Ook
werd ik nieuwsgierig omtrent de persoon met de Duitse
naam Von Leschen, die klaarblijkelijk al voor de oorlog
in Rhenen, met de strategisch belangrijke Grebbeberg,
woonde.

Men denkt hierbij al gauw aan zaken als spionage. Verder
onderzoek echter leverde een vriendelijker beeld op;
althans mij is niets gebleken van sympathie voor het
Duitse Rijk. Uit de kaart van 1944 blijkt dat men aan
Duitse zijde een zoon in de familie verloren had, inet
het verdriet dat daarmee gepaard ging.

Johan Lodewijk von Leschen bleek in 1868 in Den Helder
te zijn geboren, en had zich in 1924 al als gepensioeneerd
militair gevestigd te Rhenen.

Na aanvankelijk op de Kastanjelaan te hebben gewoond, ver-
huisde hij later naar een villa, Herenstraat 95, waar hij
woonde met een huishoudster Mw. C.C. van Staveren.

In verband met het thema van dit "Oud Rhenen" nummer is
zijn impressie van ongeveer een maand na de inval van de
Duitsers, met de slag op de Grebbeberg, interessant om
hier weer te geven.
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Het blijkt dat hij de Duitse taal zeer goed beheerst.
Aangenomen moet worden, dat hij oorspronkelijk van Duitse
afkomst was en nog familie en vrienden in Duitsland had
in die tijd. Hier volgt dan een deel van de tekst op de
briefkaart (Afb.l):

»«
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_23 1 Cf.t't, 71 %fC.<%£Ai4«S

"*e*J £> t^xjts:* tL$s, C QLA^ dL

"Rhenen 7 juni 40

Liebe Else. Mit grosser Freude deine Karte erhalte woraus
ich sehe dass es Euch alle gut geht. Rhenen ist hart mit-
genommen doch mein Haus steht Gott sei Dank noch und sind
wir wieder bemuht es bewohnbar zu machen. Wir waren unge-
fahr 14 Tage evacuiert, sind aber jetzt glucklich wieder
zu Hause. Auch Tip und Mary machen es gut wie auch meine
schwiegermutter und kinder. Frl. v. St.(averen) hat sich
besonders gut gehalten und war mir eine grosse Stutze um
so mehr da es mis in meinem Alter of t schwer war so viel
mit zu machen. Hier ist jetzt uberal Ruhe und Ordnung
und kann ich mich wieder erholen.Etc.

Dein Alter bester Freund, Jos
Auch Frl. v. Staveren lasst dich vielmals grussen."
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Afb.2 en 3. Voorbeelden van Duitse censuur op briefkaarten
verzonden uit Rhenen naar een adres in Duitsland.
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Op deze kaart komen een rood censuurstempel "Ober kommando
der Wehrmacht - Gepruft" en met potlood en rode pen aan-
gebrachte nummers van de censoren voor.

De kaart uit 1944 (Afb.4) heeft een stempel "A.c.",
hetgeen betekent dat de tekst niet is gecensureerd. Wel
is de kaart gecontroleerd op geheimschrift door zogenaamde
"chemische censuur", namelijk twee lichtblauwe strepen,
die lijken alsof ze met waterverf zijn gemaakt. Voorts
komen er op de kaart nog twee nummers voor, een gestempeld
in rechthoek en een geschreven.
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Afb.4. Briefkaart uit Rhenen met "chemische" censuur.
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