Een uitgave van ELAN MEDIA voor THE ISLAND 2022

THE

ISLAND
1944-1945

The Island 44-45 in
De Spees in Opheusden,
het oorlogsverhaal van
de Betuwe
Sinds 2016 wordt evenement the
Island 44-45 georganiseerd. De
basis hiervan zijn een re-enactment
kamp, educatiedagen en tal van
aanverwante activiteiten. Reenactment is voor velen een onbekend
begrip, enige uitleg derhalve. Reenactment is strikt gesproken het
naspelen of uitbeelden van historische
gebeurtenissen, meestal op de
plaats waar deze oorspronkelijk
plaatsvonden, door deelnemers in
historisch kostuum. Zo ook in oktober
in De Spees in Opheusden.
Hoe werkt de totstandkoming van
zo’n evenement. Er is contact met
plaatselijke organisaties en ieder jaar
wordt een ander dorp uitgezocht om
telkens nieuw publiek te bereiken.

Op 5, 6, 7 en 8
oktober!
***
Tweede Veteranendag
Oost-Betuwe
***
Educatieprogramma
scholen
***
Lezing door lokale
historici
***
Mock Battles!

Locatie:
Camping De Linie, Markstraat 3A | Opheusden

Doel van het evenement is om
het Betuwse Oorlogsverhaal
meer bekendheid te geven. Het
oorlogsverhaal van de Betuwe, the
Island 44-45.
Op uitnodiging van een aantal
ondernemers strijkt de organisatie dit
jaar wederom neer op een historisch
mooie locatie. Hoornwerk de Spees bij
camping de Linie in Opheusden, dat
een verlengstuk is van de Grebbelinie
en onderdeel uitmaakt van de Betuwe
Stelling. Het speelde een rol tijdens de
mobilisatie tot en met de uiteindelijke
bevrijding van de Betuwe. Een
perfecte locatie voor het evenement
dus. De organisatie gaat dan ook
gebruik maken van de nog aanwezige
tankgracht en kazematten op de
stelling.
In een grote tent
wordt ook een Pop-Up
museum gerealiseerd.
Hier wordt in diverse
vitrines het verhaal van
de Betuwe, the Island
44-45, nog eens extra
uitgebeeld. Verder
zijn diverse soorten
voertuigen uit die tijd te
bezichtigen. Er komen
wapendemonstraties,
maar ook echte
schijngevechten,

zogenaamde Mockbattles waarin
de re-enactors echt in gevecht gaan
met elkaar. Deze gevechten worden
opgesierd met ontploﬃ ngen en
explosies. Doordeweeks zijn er voor de
basisscholen speciale educatiedagen,
waarin zij door gidsen rondgeleid
worden langs de diverse displays. In
de avonden zijn er lezingen in de grote
verwarmde tent. Er komt een tweede
Betuwse Veteranendag. Voor hen die
zich ingezet hebben voor de vrede
wordt een avond georganiseerd met
presentatie en vermaak. Alle Betuwse
veteranen kunnen zich hiervoor
aanmelden.
Onze dank gaat uit naar allen die dit
evenement mogelijk maken. Als eerste
de eigenaren van het terrein dat ons
beschikbaar is gesteld. Verder de buurt,
de vrijwilligers, de deelnemers, de
sponsoren, overheden en betrokkenen.
Zonder hen iss dit alles niet mogelijk.
Wij hopen u en vele anderen te kunnen
verwelkomen op the Island 44-45, dit
jaar en in de toekomst.
Voor actuele info kunt u ons blijven
volgen via facebook of meldt u aan voor
onze nieuwsbrief via theisland44-45.nl
Namens de organisatie van the Island
44-45,
Bauke Huisman
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Voorwoord burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe

Toen en nu: de geschiedenis herleeft
Een bijzonder evenement in onze
gemeente Neder-Betuwe in de periode
5 t/m 8 oktober 2022. Welkom rondom
Hoornwerk De Spees in Opheusden
waar organisatie ‘The Island ’44 –
‘45’ de bewogen geschiedenis van de
Betuwe levend houdt.
Wij kennen de Betuwe als een groene oase met
traag stromende rivieren en karakteristieke
dijken. Een vredig landschap. Moeilijk
voorstelbaar is het dat 78 jaar geleden
de Betuwe uit vele wonden bloedde. Ons
rivierengebied was het toneel van een felle
strijd tussen de Duitsers en de geallieerden op
steeds wisselende fronten. De bevolking was
geëvacueerd en het land onderwater gezet.

Het Betuwse leger
Deze bittere periode kent vele geschiedenissen.
Eén ervan is dat naast de Duitse, Britse
en Amerikaanse militaire eenheden in
de Betuwe ook enkele honderden mannen
leefden die achter waren gebleven toen hun
families moesten vertrekken. In het boek
Het manneneiland worden zij het Betuwse
leger genoemd. Formeel bestonden zij niet
en zij hadden geen uniform of rang. Toch
stonden zij, samen met de geallieerde soldaten,
voortdurende in de frontlinie. Het Betuwse
leger voerde ook zijn operaties uit onder vaak

vijandelijk vuur; operatie ‘aardappel rooien’,
operatie ‘koeien en paarden ophalen’, operatie
‘geïsoleerde soldaten opzoeken’, enzovoort.
In het genoemde boek stelt majoor Henk
Pierson: ‘Zelden heeft een leger met groter
heldenmoed en doodsverachting gestreden.
Dag en nacht onder granaatvuur; zonder
bunkers of kazematten ontbeerde het zelfs de
meest elementaire bescherming: de helm.’ 1 De
verwoestingen waren enorm.

Herbouw
In mei 1945 stonden onze vrouwen en
mannen voor de enorme taak de Betuwe te
herbouwen. Cijfers spreken soms boekdelen:
In bij voorbeeld Opheusden was geen huis
onbeschadigd. 27 procent van de woningen
was onherstelbaar verwoest. In Driel was 37
procent en in Elden maar liefs 40 procent van
de huizen verwoest. Het ontroert om te lezen
dat in juni 1945 in Dodewaard de scholen
weer werden geopend. Dat op 28 oktober 1945
de Zwitserse noodkerk in Elst in gebruik
werd genomen. Op 12 december 1945 reden
de eerste treinen weer over de spoorbrug
bij Driel. In april 1946 werd de steenfabriek
Malburgen onder Huissen weer in bedrijf
gesteld. Wat een moed hadden deze mensen
nodig en wat hebben zij die moed getoond!

Eerbetoon
Wat goed dat deze en vele andere geschiedenissen opnieuw tot leven worden gewekt
tijdens het evenement ‘The Island 44-45’.
De organisatoren, vrijwilligers en inwoners
uit de drie Betuwse gemeenten Overbetuwe,
Lingewaard en Neder-Betuwe hebben de
krachten verenigd en gezorgd voor een
enerverend en leerzaam programma. In deze
krant kunt u en kan jij hierover alles lezen.
Ook over de Tweede Betuwse Veteranendag.
Een waardig eerbetoon.
Ik hoop dat velen De Spees – historische grond
bij uitstek – zullen bezoeken. Welkom in NederBetuwe!

Jan Kottelenberg,
Burgemeester van Neder-Betuwe

1

pag i na 2

Majoor Pierson was van 17 oktober 1944 tot 1 april 1945 militair commissaris voor de Betuwe.
Zie: Hen Bollen en Herman Jansen, Het manneneiland: kroniek van de gebeurtenissen in de
Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945, Uitgeverij Terra, Zutphen, 1982.

Lezingen over het WOII-verhaal
van de Betuwe, the Island 44-45
Tijdens het evenement The Island-44-45
in De Spees in Opheusden zullen er ook
een aantal lezingen worden gehouden.
Nou, die zijn normaliter een trekpleister
van jewelste. Volg het programma!
In de Betuwe is tijdens de tweede
wereldoorlog ontzettend veel gebeurd.
Dit heeft een enorme impact gehad op
het gebied en haar inwoners.
Weinig aandacht
Er was voorheen nooit veel aandacht
voor dit gebied en haar verhaal.
Maar dat is veranderd. Het is echter
nog steeds lastig om er een goed
totaalbeeld van te krijgen. Het Betuws
Oorlog Info Centrum (BOIC) brengt
al deze gebeurtenissen samen tot dat
ene grote verhaal, het WOII-verhaal
van de Betuwe, the Island 44-45.
Een uniek verhaal, het verhaal van
60.000 inwoners, 198 dagen strijd,
onderwaterzetting, evacuaties en
wederopbouw van uiteindelijk één
van de zwaarst beschadigde gebieden
van Nederland tijdens de tweede
wereldoorlog.
Market Garden
Tijdens deze lezing wordt u op
chronologische volgorde meegenomen
langs de gebeurtenissen. Dit begint
al voor de oorlog, met de mobilisatie.
We vervolgen met de Duitse inval,
de bezettingstijd, het verzet en
ondergrondse, de luchtoorlog en dolle
dinsdag. Na D-day volgt al snel operatie
Market Garden. De operatie verloopt
desastreus, met alle gevolgen van dien.
De geallieerde opmars strandt in de
Betuwe en een lange periode van onrust
is het gevolg. En dit is nu juist de periode

Locatie:
Camping De Linie
Markstraat 3A
Opheusden

die minder bekend is in Nederland. Het
lijkt of er na Market Garden niet veel
meer is gebeurd. Het tegendeel is echter
waar.
Nagenoeg alle dorpen aan bod
Nagenoeg alle dorpen gaan aan
bod komen. U gaat zien waardoor
alle vernielingen zijn ontstaan. De
militaire acties worden kort en op
een eenvoudige manier uitgelegd.
Waarom ze hebben plaatsgevonden en
wat de gevolgen hiervan zijn geweest.
Eén en ander wordt aan de hand van
vele foto’s en kaarten verduidelijkt.
Er wordt aandacht gegeven aan de
bevolking. Hoe zij ondergedoken
zaten of toch op de vlucht sloegen
en waarom tot de evacuaties is
overgegaan. De onderwaterzetting
komt ook aan de orde.
Het puinruimen en daarna
Uiteindelijk wordt het gebied bevrijd en
kunnen de bewoners langzaamaan terug
naar ‘huis’. Het puinruimen kan van
start. We brengen het noodherstel en de
wederopbouw onder de aandacht en als
laatste de nog altijd zichtbare sporen in
het gebied.
Dit stuk geschiedenis zit nog altijd in de
genen van de Betuwnaar. Er wordt nog
altijd over gesproken en er zijn nog altijd
emoties die loskomen bij het aanraken
van deze herinneringen.
Al met al een zeer boeiende lezing
voor iedereen die geïnteresseerd is
in de oorlogsgeschiedenis van ons
gebied. De lezing bestaat uit twee
gedeelten van elk ruim 1 uur.

Bauke Huisman
tijdens een lezing
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by Betuwe Plant BV.
Bij Betuwe Plant ontwikkelden
we het O₂Tree label.
Wij werken vanuit de
overtuiging en passie dat groen
onmisbaar is voor de toekomst
van ons en onze kinderen. Het
label O₂Tree geeft de
consument directe informatie
over bomen. Voor elke tuin een
boom is hét credo.

Niet alleen zorgen bomen voor zuurstof,
ook slaan ze CO₂ op in hun stammen.
Daarnaast vangen bomen fijnstof op en
zorgen ze voor verkoeling in warme perioden. Welk doel je ook voor ogen hebt,
O₂Tree biedt voor iedere tuin en elk
landschap een geschikte boom.
Als Betuwe Groep BV zijn we onderscheidend van de traditionele andere
bedrijven door ons met man en macht in
te zetten voor nu en later, voor jeugd en
ouderen, en vooruitstrevend te zijn en
te blijven binnen en buiten ons vakgebied in onze regio maar ook zeker ver
daarbuiten.
Doe jij al mee aan het verbeteren van
jouw leefomgeving?

Team Betuwe Groep BV
Lees meer online...

Help jij ons team mee om te groeien naar
een nóg groenere toekomst?
Via www.werkenbijbetuweplant.nl
zet je de eerste stap!

De organisatie van The Island 44-45 bedankt
familie Brienissen van Camping De Linie
voor de geweldige samenwerking en het
beschikbaar stellen van de locatie.
Tielsestraat 16 - 4043 JS Opheusden | M. (06) 33 83 04 68
E. info@vansettentimmerwerken.nl
I. www.vansettentimmerwerken.nl

www.campingdelinie.nl

Programma

The Island 44-45
De Spees Opheusden

21.00 uur
23.00 uur

(Uitsluitend voor veteranen en genodigden)
Inloop Tweede Veteranendag Oost-Betuwe
Opening door de burgemeesters van Lingewaard,
Overbetuwe en Neder-Betuwe
Presentatie Veteranen Search Team
Sluiting

Donderdag 6 oktober
09.00 - 16.00 uur
15.00 - 18.00 uur
20.00 - 23.00 uur

Educatieprogramma scholen
Kamp open voor publiek
Lezing door BOIC, het verhaal van de Betuwe

Vrijdag 7 oktober
09.00 - 13.00 uur
13.00 - 18.00 uur
20.00 - 23.00 uur

Educatieprogramma scholen
Kamp open voor publiek
Lezing door lokale historici

Zaterdag 8 oktober
09.00 - 20.00 uur
10.30 - 11.30 uur
14.00 - 15.00 uur
20.00 uur
20.00 - 23.00 uur

Kamp open voor publiek
Mock Battle 1940
Mock Battle 1944
Ceremoniële afsluiting kampement
Gezellig napraten in de tent en sluiting

Woensdag 5 oktober
19.00 uur
20.00 uur

Tijdens de openstellingen van het kamp mogen de bezoekers
vrij over het kamp lopen en zich even terug in de tijd wanen.

Al le dagen gratis entree
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Foto: De Neder-Betuws veteranen Bram Florissen, Louis
v.d. Stuyft en Dies Meurs (©Jan Woldberg)

Het verhaal
van een
veteraan uit
Neder-Betuwe
Mijn naam is Louis van der Stuyft
woonachtig in Opheusden.
Met veel plezier al vele jaren werkzaam
voor de grootste Telecom Provider van
Nederland.
Sociaal en maatschappelijk betrokken
als commissie lid bij Voetbalvereniging
sv DFS en als gemeenteraadslid voor de
fractie van de PvdA
In 1983 ben ik als dienstplichtig
militair van januari tot en met juli
uitgezonden naar Libanon voor een VNmissie onder de vlag van UNIFIL.
Nederland (Dutchbatt) kreeg in 1979
een terrein toegewezen van 250
vierkante kilometers. Iedere compagnie
was voor een deel van de Dutchbattzone verantwoordelijk en daarvoor
werden observatieposten opgericht. In
het begin werden er veel patrouilles te
voet verricht, maar later kwamen daar
luister- of waarnemingsposten voor in
de plaats.
Daarnaast werden, om het contact met
de bevolking te onderhouden, sociale
patrouilles gelopen. Dat wil zeggen dat
de soldaten zichtbaar aanwezig waren
in de dorpen om contact te krijgen en
te houden met de lokale bevolking.
In ‘mijn’ dorp waren voornamelijk
sjiitische moslims aanwezig, die het
portret van ayatollah Khomeiny een
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prominente plaats gaven.
De taak van Dutchbatt was het
bezetten, bewaken en beveiligen van
het eigen bataljonsvak door middel
van observatieposten, roadblocks
en patrouilles. Hierdoor moesten
infi ltraties van de Israël Defence
Forces, de De Facto Forces en de PLO
voorkomen worden.
Voor mij als 19-jarige was het een
geweldige en leerzame tijd. De keerzijde
van een oorlogssituatie is helaas ook
dat je van dichtbij wordt geconfronteerd
met dodelijke slachtoffers ook aan
‘onze’ kant.
Gelukkig heb ik dat een plaats kunnen
geven voor mezelf, maar de dag dat
ik met zo’n incident te maken kreeg,
blijft ook nu na bijna 40 jaar later een
beladen dag.
In 1990 ben ik voor mijn toenmalige
werkgever uitgezonden naar Irak.
De aankomst in de hoofdstad Bagdad
was voor mij een déjà vu met de
aankomst in Beiroet de hoofdstad
van Libanon in 1983. Een sfeer van
dreiging en politieke onrust en veel
zwaarbewapende militairen op straat.
Ik voelde mij als ongewapende
burger machteloos en kon mij niet
concentreren op mijn taak en dacht
alleen: wegwezen hier!

Dit was de enige keer dat ik nadelige
gevolgen ondervond van mijn tijd
als militair en heb toen al vrij snel
overplaatsing aangevraagd naar een
ander project. Mijn gevoel dat er wat te
gebeuren stond was helaas juist, want
een paar maanden later brak de eerste
Golfoorlog uit.
Jarenlang heb ik mij door werk en
gezinsleven niet met oorlogsveteranen
beziggehouden, maar inmiddels ben ik
lid van diverse veteranenorganisaties
en bezoeker van veteranenactiviteiten.
Neder-Betuwe is een fijne gemeente
om te wonen en als veteraan word je
hier gewaardeerd. Daarom is het ook
geweldig dat er op 5 oktober a.s. een
veteranen avond wordt georganiseerd
in De Spees. Dergelijke evenementen
zijn waardevol en geven een gevoel van
saamhorigheid en herkenning.
Ik doe met name een beroep
op de jonge veteranen om
ook gehoor te geven aan de
uitnodiging, want ik wil
ook graag met jullie van
gedachten wisselen over
jullie ervaringen en vooral
hoe het nu met jullie gaat.
Tot dan!

va n
Educatiedependa nce

Oorlogsmuseum
Niemandsland
Geschiedenis wordt onder kinderen
vaak als suf en saai gezien,
oorlogsmuseum Niemandsland brengt
hier verandering in! Dus ook tijdens
het evenement The Island ’44-’45 in
De Spees in Opheusden, waar veel
schoolklassen op bezoek komen.

Maandag:
19:30u - 22:00u
Vrijdag:
10:00u - 17:00u
Ieder derde weekend:
zaterdag en zondag:
12:00 tot 17:00u.

Met een omgebouwde GMC-truck
uit 1943 brengt oorlogsmuseum
Niemandsland het verhaal van de
Tweede Wereldoorlog in de Betuwe naar
het ‘schoolplein’.
GMC-vrachtwagens werden tijdens
de oorlog gebruikt om legermateriaal
te vervoeren. Een van deze
authentieke trucks is omgebouwd tot
educatiedependance. Op interactieve
wijze ervaren de kinderen hoe de
Tweede Wereldoorlog ervaren werd
door de geallieerden, de Duitsers en
de lokale bevolking. Voor scholen is
er een compleet samengesteld pakket
beschikbaar inclusief een werkboek en
een museumbezoek.
Oorlogsmuseum Niemandsland
Nijmeegsestraat 19a Gendt
6691CK Gendt
Netherlands
Voor meer informatie:
www.museumniemandsland.nl.
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Wat heeft mijn kind
nodig om zich goed te
kunnen ontwikkelen
op school?

Hoe kan ik mijn zoon
ondersteunen bij het
verminderen van zijn
angstklachten?

Mijn ouders en ik
hebben veel ruzie.
Hoe kunnen we elkaar
weer beter begrijpen?

Orthopedagogenpraktijk Focus biedt
onderzoek en/of behandeling bij kinderen
en jongeren van 6-18 jaar die vastlopen in
hun dagelijks functioneren en eerdere
ondersteuning onvoldoende heeft
opgeleverd. Samen met ouders en school
wordt gekeken naar wat het kind nodig
heeft.

Lambartus van Ingenstraat 6 | 4051 BR Ochten
E info@orthopedagogenpraktijkfocus.nl
T 06-41694162

www.hazet.nl
Ochten | Transitoweg 2 | 0344-642819

www.orthopedagogenpraktijkfocus.nl

Wie heeft er nog verhalen,
foto’s, anekdotes of
dagboeken?
de geschiedenis moet telkens opnieuw
worden verteld en bewaard blijven!
Door de samenwerking tussen diverse organisaties
ontstaat op het evenement The Island 44-45 De Spees
Opheusden een mooie mix aan activiteiten, waarbij ieders
specialiteit maximaal tot zijn recht komt. Educatie,
herdenken, het tonen van historisch materiaal en
beelden, het uitbeelden van de situatie van toen en het
exposeren van een compleet militair kampement met
originele militaire voertuigen, een tijdelijk museum en
tal van displays doen de bijzondere periode herleven.

krijg je van de mensen aldaar mogelijk het antwoord. Er
zijn altijd mensen van de organisatie aanwezig die u meer
kunnen vertellen. Andersom horen zij graag je verhaal of
anekdote van je. Is er nog een dagboek in de familie, dan
zou men hier voor dossiervorming graag inzage in hebben.
Breng het mee! Het kunnen waardevolle aanvullingen voor
de dossiers zijn. De verhalen kunnen weer worden gebruikt
voor de lezingen, in het BOIC of voor andere evenementen.

In deze krant kun je er alles over lezen. Het is een evenement
voor alle leeftijden. Tijdens de avondopenstellingen of de
zaterdag zijn er veel extra activiteiten. Omdat de kinderen
dan al met de scholen zijn geweest, kunnen zij vader en
moeder, opa en oma prima de weg wijzen. Graag laat de
organisatie aan iedereen zien wat er in de oorlog en - zo
dichtbij - hier in de Betuwe heeft afgespeeld. Ook in de Betuwe
is een hele hoge prijs betaald voor de vrijheid. Wie weet roept
dit herinneringen op of steek je er toch wat van op. Misschien
komt er eindelijk een antwoord op iets wat je jezelf allang
hebt afgevraagd. Er zullen zeker verhalen loskomen bij het
zien van voorwerpen of foto’s van toen. Wellicht komen er
herinneringen aan bijzondere ervaringen of verhalen van
familie naar boven. Misschien niet altijd leuk, maar wel
goed om er over te praten. Over wat is verteld of misschien
verzwegen. Wellicht heb je nog iets thuis waar van je niet
weet wat het is. In het pop-up (tijdelijk) museum in de tent

Foto: Soldaten van de Belgische Brigade
van Piron op een Duits wrak te Opheusden
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Overste J.M. Kolﬀ bouwde
in mobilisatietijd WOII
aan de Betuwe Stelling
Door Ton Keuken

Ik denk dat de meerderheid van de mensen die de Overste
J.M. Kolﬀsttraat in Kesteren in- of voorbijrijden niet
de achtergrond van deze militair weten, doordat ze
het bijschrift niet lezen. Maar als we een tipje van de
geschiedenis van De Spees in Opheusden gaan oplichten,
dan kunnen we niet om de Overste heen. Daarom zijn we
in zijn persoonlijke biograﬁe gedoken en laten reserve
luitenant-kolonel J.M. Kolﬀ, commandant van het 46e
Regiment Infanterie, zelf aan het woord.
‘Reeds in juni 1939 was ik onder de wapenen geroepen
tot deelname aan een zesdaagsche kaderoefening in
Gelderland onder leiding van Generaal der Artillerie Jhr.
J.T. Alting van Geusau, C.I.L.K. Daarna werd mij medio
juli voor een tijdvak van zes weken het bevel opgedragen
over 22 R.I. te Ede, welks commandant tijdelijk elders
was gedetacheerd’. Maar Kolﬀ had niet kunnen bevroeden
dat op 24 augustus 1939 een voorlopige waarschuwing
voor een algemene mobilisatie zou worden afgegeven. Hij
kreeg de opdracht om naar Bennekom te gaan, om daar de
mobilisatie van 46 R.I. op zich te nemen, ‘het regiment,
waarmede ik in de komende maanden zooveel lief en leed
zou deelen’.
Bezetting Betuwestelling
Kolff verhaalt dat de mobilisatie in Bennekom voorspoedig
verliep en dat hij op 31 augustus 1939 om 4.00 uur het
Concentratietelegram ontving om in actie te komen. Hij
gaf onmiddellijk de vereiste bevelen. De kwartiermakers
vertrokken nog dezelfde dag en het regiment marcheerde de
volgende morgen naar het nieuwe legeringsgebied KesterenOpheusden en Ingen in de Betuwe. De 46 R.I. behoorde tot
de Brigade A, aan wie was opgedragen de Betuwestelling
te bezetten. ‘Deze Betuwestelling’, schrijft Kolff, ‘strekte
zich uit van Ochten aan de Waal tot en met ‘de Spees’ aan
den Rijn. ‘De Spees’ is een oude boerderij tegenover de
Grebbe gelegen. De Brigade C. verdeelde zijn Brigadevak in
twee ongeveer even breede regimentsvakken en gelastte
o.m. dat elk der beide vóór regimenten één bataljon aan de
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Brigadereserve moesten afstaan. Mijn regiment werd linker
vóórregiment en naar rechts was ik aangeleund aan 44 R.I.,
terwijl links van mij aan de overzijde van den Rijn op en om
den Grebbeberg 8 R.l. (behoorende tot de IV Div. 41 L.K.)
gelegerd was. De Rijn behoorde tot 8 R.1.’
De Liniedijk
‘Door de Betuwe liep, zoals nog deels zichtbaar, in een
rechte lijn van Ochten in noord-oostelijke richting naar “De
Spees” de zoogenaamde Liniedijk, ter lengte van ca. 4 K.M.
De breede dijk aan de oostelijke zijde beschermd door een
ca. 15 Meter breede gracht behoorde ten tijde van Prins
Maurits tot een belangrijk stelsel van verdedigingswerken
in deze streken. En aangezien het Bureau Stellingbouw
reeds eenige moderne kazematten en gietstalen koepels
in deze dijk had ontworpen, resp. in aanbouw had, scheen
het welhaast geen vraag meer of deze lange en rechte dijk,
dwars door het polderland, de toekomstige frontlijn zou
moeten worden! Een frontlijn, welke ik in een modernen
oorlog uit den booze achtte. Maar een Besluit moest worden
genomen. Mijn regiment moest aan het werk, de voorloopige
Verdedigingsbevelen moesten worden uitgegeven. Een
aanval uit het oosten kon immers elken dag losbarsten. En
in November 1939 is het dan ook bijna zoo ver geweest. Dus
werd de Linie frontlijn.
Ik deelde mijn regimentsvak in twee bataljonsvakken,
rechts: een breeder vak (Vak Spoorbaan) achter de te
verwachten inundatie; links: een smaller vak (Vak “De
Spees”) ca. 1000 M. breed en evenwijdig loopend met den
Rijn en den Zuidrand van den Grebbeberg. Behalve dus
de frontlijn werden nog meerdere lijnen in het terrein
met de ondercommandanten vastgesteld als de stoplijn,
een grendellijn, een lijn voor de tusschenverdediging en
de voorposten weerstandslijn. Een uiteenzetting van de
beteekenis van al deze lijnen zou mij te ver en tot technische
details voeren, dus laat ik het hierbij. Al deze gegevens
werden in mijn Verdedigingsbevel vastgelegd, een bevel dat
uitgroeit tot een lijvig geheel. Het bevat de gegevens omtrent

de sterkte van de bezettingen in de twee Vakken van de
Hoofdweerstandsstrook, dus ook van de toe te voegen zware
mitrailleurs, mortieren, 6 veld- en pantserafweerkanonnen;
de sterkte en opstelling van de regimentsreserve; de sterkte
en de wijze van bezetting van de voorpostenstrook’, zo
vermeldt de biografie.
Een kansloze missie
Tot de Brigade A behoorde onder meer de 22e Regiment
Infanterie, die bij de mobilisatie was opgericht en volgens
de biografie van de overste ‘van zwakke samenstelling’ en
niet volledig geformeerd om de algemene opdrachten uit te
voeren. Een van de opdrachten was het bestrijden van de
vijandelijke artillerie. Het geschut was verouderd en een
luchtdoelgeschut had Brigade A al helemaal niet. ‘Wèl was
een batterij opgesteld in het linker nevenvak, westelijk
van den Grebbeberg, die in de oorlogsdagen prachtig werk
heeft verricht’, meldt Kolff. De Brigade C constateerde bij de
verkenning van de Betuwe Stelling dat er geen materialen en

gereedschappen waren voor de realisatie van de versterking.
Na inspectie door generaal L.H. Reynders en door de
luitenant-generaal J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, kreeg
Kolff eindelijk de toezegging voor de levering van schoppen,
kruiwagens, kruipplanken, meer hout, schepen met zand
en de tewerkstelling van meer burgerarbeiders. De aarden
wallen kwamen nu stuk voor stuk tot stand, maar tevreden
was luitenant-kolonel Kolff niet. Zijn voorkeur ging uit naar
betonbouw.
De stekelvarkens
Wel liet het Bureau Stellingbouw in zijn vak drie zogenaamde
stekelvarkens (betonnen kazematten) bouwen en vier
koepels voor zware mitrailleurs. Veel te gering in de
frontlijn, meende Kolff. Later kreeg hij toch toestemming
om er een aantal betonnen kazematten bij te plaatsen.
Dat leverde hem een tevredenheidsverklaring van de
legerleiding op.

Er is nog veel meer te
vertellen over het werk
van de latere Overste
J.M. Kolﬀ, maar
hiermee hebben we
een beetje een gezicht
gegeven aan de Overste
J.M. Kolﬀstraat in
Kesteren.
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Mooi vakwerk
Met de M van Polman
Polman Bouwbedrijf in Kesteren (ver)bouwt en
renoveert woningen en bedrijfspanden. Ons dna?
Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid.
www.polmanbouwbedrijf.nl

Parallelweg 49b | 4043 KH Opheusden
T 0488 44 12 96 F 0488 72 58 26
E. info@bpcgroen.nl | I. www.bpcgroen.nl

Onze badkamershowroom
is helemaal opgefrist

Bekijk het complete
aanbod sanitair en
tegels in onze showroom

Kesteren
(0488) 48 02 32

damitech.nl

Gezocht gegevens over de
hulpacties van ds. R. Kok
in Ochten en Opheusden
In het verre verleden heb ik mijn ouders en
grootouders met veel waardering horen spreken
over de hulpacties van ds. R. Kok uit Veenendaal,
toenmalig predikant van de Gereformeerde
Gemeenten, voor de inwoners van Ochten en
omgeving in 1945. Helaas heb ik als geïnteresseerde
in de geschiedenis van WOII die ervaringen nooit
opgeschreven. Maar ze horen bij de geschiedenis.
Enkele jaren geleden vond ik in het boekje ‘Gevlucht,
behouden, waard’, over Opheusden 1940-1945,
de volgende alinea. ‘Op 22 juni heeft ds. Kok uit
Veenendaal met de heer B. Roest een bijeenkomst
gehouden in de paardenschuur op de Tol, met een
aantal mensen hier uit de buurt. Ds. Kok wilde
namelijk zijn medeleven betuigen, door in Veenendaal
en in andere gemeenten een inzameling te houden
van meubels, bedden, kleren enz. voor mensen in
Opheusden. De bijeenkomst was zeer primitief, in een
schuur, die door granaatvuur beschadigd was.’ Hij
hield daar ook een korte meditatie, maar meer heeft
de schrijver, W. v.d. Bosch, er niet over genoteerd. Ik
weet dat die hulp is gekomen, omdat ik dat van meer
mensen heb gehoord, maar dat is alles. Om dat stukje

aan de geschreven geschiedenis toe te voegen, heb
ik contact gezocht met de familie, die op zich alweer
uit veel predikanten bestaat/heeft bestaan. Via ds.
R. van Kooten uit Apeldoorn heb ik uiteindelijk een
aantal adressen gekregen van mensen die op de
hoogte waren van de historie van zijn opa. Zelf wist
hij er wel van, maar er werd nooit over de hulpacties
na WOII gesproken. Zijn overleden zwager, ds. Iz. Kok,
had de totale bibliotheek van ds. Kok geschonken aan
de Theologische faculteit van de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Maar ook onderzoek daar leverde niets
op. Ook anderen konden mij er niets over vertellen.
Kennelijk heeft ds. Kok zijn ‘goede werken’ niet
op papier gezet, maar was het een man van ‘geen
woorden, maar daden’. Ik blijf doorzoeken, maar
als er iemand is die er meer van weet, laat die mij
dan even e-mailen (tonkeuken@gmail.com) of bellen
(0653638778). Dit stukje geschiedenis is het waard te
worden vastgelegd.
Ton Keuken, 4-5 mei comité Opheusden en
medeorganisator The Island 44-45
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Sfeervol
RESTAURANT
Een uitje naar Molen ‘De Zwaluw’ is geschikt voor jong en oud. Kinderen vermaken zich uitstekend in de grote
speeltuin naast het terras, maar ook de bowlingbaan is favoriet bij onze gasten. Culinair genieten doe je in ons à la
carte restaurant. Ons personeel legt je graag in de watten!

DE INGREDIËNTEN

SPEELTUIN

Een goed en smaakvol gerecht kan alleen opgediend

Volwassenen kunnen zich pas echt ontspannen als

worden wanneer er gekozen wordt voor de beste

de kinderen zich ook vermaken Daarom bevindt zich

ingrediënten. Deze worden dagelijks vers aangeleverd of

aangrenzend aan het terras een grote omheinde en

geplukt uit eigen moestuin.

kindvriendelijke speeltuin.

Molen ‘De Zwaluw’ • Batterijenweg 19c, Kesteren • Tel. 0488 48 8833 • www.molendezwaluw.nl
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DEMOCRATIE
I
DODEWAARD
AMERIKANEN
KANON
Ĳ KESTEREN
EUROPA
ARNHEM
BARRICADEN
KFEEST
GEALLIEERDEN
BELEGERING
LOOPGRA
GREBBEBERG
BEVRĲDERS
MBEVRĲDERS
HELDEN
BEVRĲDINGSD
G
BEVRĲDINGSDAG MOED
HERDENKEN
BLOEMBOLLEN
MUSSER
HERINNEREN
BON
NSB
HONGERWINTER
CAPITULATIE
OCH
Ĳ
HOSPITAAL
CAVALERIE
ONDERDUIKEN
INFANTERIE
CHOCOLA
OPHEUSDEN
DEMOCRATIE
PINVAL
DODEWAARD
SEY

Oplossing:

STRĲDEN
STRĲDKRA

BEVRĲDERS
BEVRĲDINGSD

STRĲDEN
STRĲDKRA

DOE MEE!

Maa k de pu zz
el en lever
deze volled ig
in gev u ld
in bij Plus va
n de Pol in
Kesteren of
v ia
and re.van.d
e.pol@plus.n
l.

Mooie pri jze
n!

P
SEY
KANON
SL
KESTEREN
STRĲDEN
KONINGSHUIS
STRĲDKRA
LOOPGRAVEN
T
MARSHALLHULP
V
MOED
VECH
MUSSERT
VERZE
NSB
VL
OCHTEN
V
ONDERDUIKEN
WEDEROPBOUW
OPHEUSDEN
PARACHUTIST
SEYSINQUART
STRĲDEN
STRĲDKRA

PARACHUTIST
SEYSINQUART
SLAG
STRĲDEN
STRĲDKRACHTEN
TANKS
VADERLAND
VECHTEN
VERZET
VLUCHTEN
VOLK
WEDEROPBOUW

Maa k kans op
waa rdebon n
en va n €50,0
0,
€ 25,00 en €1
0,00! Met de
pr ijsw in naa
rs wordt va n
zelf
contact opge
nomen.
Naam

Leeftijd

Telefoonnummer

*Wij verzamelen deze gegevens
alleen om de winnaar te contacten.
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n we oo

Burg. Lodderstraat 38
Opheusden
Tel. 0488 429 690
www.heerenvanopheusden.nl

�sch

Pop-up museum
toont voorwerpen
uit WOII
De Stichting Betuws Oorlogs Verleden (SBOV) gaat
op verzoek van de organisatie The Island 44-45 De
Spees Opheusden, samen met enkele particuliere
verzamelaars uit de regio, een pop-up museum
inrichten op het evenemententerrein. Tijdens de
tentoonstelling zijn veel voorwerpen te zien die direct of
indirect te maken hebben met de strijd in de Betuwe.
Een van de deelnemers is Kris Michiels uit België. Hij
vertegenwoordigt met enkele items uit zijn verzameling
de Belgische Brigade Piron, die in 1945 een groot deel
van de Betuwe zuiverde van de laatste Duitse eenheden.
Daarbij werden ook de nodige verliezen geleden, die nog
steeds jaarlijks in Opheusden worden herdacht.
Heeft u verder nog vragen of heeft u wellicht
voorwerpen uit deze periode waar u een goede
bestemming voor zoekt? Neem dan contact op met Sem
Arends (Tel. 0640244051).
Foto: De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra
bezoekt het pop-up museum 2019

Foto: Buitendisplay The Island 2018
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engineering
machinebouw
lassen (rvs - staal aluminium)
kanten/zetten

Een goed begin van
de dag start bij

‘Kwaliteit, klantvriendelijkheid,
korte lijntjes en service. Naast
het leveren van hoogwaardige
producten, vinden wij meedenken
met de klant minstens zo
belangrijk. U staat
als klant centraal. Wij luisteren
goed naar uw vraag, houden
persoonlijk contact en doen
graag een stapje extra.’

ERIK WILLEMSEN METAALBEWERKING
BONEGRAAFSEWEG 12 | 6669 MH DODEWAARD
06-14230371 | INFO@EWILLEMSENMETAALBEWERKING.NL
WWW.EWILLEMSENMETAALBEWERKING.NL

HKV herdenkt mee

Bedrijfskleding & PBM | Gereedschappen | Wegbebakening | Reclame & Sign
Ochten | Tilburg | Vlaardingen

hkvochten.nl

Fort De Spees
al in de Romeinse
tijd onderdeel van
verdedigingslinie
Aan de Rijnbandijk steekt sinds een
paar jaar trots de top van een Romeinse
wachttoren boven de dijk uit. De replica
is gebouwd op camping De Linie en
staat op de vroegere noordgrens van
het Romeinse Rijk, de limes. Deze
grens volgde de Nederrijn, net zoals
de grens tussen Utrecht en Gelderland
tegenwoordig doet. Ooit stonden in dit
gebied vele van dit soort uitkijktorens.
De wachttoren is “De Spees” genoemd,
afkomstig van de gelijknamige boerderij
die er vroeger stond. De replica van zo’n
acht à negen meter hoog en werd op 6
mei 2016 geopend. Initiatiefnemer Henk
Brienissen kreeg de inspiratie voor het
bouwen van de toren na een fietstochtje in
De Meern.
In onze regionen waren de wachttorens
vrijwel altijd van hout gemaakt, zo ook
de reconstructie. Bij de wachttoren
is als knipoog naar de Romeinen een
bord geplaatst van camping De Linie en
boomkwekerij Herenland met daarop de
tekst:

“Ego, Julius Batavus, legatus Germaniae
Inferior per regnum Augustus imperator,
commendo in quisque castellum Juglans
regia ‘Bella Maria’ est plantandum.
Juglans regia servat militia apud umbra
et cibus. In Via Limes quoque Juglans
regia plantandum est per indicare via.
Carvone
Anno domini bc”
“Ik Julius Batavus, gezant voor Germania
Inferior van Keizer Augustus geef hierbij
opdracht dat bij elke nederzetting,
versterking en wachttoren een Juglans
regia ‘Bella Maria’ moet worden geplant.
Dit dient tot welzijn voor de manschappen
door de schaduw en het voedsel die
walnoten geven. Ook langs de Limesweg
moeten walnoten worden geplant om de
weg te markeren.
Kesteren
6 mei 16 (voor Christus)”
Pyrus ‘Gieser Wildeman’ uit de
Historische Tuin Aalsmeer
De Romeinen troffen in het rivierengebied
een nat met groen overwoekerend gebied
aan met struiken en bomen zoals de

Replica van Romeinse toren
prominent aan noordgrens
Romeinse Rijk
(bron: hereditasnexus.com)

vlier, sleedoorn, els, populier en wilg. Op
de hogere oeverwallen groeiden de eik,
es, berk, linde en acacia. De Romeinen
brachten tijdens hun bezetting veel
nuttige bomen en planten mee. Veel van
deze nieuwe soorten aardden snel in de
vruchtbare klei in de Betuwe. Zo brachten
de Romeinen onder andere de kers,
pruim, abrikoos, notenboom, hazelnoot,
moerbei en peer mee. Die laatste vrucht
werd pas echt populair in onze streken
rond 1800, een exemplaar uit 1850 is te
vinden in de Historische Tuin Aalsmeer:
de pyrus ‘Gieser Wildeman’.

Swaenenstate 4,
Opheusden

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur
Donderdag en vrijdag
08.00 - 21.00 uur
Zaterdag
08.00 - 20.00 uur

Markstraat 3a | 4043 JX Opheusden
Telefoon: 0488 - 48 12 14
info@campingdelinie.nl

www.campingdelinie.nl
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Goed eten.
Daar houden we van.

