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Ten geleide

We herdenken in mei 2015 dat de Tweede Wereldoorlog vijfenzeventig jaar geleden begon
en zeventig jaar geleden eindigde. Dit themanummer is geheel hieraan gewijd. Er worden
aspecten en gebeurtenissen uit deze ingrijpende periode verteld aan de hand van voor
werpen en documenten die hierin een rol speelden. Deze voorwerpen en documenten
vormen tevens de kern van een speciale tentoonstelling in de centrale hal en expositie
ruimte van het Regionaal Archief Rivierenland aan het J.S. de Jongplein 3 (Teisterbantlaan)
in Tiel. Deze Nieuwe Kroniek is daardoor naast een themanummer van het ledenblad van
de Oudheidkamer tevens een catalogus en gids bij de tentoonstelling. Deze kunt u bezich
tigen vanaf 5 mei tot en met 17 juli 2015. U bent welkom op dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.
De redactie

VERANTWOORDING BEELDMATERIAAL
Erik van Ammers (Flipje en Streekmuseum Tiel): pagina 11, 13, 14, 16, 18, 24, 32, 34, 38, 43 boven,
45, 47, 49, 52, 55 boven, 56 boven, 57, 58, 62, 65 boven, 66, 68, 71, 72, 74, 75
Foto Jan Bouwhuis: pagina 44, 60, 65 onder, 73 links, 76
Focus: pagina 7
Kevin van Tuil (Regionaal Archief Rivierenland): pagina 37
Foto voorzijde: Regionaal Archief Rivierenland: Atlas van kleine aanwinsten
(toegangsnummer 0663), nr. 657. Fotograaf: Campagne of Swanenberg, Tiel

‘1940 OORLOG 1945 in 33 momenten’
Welkom op deze expositie in het RAR, die tot stand kwam door een samenwerking van
het Flipje en Streekmuseum, het RAR en de Oudheidkamer Tiel en Omstreken.
Door gebruik te maken van elkaars expertise ontstond een unieke expositie met herken
bare en veelal emotioneel geladen voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog.
33 momenten in tijd… 33 momenten om te ervaren… 33 momenten als herinnering aan
wat ooit was maar nu soms toch weer zo dichtbij lijkt te zijn.
Momenten van blijdschap, momenten van eenzaamheid, heldhaftigheid en verdriet.
Verteld en vertaald door zwijgende voorwerpen en audiovisuele presentaties. Ondersteund
door bijzondere archiefstukken die deze voorwerpen tastbaar maken en plaatsen in de tijd.
Ouderen herkennen de voorwerpen, jongeren nemen waar en lezen de teksten. Hoe bij
zonder zou het zijn als zij, die de oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt, aan hun
kleinkinderen en scholieren vertellen over die oorlogsjaren. Over onderdrukking en een
nieuw herwonnen vrijheid.
Samen deze expositie bezoeken, samen… soms in uitbundigheid en blijdschap, soms in stilte
en met respect.
Juist nu is het moment om deze expositie te omarmen… niet alleen om zeventig jaar vrijheid
te herdenken en te vieren maar ook door die herinneringen te projecteren op het heden.
Dat heden en verleden lijken soms ver uiteen te liggen maar ‘het toen’ is ook nu in nieuwe
facetten weer voelbaar.

Particulieren

Mijn dank gaat uit naar mijn medeleden van de voorbereidingscommissie (Peter Schipper,
Martin de Bruijn, Thonny Zondag, Jan Bouwhuis) en de (eind)redactie van deze Nieuwe
Kroniek, die bereid waren met een niet aflatende energie dit themanummer en deze expo
sitie ‘1940 OORLOG 1945 in 33 momenten’ te realiseren.

De uitgever heeft ernaar gestreefd alle auteursrechthebbenden van de illustraties te achterhalen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden kunnen zich tot de uitgever
wenden.

Wolter J. Aalders
Oudheidkamer Tiel en Omstreken

Regionaal Archief Rivierenland
Flipje en Streekmuseum Tiel

‘1940 OORLOG 1945 in 33 momenten’
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Gemobiliseerde militairen op het station van Tiel
Collectie Smit / Kers

	Tiel aan de vooravond van de oorlog

Tiel was tegen het einde van de jaren
dertig van de vorige eeuw een kleine
industriestad met bijna dertiendui
zend inwoners. Het grondgebied van
de gemeente was een flink stuk klei
ner dan nu. Drumpt, Wadenoijen en
Kapel-Avezaath waren nog niet bij
Tiel gevoegd. De beroepsbevolking
bestond voor een klein deel uit elite
van vooral bestuurders, juristen en
medici. Verder een flink aantal win
keliers, kooplieden en ambachtslie
den. Het grootste deel echter waren
laaggeschoolde fabrieksarbeiders.
Veel kleine bedrijven waren tussen de
woonhuizen gevestigd. Naar verhou
ding waren er veel klompenmakers
actief. Grotere bedrijven bevonden
zich in de Papesteeg (Verdugt en
de Cellulose Lakfabriek). In Tiel-Oost,
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het vroegere Zandwijk, stonden
conserven
fabriek De Betuwe en de
metaalwarenfabrieken van Daalderop
en Kurz. De beide fruitveilingen, Tiel
en Omstreken en Veiling Septer, zorg
den voor veel verkeer en levendig
heid rondom het station. Het vervoer
van goederen ging hoofdzakelijk met
paard en wagen. Vrijwel alle inwo
ners werkten in de stad. In het cen
trum maar ook daarbuiten bevonden
zich talrijke horecagelegenheden
waaronder veel cafés. Eveneens was
er een flink aantal boerderijen binnen
de bebouwde kom. Vóór de Tweede
Wereldoorlog had de beroepsvis
vangst op de Waal nog enige beteke
nis. Vanuit het Land van Maas en
Waal werkten veel mensen in Tiel.
Een grote pont zorgde ervoor dat men
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de Waal kon oversteken. Goederen
werden per schip, per trein en met
behulp van bodediensten van en
naar Tiel gebracht. Auto’s waren een
bezienswaardigheid. Paard en wa
gens beheersten het stadsbeeld.
‘s Maandags, op marktdag, bruiste de
stad. Tot uit de verre omtrek kwamen
huisvrouwen, boeren en handelaren
om inkopen te doen of hun waar te
slijten. Tiel kende een grote waren
markt waar naast voedsel een breed
assortiment non-food te koop werd
aangeboden. Daarnaast was er de vee
markt waar men runderen en een en
kel paard verhandelde. Voor varkens
kon men terecht op de varkensmarkt.
De middenstand, maar eveneens de
cafébazen, deden dan goede zaken.
De meeste mensen hadden het echter
niet breed. Vlak voor de oorlog was de
werkloosheid groot en de lonen in de
fabrieken bescheiden. Veel arbeiders
gezinnen voorzagen voor een gedeelte
in hun levensbehoeften door het ver
bouwen van groenten in een moes
tuintje of achter het huis het houden
van kippen, konijnen en een varken.
Tiel had last van de economische re
cessie. Het recht op een bescheiden
gemeentelijke uitkering was vaak ge
koppeld aan de verplichting om te
werken op een werkvoorzieningspro
ject. Het Amsterdam-Rijnkanaal, dat in
aanbouw was en de aanleg van de be
graafplaats aan de Papesteeg waren
enkele van die werkobjecten.

Tiel aan de vooravond van de oorlog

De stad was sterk verzuild. Katholie
ken, protestanten en socialisten had
den hun eigen (vak)verenigingen.
Kerken waren niet alleen belangrijk
als godsdienstig centrum maar ook
op het gebied van de maatschappe
lijke dienstverlening.
Bij de verkiezingen van de Provinciale
Staten in 1935 stemde 8,8% van de
Tielenaren op de NSB. In 1939 begre
pen veel inwoners dat het natio
naalsocialisme niet die voorspoed zou
brengen waarop zij gehoopt hadden.
De aanhang van de NSB bleek in april
1939, toen er opnieuw verkiezingen
waren voor de Provinciale Staten,
meer dan gehalveerd.
Kort daarna begon de regering reke
ning te houden met een mogelijke
oorlog. Op 28 augustus 1939 werd
de algehele mobilisatie afgekondigd.
De volgende dag vertrokken de Tielse
dienstplichtigen per trein naar hun
mobilisatiebestemming. Van elders
werden militaire eenheden in de stad
gelegerd. Enkele dagen later werd de
distributiekring Tiel opgericht met het
doel voorbereidingen te treffen om in
geval van schaarste de voedselvoor
ziening te kunnen regelen.
Op 10 mei 1940 schrokken de Tiele
naren rond vier uur wakker door een
oorverdovend motorlawaai. Honder
den Duitse vliegtuigen vlogen van oost
naar west. De Tweede Wereldoorlog
zou ook Tiel niet onberoerd laten.
BL
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De vernielde gevangenis op het Bleekveld te Tiel, 1945
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

Verslagen, verwoest, verlaten, vrij!

De spanning en onzekerheid ston
den op de gezichten van de militai
ren te lezen, die zich met hun echt
genotes en ouders op 28 augustus
1939 voor het Tielse station verza
meld hadden. Door de regering was
de algehele oorlogsmobilisatie afge
kondigd en de opgeroepen militairen
wachtten op de trein, die hen naar de
mobilisatiebestemming zou bren
gen. Hoopte men nog op neutraliteit
zoals in 1914, die hoop werd ruim
een half jaar later teniet gedaan, toen
op 13 april 1940 de burgemeester de
stad officieel ‘in staat van beleg’ ver
klaarde.
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger
ons land binnen en om 11.30 uur
vond het eerste luchtgevecht boven
Tiel plaats. De oorlogshandelingen
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werden steeds merkbaarder en op
13 mei begon in alle vroegte de alge
hele evacuatie van de inwoners van
Tiel. Het Nederlandse leger verloor
de strijd en op 15 mei volgde de ca
pitulatie. Zes Tielse militairen had
den hun leven verloren tijdens de
gevechten. Een dag eerder waren in
de middag de eerste Duitse eenhe
den al in de stad aangekomen. We
waren ‘bezet’ en definitief verslagen
zo leek het toen.
De enigen die de Duitse inval posi
tief waardeerden waren de leden van
de politieke beweging, de NSB (Na
tionaal Socialistische Beweging).
Geleidelijk werd het Duitse bestuur
van kracht met ook voor Tiel daaruit
voortvloeiende gevolgen. Het op
Duitse leest geschoeide burgerlijk
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bestuur vestigde zich in juni in het
Ambtmanshuis. In het eerste bezet
tingsjaar begonnen de beperkende
maatregelen door middel van ‘Ver
ordnungen’. Niet ariërs (vnl. Joden)
die uit Duitsland vanwege de oorlog
waren gevlucht moesten zich mel
den, duiven mochten niet meer uit
vliegen, feestdagen van het Oranje
huis niet meer gevierd worden. Het
persoonsbewijs werd ingevoerd en
op het eind van het jaar volgde de
verordening dat Joden uit ambtelijke
dienst dienden te worden ontslagen.
De daaropvolgende jaren nam de
voedselschaarste toe. Arbeid in
Duitsland, in eerste instantie vrijwil
lig, werd verplicht. De anti-Joodse
maatregelen werden uitgebreid, on
der andere in 1942 door het verplicht
dragen van een Jodenster. Fietsen
moesten ingeleverd worden, vak
bonden werden opgeheven en mid
denstandsorganisaties
vervangen.
Maar intussen was in stilte het verzet
tegen de Duitse bezetting georgani
seerd. Helaas kwam daarbij verraad
voor en verloren opgepakte verzets
strijders hun leven. Politiecommissa
ris J.D. de Jong weigerde in novem
ber het bevel uit te voeren alle in Tiel
woonachtige Joden op te pakken.
Maar dit kon de deportatie niet voor
komen.
Er kwam een verbod op lokale kran
ten. Daarvoor in de plaats verscheen
vanaf oktober de pro-Duitse krant

Verslagen, verwoest, verlaten, vrij!

De Teisterbander. Het politiestand
recht werd ingevoerd, dat onder ande
re inhield dat bij staking de doodstraf
kon volgen. Kerkklokken moesten in
geleverd worden om het brons voor
de Duitse oorlogsindustrie te gebrui
ken. Als reactie op verzetsacties zijn
toen willekeurige burgers gegijzeld
en een aantal daarvan gefusilleerd.
In mei 1943 volgde de verplichting
om radiotoestellen in te leveren en er
kwam een verbod op het oplaten van
vliegers. Het jaar 1944 verliep tot
dinsdag 5 september enigszins rustig.

Geallieerde tank voor huize Weltevreden in Kerk-Avezaath
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland
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De verwoeste Kleibergsestraat, 1945
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

Toen brak als reactie op geruchten
over een snelle opmars van de gealli
eerden in Brabant paniek uit bij de
Duitsers en vooral de NSB-ers sloe
gen op de vlucht, in de volksmond al
snel de Dolle Dinsdag genoemd.
Eind september, na de aanvang van
de operatie Market Garden op de ze
ventiende, hadden de geallieerden
zich aan ‘de overkant’ in Maas en
Waal gevestigd, op enkele honder
den meters afstand van Tiel. De stad
kwam onder voortdurend geallieerd
vuur te liggen. In november 1944
was de situatie zodanig, dat besloten
werd tot een tweede evacuatie van
de bevolking, in fasen uitgevoerd on
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Een tank van de bevrijders wordt in de buurt van Tiel bestormd door een enthousiaste menigte
Collectie: RAR / Collectie Bouwhuis

der leiding van de B.A.B. (Bureau Af
voer Burgerbevolking). Half januari
1945 kwam het bevel dat heel Tiel
binnen 24 uur ontruimd moest zijn.
In eindeloos lange rijen trokken de
duizenden hun stad uit. Lange stoeten
met beladen fietsen, voorzien van
houten banden of provisorisch ver
vaardigde evacuatiekarretjes waarop
zoveel mogelijk van hun have en
goed was geladen, trokken door de
inmiddels gevallen sneeuw over de
Lek naar Wijk bij Duurstede. Daarna
weer verder naar Schalkwijk en Drie
bergen en vandaar, na dagen of soms
weken in veewagens, in de nacht per
trein naar Friesland. Op enkelen na,
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die verplicht achterbleven en natuur
lijk de Duitse bezetters zelf, was de
stad verlaten en aan verwoesting en
plundering overgeleverd.
Na de oorlog bleek dat slechts vijftig
woonpanden ongeschonden waren
en bijna driehonderd onherstelbaar
beschadigd. Gas, water en licht
werkte niet meer en alle huizen en
bedrijven waren geplunderd. Het
hart van Tiel, de oude binnenstad,
was verwoest.
De ochtend van 5 mei 1945! Een
paar ondernemende, clandestien
achtergebleven kerels klauterden, de
Nederlandse vlag om hun middel ge
bonden, de ruïne van de Sint-

Verslagen, verwoest, verlaten, vrij!

Maartenskerk op en hingen het rood,
wit en blauw uit de stukgeschoten
galmgaten. Tiel was vrij! Maar… is
nooit echt bevrijd! Waren in alle dor
pen en steden in de omgeving direct
grote feesten aan de gang, in Tiel
niet. De stad was leeg. Er woonde
nagenoeg niemand meer en de geal
lieerden hadden circa driekwart ervan
in puin geschoten. Bepaald geen re
den tot feestvieren. Pas vanaf 22 mei
1945 mochten bewoners beetje bij
beetje terugkeren.
WV

i

Ze gingen met gevaarlijke helmen de
oorlog in
Deze helm is nu compleet in het Tiel
se museum te zien, maar het helm
plaatje (met de beeltenissen van een
leeuw en een pijlenkoker erop) werd
na de oorlog los in Zoelen gevonden.

10

Als je een kind zou vragen – nú,
maar ook tóén – ‘Wat denk je dat ge
vaarlijker is: een aan alle kanten
gladde helm of een helm met iets
erop vastgemaakt, zoals dat helm
plaatje?’ Waarschijnlijk zouden toch
negen van de tien kinderen antwoor
den: ik zou die gladde kiezen, want
daar kunnen die kogels op afscham
pen. Maar militairen, vooral hoge,
denken anders.
Hoofdbeschermers moesten in vroe
ger eeuwen vooral móói zijn en te
kens bevatten die verwezen naar
land en legeronderdeel waar men zo
trots op was. Dat dit oneffenheden
op het oppervlak gaf en kogels daar

door juist meer grip op dat hoofd
deksel zouden krijgen (en dat arme
hoofd erin), wie stond daar bij stil?
Tot in de Eerste Wereldoorlog waren
de hoofdbeschermers vaak zelfs nog
van textiel en leer. ’Het ging om het
esthetische en het “joyeux-gehalte”, ‘
schreef ooit Frits Smits van het Ne
derlandse Legermuseum. De verta
ling van het Franse woord ‘joyeux’?
Vrolijk.
Textiel en leer…al gauw na het begin
van die slachting in 1914 gingen de
oorlogvoerenden aan het werk om
stalen helmen te ontwerpen. Het
neutrale Nederland had niet zóveel
haast. Pas in 1926 kwam er een foto
van de nieuwe helm in de krant.
Tweeëntwintigduizend werden er
van gemaakt. Omdat één of andere
voorname of een hoge militair bij het

Gedeelte van het gevechtsverslag d.d. 10 mei 1940 waarbij korporaal Cornelis Bullens (1909 – 1940) van de
2e Afdeling, 22e Regiment Artillerie dodelijk getroffen werd door een kogel in zijn helm
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T. 0673, nr. 962)
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Helm met helmplaatje van het Nederlandse leger
Metaal en leer, afm.: 46 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 05102)

Ministerie van Oorlog beval dat er
een embleem op moest, duurde het
een jaar langer voordat ze afgeleverd
werden.
Daarmee gingen de soldaten de
Tweede Wereldoorlog in. Vijf dagen
strijd tegen de Duitsers bewezen dat
het helmplaatje fnuikend kon zijn.

Ze gingen met gevaarlijke helmen de oorlog in

De soldaten zagen het aan de insla
gen in de helm en aan de verwon
dingen bij hun ongelukkige maten.
Vrij massaal begonnen de overleven
den – zoals op de Grebbeberg bij
Rhenen – de plaatjes eraf te wrikken.
Dat is de reden dat er nu zoveel van
die helmen zonder plaatje op Markt
plaats te koop staan, voor verzame
laars van militaria.
AN

ii

Een sigarettenkoker met een verhaal
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Wim Valk was een gewone jongen,
die als metaaldraaier bij Daalderop
werkte. Net als zoveel Nederlandse
jongens werd hij in 1939 gemobili
seerd. Het Nederlandse leger werd
opgeroepen voor een oorlog, nog
wel in de hoop, dat Nederland – net

als in 1914 – neutraal zou kunnen
blijven. Een jongen als Wim rookte
natuurlijk. In 1939 hoorde dat er bij
jongens gewoon bij, dus zijn sigaret
tenkoker ging mee op reis. Hij
schreef er zijn naam in en zijn bloed
groep. Je kon immers nooit weten!

Sigarettenkoker
Metaal, afm.: 11 x 8 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 02480)

Het bleef geen vrede. Op 10 mei
1940 vielen de Duitsers binnen en
twee dagen later werd bij Rhenen de
zwaarste slag uitgevochten. Wim zat
daar met zijn eenheid precies midden
in. Hij overleefde, maar de Duitsers
namen hem gevangen en ze voerden
hem af naar een kamp, ver van huis
en met een onzekere toekomst. Op
9 juni kwam een verlossend bericht:
de Nederlandse soldaten mochten
naar huis. De Duitsers probeerden
zo om de Nederlandse bevolking
vriendelijk te stemmen. Wim schreef
blij in zijn sigarettenkoker ‘Oost –
West – THUIS is het toch het best.’

Wim Valk op de Grebbeberg
Kleurenfoto. Particulier bezit
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Thuis vond hij zijn meisje, Annie
Daalen, terug en hij ging weer aan
het werk. Maar de vrolijke jongen
van voorheen was hij niet meer en
praten over wat er was gebeurd, kon

Een sigarettenkoker met een verhaal

hij moeilijk. Nu noemen we dat een
oorlogstrauma, maar in 1940 wist
men daar niets van. Wim trouwde
met Annie en in 1944 kregen ze een
zoontje, Eddy.
Hierna begonnen in het najaar de
beschietingen op Tiel. Elke dag was
een hel. Op 6 november werd er de
hele dag geschoten. ’s Avonds om
half acht sloegen de granaten in in
de Papesteeg, waar Wim en Annie
woonden. Zij waren beiden op slag
dood. Hun drie maanden oude
zoontje Eddy stierf vier uur later.
Voor zijn prestaties bij Rhenen kreeg
Wim Valk in 1947 postuum de Bron
zen Leeuw. Van zijn leven resteerde
toen eigenlijk alleen nog de volge
schreven sigarettenkoker.
ES

iii

Met zo’n kijker had je echt iets
in je handen
14

Wát een verrekijker! Dan heb je echt
iets in je handen.
Zoals die van de Duitse officier die
er, op het eind van de oorlog, mee
aangaf hoe zijn manschappen het
geschut moesten richten om aan de
overkant van de Waal de Engelsen te
beschieten.
Het geschut stond bij enkele steen
fabriekhuisjes tussen de Inundatiedijk
en de Ophemertsedijk in Tiel. Toen de
Engelsen in september-oktober 1944
opgerukt waren tot aan de zuidoever

van de Waal, lagen ze tegenover de
Duitsers, aan de noordkant van de
Waal. Bijna elke dag schoten ze op
elkaar, over de rivier heen. Vanaf die
steenfabriekhuisjes aan de dijk kon
den de Duitsers de overkant goed
onder vuur nemen, waarbij ze zich
vooral richtten op de Wamelse veer
stoep. ’De Duitsers hadden met
twaalf man het geschut naar bene
den, de dijk af, laten zakken’, ver
telde Cornelis Zondag zijn zoon
Thonny. Die onthield het verhaal
goed want hij interesseerde zich al
vroeg voor geschiedenis.

Rond het geschut werd ook een bun
ker aangelegd. ’Mijn ouders en de bu
ren waren in die periode naar elders
verhuisd want het was te gevaarlijk
aan die dijk’, vertelt de nu 64-jarige
Thonny. ’Zo lag in een schuurtje van
de buren een grote berg granaten.
Mijn vader ging er wel vaak kijken en
zag dat die officier een geweldige
verrekijker had. Een artilleriekijker.
Met daarop een zogeheten graden
lijn, een lijn waarop je de graden kunt
aflezen. Zo kon hij de schutters pre
cies aangeven hoe ze moesten rich
ten.’ Toen de Engelsen tenslotte de
overhand kregen, trokken de Duitsers
zich met het geschut terug. De offi
cier vergat zijn kijker. Binnen is heb
ben, dacht Zondag senior. Thonny
opnieuw: ‘Hij wilde ‘m graag en wie
weet heeft hij ook wel gedacht: als
die lui terugkomen hebben ze in ie
der geval die kijker niet…’ Thonny
erfde de kijker. Geen andere dingen?
‘Nee, o ja toch, een bajonet vond hij
ook bij wat die Duitsers achterlieten.
Daar heeft hij nog weleens konijnen
mee gevild.’
AN

Verrekijker van de Wehrmacht
Metaal, glas; in lederen foudraal, afm. verrekijker: 19.7 x 17.5 cm. Particulier bezit
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Met zo’n kijker had je echt iets in je handen
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Duitse militairen in Zoelen. De officier rechts heeft een
verrekijker in de hand
Reproductie

iv

Mitrailleur uit een B17, neergestort
in Opijnen
16

Mitrailleur uit een B17
Metaal, afm.: 125 x 16 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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‘Ik wist niet dat die zo zwaar was’,
vertelt de heer Hans van Arkel uit
Opijnen. Met een enorme krachts
inspanning had hij als twaalfjarige
jongen de boordmitrailleur van een
neergestorte Amerikaanse B17 ‘Flying
Fortress’ viermotorige bommenwer
per, met de naam ‘Man O War’, naar
huis gesleept.
‘Nooit zal ik die 30e juli 1943 verge
ten. Ik woonde in de Zandstraat 118
(nu 59) en we hoorden vliegtuigen
in formatie overvliegen. Dat gebeur
de wel vaker op hun missie naar
Duitsland. Eentje was door de Duitse
Luftwaffe aangeschoten. Drie moto
ren vielen stil en het toestel raakte
in brand.’ Twee van de tien beman
ningsleden stierven aan boord, de an
deren sprongen er met hun parachu
tes uit, maar werden beschoten door
een Duitse jager. Zes vielen dood,
twee dreven af richting Heesselt en
overleefden als krijgsgevangenen de
crash. De brokstukken van het vlieg
tuig kwamen neer in de Zandstraat.
Van Arkel vervolgt: ‘Hoewel dit na
tuurlijk verboden was, sloop ik er
heen. De mitrailleur was nog warm
toen ik deze meenam. Ik liet mijn
trofee zien aan mijn vader en oom,
maar die waren bang en verstopten
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Verdeling van de kosten voor
de doodskisten van de omgekomen Amerikaanse vliegers
over verschillende gemeentes
Collectie: Regionaal Archief
Rivierenland (T.2185; nr. 405)

het wapen in de grond. Daar heeft
het gelegen tot ik het in 1980 bij toe
val tijdens het omspitten van de tuin
terugvond. Ik heb het weggegeven
aan een privéoorlogsmuseum in
Overberg.’ Enkele jaren terug be
landde de oorlogsrelikwie in het
gemeentehuis van Neerijnen en van
daar uiteindelijk in het Flipje en
Streekmuseum Tiel.
De acht omgekomen vliegers liggen
begraven op de begraafplaats naast
de kerk in Opijnen. In de nieuw
bouwwijk aan de dijk herinnert een
opvallend monument in de vorm
van een vliegtuigsilhouet in donker
grijze klinkers aan de crash. Op de

Mitrailleur uit een B17, neergestort in Opijnen

omhoogstekende betonnen staart van
het door Joris Baudoin ontworpen ge
denkteken staat het nummer van het
vliegtuig: A124399V. Het werd op
4 mei 2006 onthuld door een van de
twee overlevenden: co-piloot John
P. Bruce. Alle helden zijn geëerd met
een straatnaam in de wijk. Verder
hangt aan een muur in het activitei
tengebouw naast de kerk een door de
Amerikanen geschonken monumen
tale plaquette. Samen met een her
denkingssteen op de rand van het
kerkhof houden al deze monumenten
de herinnering hoog aan die voor het
dorp zo aangrijpende gebeurtenis.
PS

v

Soeplepel

‘We hebben de soeplepel altijd zorg
vuldig bewaard’, vertelt Diny Sonne
veldt – Van der Zeeuw. ‘We woon
den in de Lijsterstraat en mijn vader
werkte bij de Provinciale Gelderse
Electriciteit Maatschappij (PGEM).
Mijn ouders trouwden in 1942 en
waarschijnlijk hebben ze toen de
lepel aangeschaft. Bij de evacuatie in
januari 1945 verlieten wij Tiel, maar
mijn vader had speciale toestemming
om in het gebied terug te komen,
omdat hij voor zijn werk onmisbaar
was.’

18

Soeplepel
Metaal, fabrikaat Sola, Zeist, afm.: 30 x 9 cm.
Particulier bezit
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De karakteristiek verbogen soeple
pel, vervaardigd in de Sola fabriek in
Zeist, is een stille getuige van het
zware lot dat Tiel in de laatste zeven
maanden van de oorlog trof. De
geallieerden waren doorgedrongen
in het Land van Maas en Waal. In de
stad bleven de Duitsers heer en mees
ter. Zeven maanden van beschietin
gen volgden. Diverse oorlogsdag
boeken, handgeschreven kronieken
en brieven vertellen bijna van dag tot
dag het trieste verhaal van de granaat
regens op Tiel. Van hun kant schoten
de Duitsers terug en bliezen gebou
wen op, waaronder op 15 november
1944 de Waterpoort. Er vielen slacht
offers, huizen raakten beschadigd
of volledig onbewoond. Na de eva
cuatie van januari 1945 kwamen
daar de plunderingen nog bij. Niek
den Daas schreef er vanuit Drumpt
in een brief aan uitgeweken familie
leden in Friesland in maart 1945
over: ‘Na de evacuatie is de stad,
vooral de binnenstad, grondig ge
plunderd. Ik ben in de stad geweest
en heb gezien dat soldaten met da
mesmantels en hoge hoeden op door
de Waterstraat liepen. Toen hebben
ze uit alle huizen de levensmiddelen
gehaald en nu zijn ze bezig met de
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Trouwfoto van Th.W. van der Zeeuw en C.M. van Hoorn, 1942
Particulier bezit

kleren en de meubels.’ Naast de
bijna dagelijkse beschietingen was er
het gevaar van neerkomende Duitse
V-1 raketten. Den Daas vertelt dat er
zo’n projectiel in de Medelsestraat

Soeplepel

terechtkwam. Nog een wonder eigen
lijk dat de soeplepel al dat geweld, zij
het geschonden, overleefde.
PS

vi

NSB Grammofoonplaat
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Grammofoonplaat ‘Zoo zingt de NSB.’
Schellak en papier, afm.: 26 x 25.3 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 01672)

Er was in het Derde Rijk sprake van
een ware zangdictatuur. Tal van tekst
dichters en componisten wijdden
zich aan het scheppen van ‘bruin
(Nazi) getinte liederen’, en dat vooral
gericht op de jeugd. Het liefst waarop
gemarcheerd kon worden en dan bij
voorkeur op straat met tal van om- en
het liefst medestanders. Opmerkelijk
trouwens was dat iedere bijeenkomst
van de NSB tot aan het einde van de
oorlog werd afgesloten met het zin
gen van het Wilhelmus: zowel het
eerste als het zesde couplet. Ontegen
zeggelijk heeft deze zangcultuur
gezorgd voor een stuk saamhorig
heid binnen de eigen NSB-kring. Een
van de toppers was het lied ‘WA
Marcheert!’ met als refrein:
‘En vroolijk klinkt het wijd en zijd: wij melden
U den nieuwen tijd! Gij Dietsche gouwen,
rijkt elkaar de hand. WA marcheert, WA
marcheert voor ons Volk en Vaderland’. (*)

De tekst is van Jan Bankman, pseu
doniem voor Frans Willems (18851942), die al vanaf de beginjaren van
de NSB een succesvolle tekstdichter
bleek te zijn in combinatie met de
Label op achterzijde van bovenstaande
grammofoonplaat

Themanummer

(*) WA betekent: Weerbaarheidsafdeling van
de NSB
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Detail van achterzijde platenhoes
op linker pagina

componist Piet Heins (1907-1973).
De laatste verving zijn pen in 1944
toen hij als lid van de Waffen-SS aan
het Belgische front werd ingezet. De
meeste liederen schreef Heins echter
op teksten van Jaap van Kersbergen.
Het was een bijzonder vruchtbaar
WA-duo dat vele tientallen liederen
op zijn naam heeft staan.
Piet Heins reisde stad en land af om
op vormingsavonden van de WA
zanginstructies te geven. Hij vond
trouwens niet alles even geschikt om
op te marcheren: ‘Onze liederen

NSB Grammofoonplaat

Overzicht van aantal leden en sympathisanten van de NSB in
1944 in de regio
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T 0039; nr. 560)

voor plechtige gelegenheden, ook al
zijn zij in vierkwartsmaat, zijn niet
voor den marsch geschikt. Het is vol
komen stijlloos dergelijke liederen
op marsch te gaan zingen.’
In 1941 leidde hij in het Amsterdamse
Concertgebouw de grammofoonop
name met het Amsterdamse WA-koor
en het Orkest van de Nederlandsche
Omroep. Na tot twintig jaar gevange
nisstraf te zijn veroordeeld werd hij al
in 1950 vrijgelaten.
PvdS

vii

‘Nog geen knoop van m’n gulp
voor de Winterhulp’
22

Op 22 oktober 1940 werd de Stich
ting Winterhulp Nederland opgericht
als tegenhanger van het Duitse Winterhilfswerk. De opbrengsten van de
collectes en loterijen kwamen vooral
ten goede aan Duitse sympathisanten
die behoeftig waren. In eerste instan
tie kon er door iedereen gecollec
teerd worden. Winterhulp was im
mers bedoeld voor alle Nederlanders.
Door de overduidelijke relatie met
het Duitse programma deden dit van
af 1941 echter uitsluitend NSB’ers.
De inkomsten kwamen voort uit
straatcollectes, huis-aan-huiscollec
tes, loterijen, verkoop van postze
gels, inhouding op salaris en het ver
plicht afstaan van 5% van de winst

voor bedrijven. Ondersteuning aan
de voor steun in aanmerking komen
de behoeftigen werd verstrekt in de
vorm van geld (waardebonnen), le
vensmiddelen, kleding, zeep, brand
stoffen, dekens en speelgoed.
De eerste collectes in Wadenoijen
waren op vrijdag 29 en zaterdag
30 november 1940. Om de indruk te
wekken dat er gul werd gegeven zat
er aan binnenkant van de collecte
bus een lus met ijzeren ringetjes. Bij
het schudden van de bus leek het
dan alsof er al veel geld in zat.
De organiserende commissie had
tweehonderd speldjes voor de ver
koop ontvangen waarvan er na de

Postzegels met toeslag ten bate van de
Winterhulp
Uitgegeven van 6 maart – 5 juli 1944,
verkochte aantallen: ca. 2,5 miljoen per
zegel. Particulier bezit
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tweede collectedag nog tweeëntwin
tig waren overgebleven. Om ondui
delijke reden had men er de eerste
dag voor gekozen om alleen een
huis-aan-huiscollecte te doen waar
door er toen geen speldjes zijn ver
kocht en de tweede dag wel.
Ondanks de sympathiek aandoende
naam was de Winterhulp geen ge
liefde organisatie. Burgemeester Mes
schreef aan de provinciale directeur
van de WHN in Gelderland op 5 de
cember 1940 ’…dat gebleken is dat
nog verschillende inwoners een ver
keerd begrip hebben over het doel
der Winterhulp en niet hun mede
werking eraan willen verleenen.
Door veel propaganda te maken
door affiche’s en brochure’s zal mo
gelijk hierin verandering kunnen
worden gebracht.’
Wie vormden nu de commissie? Voor
het jaar 1941 hadden in Wadenoijen
de volgende leden zitting: burge
meester L. Mes (voorzitter), wethou
der D. Heuff (penningmeester), amb
tenaar M. van Mourik (secretaris) en
wethouder K. van Ooijen (controleur
der Winterhulp). De organisatie van
de collectes was in handen van

‘Nog geen knoop van m’n gulp voor de Winterhulp’
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Collectebus van de Winterhulp
Blik, afm.: 17 x 10 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 05111)

mevr. P.H. van Harn-van de Peppel.
Zij stuurde twee groepen collectrices
aan. Voor Wadenoijen waren er ze
ven jonge dames actief en tien voor
het dorp Drumpt en het buurtschap
Passewaaij.
MdB

viii

Tekeningen uit de hel

24
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Schaak- en damspel, vervaardigd door J.H.
Cieraad, ribkarton, afm.: 11.2 x 10.7 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 00387)

Kalender,vervaardigd door J.H. Cieraad, 1944
Ribkarton, afm.: 11.5 x 11.2 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum (nr. 00534)

Een bed, een poepton met wc papier,
een handdoek en een grote deur
met kijkgat en etensluikje. Zo zette
J.H. Cieraad (1903 – 1944) in alle
eenvoud zijn cel op papier tijdens
zijn verblijf in kamp Vught. In Tiel
bekleedde hij een behoorlijke func
tie als secretaris-boekhouder van
Maatschappelijk Hulpbetoon, een
voorloper van de latere Sociale
Dienst. Hij had zich bij het Tielse
verzet aangesloten, maar het was
misgelopen. De Duitsers vermoed
den al langer dat er iets broeide en

lieten een verrader, Johnny de Droog
uit Arnhem, in de verzetsgroep in
filtreren. Tijdens een vergadering bij
bakker Johannes van Veenendaal in
de Medelsestraat op 26 augustus
1942 sloeg de val dicht en arresteer
den de Duitsers alle aanwezigen.
Cieraad was niet gekomen, maar zijn
naam stond op een lijst en ’s avonds
werd hij alsnog gearresteerd. Tever
geefs doorzocht de bezetter zijn wo
ning aan de Dr. Kuyperstraat op zoek
naar wapens. Toch waren ze er wel,
maar ze zaten verstopt in het huis
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Tekening van zijn cel, vervaardig door J.H. Cieraad
Papier, afm.: 13 x 12 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

orgel, de grote muzikale passie van
de bewoner. Na een verblijf in diver
se gevangenissen belandde Cieraad
maart 1943 in kamp Vught. Op
27 maart van het volgende jaar ver
oordeelde de bezetter hem ter dood,
een vonnis dat op 3 september dat
jaar werd voltrokken.
Behalve de genoemde tekening zijn
er nog andere objecten als herinne
ring aan het deprimerende leven in
de gevangenis bewaard gebleven. Uit
een stukje ribkarton maakte Cieraad
een kalendertje. ‘Augustus 1944’ staat

Tekeningen uit de hel

er op te lezen. De getallen van één tot
vijfentwintig zijn doorgestreept. Lang
in de cel zitten levert niet alleen
enorm veel spanning op, maar ook
eindeloze verveling. Uit een ander
stukje karton vervaardigde hij een
spel: aan de ene kant om te kunnen
schaken en aan de andere kant een
dambord. Restsnippers met geteken
de symbolen dienden als speelstuk
ken. Blijft alleen de vraag met wie hij
zijn spellen heeft gespeeld.
PS

ix

Men neme… een tasch;
een kookboekje uit Kerk-Avezaath
26

Pagina uit kookboekje, vervaardigd door onderduikers op
20 oktober 1944
Papier. Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T 0039;
nr. 602)

Themanummer

Het was een wonderlijk gezelschap
dat najaar 1944 in huize Vredestein
in Kerk-Avezaath onderdak vond.
Behalve de eigenaar, de familie Van
Mourik, verbleven er twee Duitse
soldaten in kamers beneden, de
joodse vrouw ‘Muh’ Dresden op zol
der en dan nog diverse andere on
derduikers. Onder hen jhr. W.J.H.B.
Sandberg, de later zeer bekende di
recteur van het Stedelijk Museum in
Amsterdam. Er zullen best momen
ten geweest zijn dat ze zich verveel
den of zich het hoofd braken over de
vraag wat er op het menu stond die
dag. Hoewel er in het Rivierenge
bied geen echte honger is geleden,
zoals in West-Nederland, waren hoe
veelheden eten en keuzemogelijkhe
den toch beperkt. Creatief talent was
er echter genoeg en op 20 oktober
zag een bijzonder kookboekje het
licht met als titel ‘Recepten en Speci
alité’s Van de zolderevacués’. Alles
is met de hand geschreven en ver
luchtigd met kleurenillustraties. Het
jaargetijde en natuurlijk wat er in de
moestuin of de omgeving voorhan
den was, waren bepalend voor de
ingrediënten. Veel kool, fruit, aardap
pelen, spinazie, kaas, eieren en kom
kommer. Vlees ontbreekt. Soms, als
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Villa Vredestein in Kerk-Avezaath
Ansichtkaart. Collectie: Regionaal Archief Rivierenland

het verse product niet te vinden was,
moest men genoegen nemen met
vervangers, zoals paprikapoeder in
het ‘paprikasmeersel’. De toon van
het receptenboekje is luchtig, zoals
bijvoorbeeld de eerste zin van de be
schrijving voor ‘roodekoolsla’ toont:
‘Loop de tuin in en pluk daar een…
roode kool, raap twee zure appels,
trek een ui uit de grond en snij wat
peterselie.’ Al bladerend komen we
bij het recept voor champignons en
kunnen een glimlach niet onder
drukken. Immers, wat moeten die
fiets, tasch en vindplaats bovenaan
de lijst met benodigdheden? De eer
ste zin maakt het duidelijk: ‘Ga met

Men neme… een tasch; een kookboekje uit Kerk-Avezaath

de fiets en de tasch naar de vind
plaats en haal daar de champignons.’
Eigenlijk heel logisch, want even
naar de winkel gaan om boodschap
pen te doen was natuurlijk niet mo
gelijk. Het plezier dat de samenstel
lers van dit kookboekje bij het maken
hebben gehad spat van de bladzij
den af.
PS

x

Een juweeltje in Kerk-Avezaath

In de collectie van het Regionaal
Archief Rivierenland bevindt zich
een oorlogsjuweeltje. Het is een met
de hand vervaardigd boekwerkje uit
een serie van twintig. De andere ne
gentien zijn te vinden in de verzame
ling van het Stedelijk Museum in
Amsterdam. Hoe dat ene deel in Tiel
is terecht gekomen is een spannend
verhaal.
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Boekje, vervaardigd door Willem J.H.B. Sandberg
Bladzijde met dakenpatroon villa Vredestein te Kerk-Avezaath,
papier, karton. Collectie: Regionaal Archief Rivierenland

Themanummer

In Maart 1943 pleegde het verzet
een overval op het Amsterdamse
bevolkingsregister. Zijdelings daarbij
betrokken was jhr. Willem J.H.B.
Sandberg, in 1936 aangesteld als
conservator bij het Stedelijk Museum
te Amsterdam. Toen de Duitsers jacht
gingen maken op de daders, leek het
hem beter onder te duiken. In eerste
instantie vluchtte hij naar Veghel,
waar hij, opgeleid als graficus, be
gon met zijn ‘Experimenta Typografi
ca’. Begin september 1944 vinden
we Sandberg terug in herberg de
Hamsche Brug in Kerk-Avezaath, het
dorp dat hij kende van zijn bezoeken
aan mevrouw Van Beuningen op
Thedingsweert. Toen na de landing
van de geallieerden bij Oosterbeek
de herberg ontruimd moest worden,
bood notaris Van Mourik hem onder
dak aan in zijn villa Vredestein. Hier
verbleef hij onder de schuilnaam
Henri Willem van den Bosch samen
met zijn vrouw Lida en andere on
derduikers tot april 1945.

aankomst van onderduikers, Sinter
klaas en ‘de schrijver heeft koorts.’
Enigszins cryptisch en gewaagd is
een afbeelding van twee Oud-Duitse
kruizen met twee varkens en de tekst
‘2 keuen exeunt’, een mengeling van
streektaal en Latijn, die betekent:
2 zwijnen zijn weggegaan. Hij doelt
daarmee op twee Duitse soldaten die
beneden in het huis verbleven. Voor
in het boekje noteerde Sandberg uit
welke materialen hij het samenstel
de: ‘als omslag het karton van een
doos luxe camelia’s, gevonden op
de mauriksche mestvaalt; het oud
hollandsche papier is van piet wit;
voor de illustraties zijn gescheurde
foto’s en verschillende soorten pak
papier gebruikt.’ Na de bevrijding
schonk hij het boekwerkje als dank
aan zijn gastheer. Uiteindelijk kwam
het in het Tielse archief terecht. En
Sandberg? Hij zou furore maken als
baanbrekend vernieuwend directeur
van het Stedelijk.
PS

Het Avezaathse boekwerkje draagt de
titel ‘veertien dagen vredestein’ en
speelt zich af in de periode van 4 – 17
december 1944. De onderwerpen die
aan bod komen zijn onder andere: de
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Boekje, vervaardigd door Willem J.H.B. Sandberg
Bladzijde met twee varkens en Duitse kruizen,
papier, karton. Collectie: Regionaal Archief
Rivierenland (T 0039; nr. 602)

Boekje vervaardigd door Willem J.H.B. Sandberg.
Bladzijde met aankomst onderduikers, papier,
karton. Collectie: Regionaal Archief Rivierenland
(T0039, nr. 602)

Een juweeltje in Kerk-Avezaath

xi

Een schilderende verzetsstrijder

30

Bidprentje van Hendrik Blijdenstein
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

Elk jaar worden tijdens de officiële
dodenherdenking op 4 mei de slacht
offers van de Tweede Wereldoorlog
herdacht. In onze stad in het bijzonder
de door de Duitsers gefusilleerde Tielse
gijzelaars en verzetsstrijders. Na de

Themanummer

oorlog zijn hun namen aangebracht
op de voor hen opgerichte monumen
ten. Een van hen was de veerbaas en
havenmeester Hendrikus Blijdenstein
die op 10 december 1943 op 32-jarige
leeftijd te Bunnik bij het fort Rhijnau
wen werd gefusilleerd op beschuldi
ging van deelname aan het lokale ver
zet tegen de Duitsers. Hij liet een
vrouw en twee jonge kinderen achter.
Van hem is een afschrift van zijn laat
ste brief aan zijn gezin en zijn familie
bewaard gebleven. Een aangrijpend
document, waarin hij afscheid neemt
van zijn vrouw en familie met per
soonlijke mededelingen voor haar,
zijn beide kinderen en familieleden. In
2009 is zijn as herbegraven door de
Oorlogsgravenstichting op het Ereveld
in Loenen. Naast de afschriften van
zijn brieven is een bidprentje met zijn
portret bewaard. Weinigen zullen we
ten dat hij ook een niet onverdienste
lijk amateurkunstschilder was. In het
bezit van zijn verwanten is nog een
schilderij dat nu voor het eerst geëxpo
seerd wordt.
WV
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Schilderij, vervaardigd door Hendrik Blijdenstein
Techniek: olieverf op doek, afm.: 44 x 53 cm. (inclusief lijst). Particulier bezit

Een schilderende verzetsstrijder

xii

Het pistool van Leen Papo

Van september 1944 tot 5 mei 1945
was de Waal bij Tiel feitelijk een
grensrivier. Het gebied ten noorden
van de rivier was nog door de Duit
sers bezet. Die grens werd door hen
streng bewaakt. Om de paar hon
derd meter hadden zij door inwoners
uit het bezette gebied mitrailleurs
nesten in de dijk laten graven. Van
hieruit en met speciale patrouilles
probeerden ze te voorkomen dat er
mensen, goederen en berichten van
het bezette gebied naar het vrije zui
den gingen. Toch waren er mannen

32

Pistool van Leen Papo
Type: Browning, onklaar gemaakt, afm.: 20 x13 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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die het aandurfden om gedurende de
nacht, wanneer de maan door wol
ken bedekt was, met hun roeiboot de
oversteek te maken. Informatie, goe
deren en personen werden door hen
dan naar de andere oever gebracht.
Dit waren geallieerde parachutisten
die op de Veluwe geland waren tij
dens de operatie Market Garden,
Joden, onderduikers of verzetslieden
die door de Duitsers gezocht wer
den. Ook jonge mannen die de be
vrijders een handje wilden helpen en
personen die zich bij hun geliefden
in het vrije zuiden wilden voegen
maakten heimelijk de oversteek.
Leen Papo was een van de onver
schrokken roeiers die regelmatig met
gevaar voor eigen leven in donkere
nachten de rivier opging. Leen woon
de in 1944 vlak bij de dijk in de
Hermoesestraat in Zennewijnen. Hij
zelf schatte in 1994 dat hij ongeveer
vijftien keer, alleen of wanneer er veel
mensen mee moesten samen met
Toon van Heerewaarden, de Waal
over roeide. Voor noodgevallen be
schikte hij over een pistool, dat hij bij
iedere crossing meenam om zichzelf
en zijn ‘klanten’ te kunnen verdedi
gen. Of hij dat pistool ooit gebruikt
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heeft, is niet bekend. Na de oorlog
heeft hij het zorgvuldig thuis be
waard. Na zijn dood in 1995 is het
wapen geschonken aan de burge

Lijst van revolvers die
burgemeester Mes op
21 mei 1940 afgedragen
heeft. Later moesten
eigenaren van jachtgeweren
en kersenbuksen deze ook
inleveren. Veel wapens
werden niet ingeleverd en
verdwenen naar het verzet.
Collectie: Regionaal Archief
Rivierenland (T. 0049, nr.
798)

Het pistool van Leen Papo

meester van Neerijnen. Die heeft het
overgedragen aan het Flipje en
Streekmuseum in Tiel, waar het in de
oorlogszaal te zien is.
BL
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xiii

Het werd stil in huis

Voor de informatievoorziening tij
dens de oorlog was men vooral aan
gewezen op kranten en radiouitzen
dingen. Direct vanaf de bezetting
deden de Duitsers er alles aan om
grip te krijgen op deze informa
tiestromen. Op 28 mei 1943 maakte
burgemeester Cambier van Nooten

34

Radio, zelfbouw door de heer Heij uit de Sint-Josephstraat te Tiel
Hout, metaal, afm.: 21 x 16 x 15 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (00134)

Themanummer

in Tiel de verordening bekend dat
alle radio’s ingeleverd moesten wor
den. Aanleiding hiervoor was de
april-mei staking van 1943 in het
land. Toen moesten Nederlandse sol
daten, die in mei 1940 hadden ge
vochten, zich melden voor krijgsge
vangenschap. Via de radio werden
zij echter opgeroepen om geen ge
hoor te geven aan deze oproep.
Door het laten inleveren van de
radiotoestellen probeerde men zo de
communicatie te verbreken.
Wat men voor ogen had schrijft A. G.
Marchal in oktober 1945: ‘Immers het
radiotoestel en de distributieaanslui
ting waren een deel van het leven ge
worden zonder welke men zich ge
heel geïsoleerd voelde.’ Hiermee
hoopte de Duitse bezetter dat de in
woners verstoken bleven van gealli
eerde berichtgevingen over de voort
gang van de oorlog op de diverse
fronten. Nog belangrijker was dat de
Duitsers zo probeerden te voorkomen
dat het Nederlandse verzet kon com
municeren met de Nederlandse re
gering in Londen. Het luisteren naar
Radio Oranje werd zo bemoeilijkt.
Men ging dit echter stiekem doen,
maar verraad lag altijd op de loer.
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Lijst van straten en inleverschema voor radio-ontvangtoestellen, 28 mei 1943
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T 0007; nr. 2122)

De mensen dienden bij het postkan
toor voor vijf cent een formulier te
kopen waarop zij zelf het toestel
nummer, het type alsook hun naam,
beroep en adres moesten invullen.
Vanaf 31 mei tot en met 21 juni 1943
moesten de inwoners van Tiel hun
toestellen inleveren, in oktober ge
volgd door een laatste dwingende op
roep. Voor de inzamelingsactie waren
twee lokaties ingericht in Tiel. Bureau
A was gevestigd in het pakhuis achter
het gymnastieklokaal van Hellas
op de Eerste Bleekveldstraat 12, bu
reau B in dansinstituut Bemer aan de
Hoveniersweg 27.

Het werd stil in huis

Het inleveren was zo georganiseerd
dat de lijst van straten op alfabetische
volgorde was geordend en dit be
paalde op welke vastgestelde dagen
de burgers hun radiotoestellen kon
den overdragen. Als eerste waren de
inwoners van de Weerstraat en West
luidensestraat op maandag 31 mei
aan de beurt. De bewoners aan de
Achterweg, Adamshof en Adamsweg
en die van de overige niet genoemde
straten of wegen als laatsten op
maandag 21 juni.
In totaal werden er tot en met okto
ber 1943 meer dan duizend ingele
verd. Hoeveel er uiteindelijk niet
zijn afgegeven is onbekend.
MdB

xiv

Lijdelijk verzet of oorlogssouvenirs?

Al snel na de Duitse bezetting ont
stond er een schaarste aan bronzen
en zilveren muntgeld dat in omloop
was doordat men dat in groten getale

36

Spotprent op het inleveren van allerlei goederen
Illustratie uit: ‘Gek en Wijs tijdens Seijs’, uitgave Kompas
Den Haag
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

Themanummer

ging vasthouden. De Duitse overheid
kwam eind 1941 met nieuwe, maar
nu zinken munten als vervanging. De
oude moesten worden ingeleverd,
maar dat werd niet gedaan. Wat deed
men met de achtergehouden zilveren
en bronzen geldstukken? Naar schat
ting vele tienduizenden zijn verwerkt
in sieraden als broches, ringen, hals
kettingen, armbanden en speldjes.
Ook dienden ze om er gebruiksvoor
werpen mee te versieren zoals, theeen koffielepeltjes, jamlepels, taart
scheppen, vleesvorken, etcetera. En
hoewel het verminken van munten
verboden was, werd massaal het por
tret van koningin Wilhelmina in de
zilveren en de Nederlandse leeuw in
de bronzen munten vrij gezaagd.
Door ze op deze manier te ver- en
bewerken, waren het geen munten
meer en hoefden niet te worden inge
leverd. De Duitse overheid heeft
deze vorm van vaderlandsliefde altijd
oogluikend toegestaan of in ieder ge
val daarop geen maatregelen geno
men. De wel ingeleverde nikkelen,
bronzen en zilveren geldstukken gin
gen rechtstreeks naar de oorlogsin
dustrie in Duitsland om te worden
omgesmolten.
WV
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Armband, zuurvork, taartschep, lepeltje en speldje, gemaakt van munten, zilver, afm. divers. Particulier bezit

Lijdelijk verzet of oorlogssouvenirs?
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Arbeitseinsatz:
Verplicht werken in Duitsland
In mei 1941 werd door de Duitse
overheid de Nederlandse Arbeids
dienst (NAD) opgericht. Het was in
eerste instantie een vrijwillige vorm
van dienstplicht, wat inhield dat men
in Duitsland ging werken omdat daar
de mannen aan het front waren inge
zet en de industrie arbeidskrachten
te kort kwam. Volgens de propagan
da tegen een goed loon en gunstige
arbeidsvoorwaarden. Echt storm liep
het niet en al snel veranderde het
daardoor in een verplichting en wer

38

den werkloze mannen vanaf de leef
tijd van 18 jaar, via het gewestelijk
arbeidsbureau naar de oorlogsindus
trie in Duitsland uitgezonden. Ook
de medewerkers van Maatschappij
De Betuwe ontkwamen daar op den
duur niet aan, want voor het bedrijf
was er geen werk genoeg door ge
brek aan energie. Het Arbeidsbureau
wist precies hoe de stand van zaken
was en wees een aantal medewer
kers aan die zich moest melden voor
arbeid in Duitsland. Een aantal dook
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Briefkaart van een krijgsgevangene aan Maatschappij De Betuwe te Tiel.
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland

Koffer, vervaardigd bij Maatschappij De Betuwe Tiel
Hout, afm.: 75 x 45 x 25 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 00356)
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onder, maar zij die dat niet konden,
gingen zich noodgedwongen mel
den. De directie van de fabriek gaf
daarop Huib van Os, de baas van de
timmerwinkel van de kuiperij, op
dracht voor deze mensen een houten
zogenaamde evacuatiekoffer te ma
ken. Deze werd gevuld met wat eer
ste levensbehoeften, een extra stel
ondergoed, een paar klompen en een
overall. Medewerker Jan Bronmans
meldde zich niet en dook onder. Hij
bewaarde zijn koffer tot na de oorlog
en schonk hem uiteindelijk aan het
museum. Voor de uitgezonden mede

Arbeitseinsatz: Verplicht werken in Duitsland

werkers viel het contact ook niet ge
heel weg. Maatschappij De Betuwe
stuurde naar hen en haar bijzondere
(zaken)relaties regelmatig voedsel
pakketten, wat een aantal bedank
brieven opleverde, die in het bedrijfs
archief bewaard zijn gebleven.
WV

XXXX
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Affiche Winterhulp, zie nr. VII
Reproductie. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

Affiche verduistering, zie nr. XXVI
Reproductie. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

xvi

EHBO in oorlogstijd

42

Een bijzonder vormgegeven verband
trommel van de Zoelense EHBO staat
symbool voor wat deze organisatie
betekende voor vele burgers tijdens
de bezetting. Vooral gedurende het
laatste oorlogsjaar verrichtten de op
vrijwillige basis werkende EHBO-ers
ontzaglijk veel werk, waardoor le
vens werden gered. De vrijwilligers
liepen grote risico’s tijdens de be
schietingen, die vanaf eind 1944 bij
na dagelijks plaatsvonden en enke
len verloren zelf het leven bij
reddingsacties. Wat de werkzaamhe
den van de EHBO in de dorpen in
hield is nagenoeg onbekend. Wel
weten we, dankzij een na de oorlog
opgesteld verslag, dat de inzet van
de Tielse EHBO-colonne voor haar
bewoners en incidenteel ook voor de
dorpen in de omgeving veel heeft
betekend.
Ondanks rondvliegende granaat
scherven tijdens de beschietingen op
Tiel, bracht ze gewonden en doden
met karren naar het noodziekenhuis
in de Ambachtsschool aan de Water
straat. In Echteld haalde ze gewonde
gravers op, die door de Duitsers
verplicht waren om tijdens de be
schietingen aan de loopgraven in en

Themanummer

achter de dijk te werken. Ook ver
leende het actief, samen met het
Rode Kruis, hulp bij de grote evacua
tie die tijdens de winter van decem
ber 1944/ januari 1945 op gang
kwam en waarbij onder andere de
patiënten in de ziekenhuizen en be
woners van de bejaardenhuizen naar
elders vervoerd moesten worden.

43

Voor al deze werkzaamheden kende
het Nederlandse Rode Kruis aan
dr. J.P. Asjes en de Tielse EHBO-
colonne in oktober 1946 het Kruis
van Verdienste toe voor het vele werk
dat door hen onder zeer gevaarlijke
omstandigheden was verricht.
WV

Insigne van een ‘Helferin’ van het Duitse
Rode Kruis
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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EHBO doos met ingeplakt briefje Luchtbeschermingsdienst Zoelen
Metaal, afm.: 22 x 11 x 3.5 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 04599)

EHBO in oorlogstijd

xvii

Schaarste was troef

Naarmate de oorlog vorderde werd
in onze regio het leven steeds moei
lijker. Meer en meer artikelen gingen
op de bon. Dat was overigens geen
garantie dat je ze dan in de winkel
kon kopen. Door de schaarste stegen
de prijzen van veel artikelen tot on
gekende hoogte. Mensen die onvol
doende geld hadden, zochten hun

44

Carbidlamp
Gebruikt door de familie Van Scheerdijk te Kapel-Avezaath
Metaal, afm.: 21.5 x 12.5 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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toevlucht tot de ruilhandel. Menige
inhoud van linnen- of servieskast
maar eveneens sieraden zijn toen in
gewisseld voor noodzakelijke ge
bruiksartikelen en eten. Ook energie
was schaars geworden. De elektri
sche stroom viel regelmatig uit maar
gelukkig altijd maar voor korte duur.
De gasleverantie was veel problema
tischer. De laatste twee oorlogsjaren
werd de aanvoer van kolen, die no
dig waren voor de gasproductie in de
gasfabriek, steeds moeilijker. Men
sen waren aangewezen op koken op
houtkachels. De aanvoer van olie
producten stokte waardoor olielam
pen en oliestellen om de was te we
ken en soep te trekken in de kast
bleven. Al voor de oorlog waren car
bidlampen gebruikt als auto- en
vooral fietsverlichting. Tijdens de
oorlog deden die lampen vaak dienst
als verlichting want carbid was naar
verhouding goedkoop en onder meer
meestal bij metaalverwerkingsbedrij
ven verkrijgbaar. Die gebruikten het
carbidgas bij het lassen. Tevens is de
zogenaamde knijpkat in de laatste
oorlogsjaren massaal gebruikt als
zoeklicht en verlichting in huis wan
neer er geen stroom was.
BL
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Knijpkat
Metaal, afm.: 8.8 x 8 x 3 cm. Collectie:
Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 01670)

Kabouter Goederaad geeft in een advertentie advies aan de bevolking
over gas- en electriciteitsgebruik
In: De Teisterbander 5 januari 1944

Schaarste was troef
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Oorlogsgeld

46
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Na de nederlaag in mei 1940 begon
de bevolking muntgeld te sparen:
men verwachtte dat de zilveren en
gouden munten hun waarde zouden
behouden en het papiergeld niet.
Die spaardrift van muntgeld veroor
zaakte een run op de banken, waar
op de Duitsers direct de nodige
maatregelen namen door het beper
ken van de opname van geld. Het
gevolg was een gebrek aan contan
ten. Overigens kostte een brood in
1940 acht cent en een liter melk zes.
Met muntgeld kon dus heel wat wor
den betaald en in de praktijk waren
er slechts weinig biljetten in omloop.
Het tekort aan contanten is toen be
streden door het uitgeven van papie
ren noodgeld maar daar voelden de
Duitsers niets voor.
De oplossing kwam al in 1940 door
de invoering van de nikkelen stuiver
en in 1941 werd verder geëxperi
menteerd met zink. Pas begin 1942
zijn op grote schaal munten van
dit metaal uitgegeven: de cent, de
2,5 cent, de stuiver en het dubbeltje.
Daardoor verdween de schaarste
hieraan. Niet alleen het materiaal
veranderde, ook het uiterlijk: de
beeltenis van de door de Duitsers ge
hate koningin Wilhelmina verdween

daarmee uit het geldcircuit. Haar
plaats werd onder andere ingeno
men door een vikingschip.
Gelijk met de introductie van de zin
ken munt moesten de oude zilveren
worden ingeleverd, iets dat maar on
geveer 10% van de in totaal in om
loop gebrachte hoeveelheid oplever
de. Ook de gouden tientjes, een
wettig betaalmiddel in die tijd, moes
ten het ontgelden maar die oogst was
eveneens gering.
Ondertussen bleek dat de zinken
munten, die bij uitgifte deden den
ken aan zilver, snel oxideren, vuil
worden en slijten en nauwelijks zijn
schoon te maken.
Na de capitulatie van de Duitsers
wilde men zo snel mogelijk ‘zijn
oude geld terug’ met de afbeelding
van de koningin. Het duurde uitein
delijk tot april 1948 voor het zover
was: het vervangen van het gehate
oorlogsgeld door nieuwe munten: de
cent en de stuiver van brons en het
dubbeltje en het kwartje van nikkel.
PvdS
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Oorlogsgeld
Zink, afm.: 1.1 tot 2.5 cm. Collectie: Flipje
en Streekmuseum Tiel (nr. 01673)

Oorlogsgeld

xix

Liever sigaretten dan een stukje vlees

48

’Amateurs sigaretten’ werden ze ge
noemd, gemaakt van tabak dat in de
Tweede Wereldoorlog geteeld werd
door particulieren, amateurs. Ook
het Tielse museum bezit een paar
van die pakjes. Ze waren verre van
smaakvol en toen de geallieerden
eenmaal de Duitsers verdreven had
den en betere Engelse en Amerikaan
se sigaretten uitdeelden, bleven de
sigaretten van de amateurs meestal
ongebruikt liggen.
Juist in spannende omstandigheden
gaat een mens roken. Echte rokers
die toen tussen een boterham en een
pakje sigaretten konden kiezen, zou
den vaak het laatste gekozen heb
ben. De opgedreven prijzen van de
rookwaar stegen zelfs boven die van
een stukje vlees uit. Tabaksteelt was
er in Nederland al vanaf de zeven
tiende eeuw, vooral op de zuidelijke
hellingen van Rhenen en Amerongen.
Het land telde een aantal tabaks
fabriekjes. Daar gingen de tabaks
bladeren naartoe. Ook in Tiel heeft
– minstens – één fabriekje bestaan:
H. Hijmans en Co, al in 1828 opge
richt. Tot 1955 bestond het, op een
locatie tussen de Weerstraat en de
Westluidensestraat. In het begin van
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Advertentie zaad voor eigen teelt tabak
In: De Teisterbander 19 februari 1943

Amateurs sigaretten
Tabak, papier, afm.: 6.5 x 6 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 04581)

de twintigste eeuw zakte de teelt in
omdat er zoveel goedkope en betere
tabak geïmporteerd kon worden.
Gaandeweg de oorlog begon de teelt
weer, vooral de zelfteelt door particu
lieren. Deze zelfteelt en waartoe dat
kon leiden, is één van de bijzonder
ste verhalen die mijn vader over de
oorlogstijd vertelde. Hij was geen
moestuinman maar wel een ‘straffe’
roker en ook hij legde, op een tuintje
in het open land tussen Leiden en
Oegstgeest, een tabaksveldje aan. De
planten deden het goed. Iedere dag
ging hij kijken maar soms keek hij er
naar vanaf de weg, op enige afstand.

Ja hoor, ze stonden er nog, ze waren
niet gestolen. Want er werd wat ‘af
gestolen’. Toen hij dan zou gaan
oogsten, bleek alleen het eerste rijtje
planten er nog te staan (te zien vanaf
de weg), wat zich erachter bevond
was gestolen. De dief had slim dat
rijtje laten staan om niet te vroeg
mijn vader aan een onderzoek te la
ten beginnen. ‘En als je de dader op
het spoor gekomen was?’ vroeg ik
hem. ‘Ik had hem vermoord’, ant
woordde hij.
AN
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Zak Amateurtabak van Hijmans Tabaksfabriek Tiel
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 04407)

Liever sigaretten dan een stukje vlees
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Op de bon!

50

In oorlogstijd ontstaat meestal een
tekort aan producten, vooral aan
voedsel. Dat heeft te maken met het
feit, dat de productie in dienst van de
oorlogvoering wordt gesteld, dat dui
zenden mannen in het leger dienen,
dat grenzen gesloten zijn, door ham
steren en in het uiterste geval door
roof en plundering. Dan wordt voed
sel dus duur in oorlogstijd. In de tijd
vóór 1900 gingen arme mensen dan

ook massaal dood van de honger in
oorlogen. Of ze hadden zo weinig,
dat ze ondervoed raakten en vatbaar
waren voor ziekten – met hetzelfde
gevolg.
In de twintigste eeuw probeerden
overheden om de schaarse voedings
middelen zo eerlijk mogelijk te ver
delen. Dit kon door middel van voed
seldistributie. Mensen kregen bonnen,

die ze nodig hadden om voeding te
mogen kopen. Ze moesten overigens
gewoon betalen, maar de prijzen
werden dan ook door de overheid ge
controleerd. In Nederland kende men
dit systeem al in de Eerste Wereldoor
log en vanaf oktober 1939 werd het
opnieuw ingevoerd. Op den duur
was bijna alles ‘op de bon’, niet al
leen voedsel, maar eveneens stoffen
en andere zaken.
Vanaf 1942 werden de producten
steeds schaarser. Dit hield in, dat men
met de bonnen steeds minder kon
krijgen. Wat er op enig moment be
schikbaar was, kon in de krant wor
den gelezen. Dan nog was het vaak
een kwestie van haast maken, want
‘op’ was ook echt ‘op’. De toegewe
zen rantsoenen werden steeds lager.

Distributiebonnen
Papier. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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Een extra nadeel van de distributie
was, dat men zich moest legitimeren
om bonnen te krijgen. Daardoor
konden onderduikers er bijvoorbeeld
nooit legaal aan komen. Door over
vallen op distributiekantoren of het
vervalsen van documenten probeer
de de Ondergrondse daar iets aan te
doen.

Op de bon!

51

Publicatie distributiekring Tiel
4 oktober 1944
Papier. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

Tenslotte was er nog de zwarte markt,
het illegaal (ver)kopen zonder bon.
Het was riskant en duur. Begin 1945
kostte in Tiel een kilo aardappels op de
zwarte markt acht gulden, een pond
koffie driehonderd gulden en een
brood dertig gulden. En dat in een tijd,
dat honderd gulden een heel redelijk
maandloon was!
ES

xxi

Niet bestendig genoeg meer voor
nieuwe tijd
52

Wat een nostalgie wekt het op, zo’n
publicatiekastje waar ze vroeger
krantenpagina’s in hingen of een te
lexbericht zoals in dit kastje dat ooit
voor het raam hing van de Tielsche
Courant. Het schijnt te dateren van
omstreeks 1915. Ik heb dat niet mee

Publicatiekastje Tielsche Courant ‘Per TELEGRAAF’
Met laatste telexbericht 28 oktober 1940
Hout, glas, afm.: 63.8 x 45 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 03430)
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gemaakt. Wel nog dat uitslagen op
gehangen werden maar dan aan de
binnenkant van de ramen. De kastjes
waren niet vandalismebestendig ge
noeg meer voor de nieuwe tijden.
Toch ben ik nog lang die bevallige
houten dingen tegengekomen. Maar
waar?, vraag ik me af. Het moet in
dorpen geweest zijn, mogelijk in het
buitenland waar de sociale controle
nog groot was en jeugd het niet
waagde ze te besmeuren of in brand
te steken.
Behalve het opschrift van de krant
staat er ook ‘Per TELEGRAAF’ op.
Daarmee wordt niet de roemruchte
krant bedoeld maar de telegraaf die
tekens en daarmee berichten over
grote afstand kon versturen. Dat ge
beurde op heel primitieve wijze al
vanaf het begin van de negentiende
eeuw. Het was behelpen maar wat
heet behelpen; een ruiter te paard
deed er in die tijd veel langer over.
Rond 1835 werd de elektrische tele
graaf uitgevonden. Iedereen heeft
weleens in een oude film gezien hoe
een telegrafist met een seinsleutel zit
te seinen. De tekst wordt in code
overgeseind en aan de ontvangstkant
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weer ontcijferd en eventueel op
schrift gesteld. De telex – ook weer
zo’n fenomeen van lang geleden –
werd rond 1920 uitgevonden. Op
een grote typemachine werden de
binnenkomende tekens meteen in
gewoon schrift overgezet. Vooral
kranten maakten er gebruik van.
Het bericht in het oude Tielsche Cou
rant-kastje is van 28 oktober 1940 en
gaat over de aanval van Italië op
Griekenland. Dat bericht moet dan
‘per telegraaf’, dat wil zeggen per te
lex, naar Tiel geseind zijn.
AN

Telegrafist in actie in een legervoertuig. Particulier bezit

Niet bestendig genoeg meer voor nieuwe tijd
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xxii

Een fiets met houten banden

De machtsovername door de Duit
sers in mei 1940 bepaalde kort na de
capitulatie bijna alle gesprekken.
Maar voor de gewone man verander
de er in die eerste oorlogsmaanden

54

Spotprent op de vorderingen van fietsen
Uit: ‘Gek en Wijs tijdens Seijs’, uitgave Kompas Den Haag.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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niet zoveel. Daarna werd dat anders.
De eerste tekenen van de Jodenver
volging dienden zich aan en de vrije
meningsuiting werd aan banden ge
legd. Kritische kranten kregen een
verschijningsverbod, radio’s moesten
worden ingeleverd en er werd een
begin gemaakt met een distributie
systeem. In 1942 kwamen de eerste
scheurtjes in de geoliede oorlogsma
chine van de Duitsers. De aanvoer
van allerlei uitheemse producten viel
stil en langzaam maar zeker werd
Nederland geplunderd om de Duitse
oorlogsindustrie aan de gang te hou
den. Daarvoor was veel staal nodig.
Vanwege het gebrek aan ijzererts
vorderden de bezetters alles wat
bruikbaar was. Kerkklokken werden
omgesmolten en fietsen werden
naarmate de jaren verstreken steeds
indringender gevorderd. Dat laatste
kwam hard aan hoewel velen een
ontheffing kregen van de inlever
plicht. Vrijwel niemand had een auto
en de fiets was het voornaamste ver
voermiddel. Aanvankelijk leverde
slechts een klein deel van de bevol
king de doorgaans oudste karretjes
in. Naarmate de ijzernood in Duits
land steeg werden de invorderings
methodes grondiger. Soldaten belden
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aan en inspecteerden de woningen
en schuurtjes wanneer je zei geen
fiets te hebben. Steeds meer zijn er
toen gedemonteerd opgeslagen op
moeilijk vindbare plaatsen. Voor de
genen die hun rijwiel nog mochten
gebruiken was het gebrek aan ban
den een groot probleem. Nieuwe
waren al snel niet meer te koop. De
grondstoffen om ze te maken ontbra
ken. Inventiviteit zorgde voor een
oplossing. Houten blokjes bijeenge
houden door een vernuftig bevesti
gingssysteem aan de velg en door
een leren riem, die ook zorgde voor
geluidsdemping en overmatige slijta
ge van de blokjes, maakten het
enigszins comfortabel fietsen nog
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Deel van een fietswiel met houten band
Metaal, hout, leer, afm.: 70 x 3 cm
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 01700)

mogelijk. Maar daarvoor moest je
wel handig zijn of een deskundige
hulp beschikbaar hebben. Als die
ontbrak was je aangewezen op het
rijden op de kale velg. Met een oud
karretje deed je dat. Maar een goede
fiets waagde je er niet aan.
BL

Vrijstelling voor inbeslagname van de fiets van mevr. Hoogenboom om zo haar man te
kunnen blijven helpen
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T 0150; nr. 18)

Een fiets met houten banden

xxiii

Koken met weinig brandstof:
een noodkacheltje en een hooikist
Dat kostte meer brandstof dan er
was! Daarvoor werd de hooikist in
ere hersteld. Dit was een in 1898 uit
Denemarken ingevoerde manier om
eten gaar te krijgen. Het principe is,
dat hooi (of houtwol) goed isoleert.
Dat hooi werd in een kist gepakt met
in het midden net genoeg ruimte
voor een pan. Als men het eten in de
pan aan de kook had gebracht, werd
die in de hooikist geplaatst en de kist
gesloten. Door de isolerende wer
king van het hooi bleef de pan wel
drie tot zes uur op temperatuur en zo
werd het eten ‘vanzelf’ gaar.

een knutselaar een klein noodka
cheltje. Het was gemaakt van een
oude pan met daarin nog een aparte
cilinder voor de brandstof. Op die
manier kon de warmte maar één
kant op, omhoog naar de pan met
eten, dat aan de kook moest worden
gebracht. Dat er naast die warmte
ook rook de keuken inkwam, nam
men op de koop toe.
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Noodkachel
IJzer, afm.: 34.5 x 17.5 x 16 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 01678)

Wie in een vooroorlogs kookboek
kijkt, ziet dat de kooktijden lang
waren, soms tot drie uur aan toe.

Naarmate de oorlog vorderde, was er
steeds minder brandstof. Al in 1943
waren er nauwelijks nog steenkolen
en het gebruik van turf voor stoken en
koken nam toe. Maar ook daarvan
werd de hoeveelheid minder en op
den duur moest men het stellen met
hout, dat zelf werd gezocht of gekapt.
Het koken op een gewone kachel,
zoals dat nog heel gangbaar was,
werd bijna onmogelijk. Er moest veel
brandstof in en veel van de warmte
kwam niet bij het te koken voedsel,
maar verdween in de keuken of zelfs
in de buitenlucht. Daarom maakte
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Advertentie geld besparen met de hooikist
In: De Teisterbander 23 december 1942
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Hooikist
Hout, hooi, wol, fabricaat: Zagerij en
Kistenfabriek F.L. Hofman, Amsterdam,
afm.: 33 x 28 x 28.5 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 03215)

Koken met weinig brandstof: een noodkacheltje en een hooikist

‘Van de nood een deugd maken’ gaat
hier zeker op! Bedrijven die hooikis
ten verkochten, overdreven de voor
delen: eten kookte niet meer over,
pannen koekten niet meer aan en de
huisvrouw kon dus gerust uren weg
gaan zonder risico. De hooikist be
staat nog, want voor kampeerders is
hij handig. Je kunt er zelf ook een
maken van een koelbox. Gewoon
vullen met hooi!
ES
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xxiv

‘Noodziekenhuis
Mariënwaerd Beesd’
Eind 1944 begonnen de geallieerden
met de beschietingen op de stad Tiel
waardoor ze, naast de door de Duit
sers aangebrachte vernielingen, drie
kwart van de binnenstad verwoestten.
Ook de ziekenhuizen, Sint Andreas en
Bethesda, ontkwamen daar niet aan.
Vanwege het toenemende beschie
tingsgevaar werden de patiënten op
25 oktober 1944 verhuisd naar de aan
de Waterstraat gevestigde ambachts
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Kannetje ‘Noodziekenhuis Mariënwaerd Beesd’
Vervaardigd door firma Goedewaagen te Gouda, aardewerk,
afm.: 13 x 10 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 04185)
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school. In de kelder opereerde men
en op de met zandzakken tegen
kogels en granaatscherven bescherm
de begane grond verpleegden ze de
patiënten. Door de beschietingen
kwamen er steeds meer slachtoffers.
Wegens ruimtegebrek werden daar
om andere zieken en gewonden in de
kelders van de HBS en van de r.-k.
pastorie en kerk ondergebracht. In de
telefooncentrale van de PTT was de
kraamkamer gevestigd.
Toen de Duitse overheid de algehele
evacuatie verplicht stelde zijn met be
hulp van de Tielse EHBO de patiënten
en het personeel met boerenkarren
op 25 januari 1945 overgebracht naar
Beesd, waar men in het huis van de
familie van baron Van Verschuer, op
het landgoed Mariënwaerdt, een
noodhospitaal inrichtte. De familie
had hiervoor een aantal kamers en de
bibliotheek ontruimd. In de zoge
naamde ‘witte kamer’ werd geope
reerd. De andere kamers dienden als
ziekenzaal. De artsen en verpleeg
sters zijn toen op een van de zolders
en in een tuinhuisje gehuisvest.
Dankzij het meegekomen personeel
van de ambachtsschool lukte het om
eigen elektriciteit op te wekken voor
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Binnenblad van het dagboek van
Joke Seckel, verpleegkundige in
het noodziekenhuis te Beesd
Collectie: Regionaal Archief
Rivierenland
(T 0039; nr. 605)

de operatiekamer. Tot juni 1945 ope
reerde daar dokter Hoogenboom, ge
assisteerd door twee ondergedoken
jonge artsen en operatiezuster Aaltje.
Volgens een in het ziekenhuis in 1991
aangetroffen kaartsysteem uit die pe
riode zijn toen 159 operaties verricht.
Het was ook in dit noodziekenhuis
dat voor het eerst penicilline is ge
bruikt, dat Waalcrossers en vervol
gens koeriers vanuit het bevrijde ge
bied bij dokter Hoogenboom bezorg
den. Vele patiënten hadden daaraan

‘Noodziekenhuis Mariënwaard Beesd’

hun leven te danken. In juli 1945 kon
men weer terugkeren naar Tiel. Ter
herinnering aan de periode van het
noodziekenhuis vervaardigde de
Goudse plateelfabriek Goedewaagen
na de oorlog een herinneringskanne
tje, dat vermoedelijk alle toenmalige
medewerkers als geschenk kregen.
Het tentoongestelde exemplaar is in
1990 door mevrouw A. Hoogenboom-
Bleijenberg aan het museum ge
schonken.
WV

xxv

Smokkelen met de buikkruik
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‘Kijk, deze heeft mijn grootvader nog
gemaakt’, vertelt Sietse Sijsma, wij
zend op een curieuze buikkruik. ‘we
woonden in Tiel en hij werkte bij de
Metaalwarenfabriek Rio aan de Hei
ligestraat. Mijn vader was rentmees
ter en kende veel boeren in de omge
ving. Hij bond de kruik op zijn buik
en gebruikte deze dan om melk te
smokkelen.’
Het op deze manier melk halen was
illegaal, want dit doorbrak het sys
teem om samen het steeds schaarser
wordend voedsel te delen via een
bonnenstelsel (zie nr. XX). Toch sti
muleerde de overheid het zelf telen
van groente. In mei 1941 stelde de
gemeente Tiel grond beschikbaar aan
een commissie om hiervan stukken
uit te geven aan minvermogenden.
Op de Nieuwe Kade lagen 50 perce
len, bij het slachthuis 3 en op het
Pannenhuis, gelegen tussen Pa
pesteeg en stationsgebied, 131 stuks.
In april 1942 leverde het Rijks-tuin
bouwconsulentschap
zeshonderd
gram sojabonen om te poten in de
stadhuistuin. Opmerkelijk was de
oproep van de Nederlandse Heide
maatschappij datzelfde jaar om ei
kels, kastanjes en beukennootjes te
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gaan verzamelen om er surrogaat
koffie, spijsolie en varkensvoer van
te maken. Men stelde zelfs een spe
ciale ontvanger aan, namelijk W.S.
Schoots aan de Voor de Kijkuit.

61

Toen er vraag ontstond van directies
van fabrieken en scholen om voor hun
arbeiders en leerlingen te voorzien
in warm eten, kwam er in januari

Affiche met oproep om
zelf boomzaden te gaan
verzamelen
Reproductie.
Collectie: Flipje en
Streekmuseum Tiel

Buikkruik om melk in te halen
Messing, afm.: 22 x 17 cm. Particulier bezit
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1943 een centrale keuken in gebou
wen op het Korenbeursplein. Hier
stonden vijf kookpotten met een ca
paciteit van twaalfhonderd porties
voedsel per dag. Ook particulieren
konden van deze voorziening ge
bruik maken. Een maaltijd kostte in
september 1944 een kwartje (huidi
ge koopkracht circa 3,40 euro). En
wat kreeg men hier dan voor? J.A.
Slootweg uit de Jacob Cremerstraat
heeft in zijn dagboek een weekmenu
opgeschreven en vertelt meteen hoe

Smokkelen met de buikkruik

het smaakte. Het betrof erwtensoep
en stamppotten van aardappelen met
wortelen en diverse koolsoorten.
Soms was er een beetje appel- of pe
renmoes bij, vlees ontbrak. De erw
tensoep vond hij ‘zeer goed’, maar
de rodekoolstamp kwalificeerde hij
als ‘niet te eten.’ Bovendien: ‘Al deze
gerechten waren vetloos!’ Je moest
inventief zijn om dit soort karige
maaltijden aan te vullen. Bijvoor
beeld door zelf melk te smokkelen.
PS

xxvi

En toen werd het donker

De Duitse bezetter nam diverse
maatregelen om te voorkomen dat
geallieerde bommenwerpers hun
weg konden vinden aan de hand van
verlichting die vervoersmiddelen en
gebouwen uitstraalden. Tijdens de
oorlogsjaren waren de avonden let
terlijk zeer donker aangezien er nau
welijks verlichting toegestaan was.
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De verlichting van gemotoriseerde
voertuigen, (motor)fietsen en boten
moest tot een minimum worden be
perkt. Een zeer dun zwak lichtje was
toegestaan. Voor gebouwen gold dat
er geen enkele lichtstraal naar buiten
mocht schijnen. Om dit te controle
ren voerde de luchtbeschermings
dienst intensieve controles uit. Men
sen die ze betrapten op te ruim licht
voeren tijdens het rijden of het niet

voldoende verduisteren van de wo
ning kregen een waarschuwing,
maar al snel ging men over tot het
geven van boetes. Zo kreeg op 13 ja
nuari 1944 de tuinbouwer Adrianus
Marinus Schoots, een geldstraf van
vijfentwintig gulden of bij niet beta
len vijf dagen hechtenis voor het
branden van licht in zijn schuur.
Door twee niet afgeplakte ramen
straalde het licht zeer sterk naar bui
ten. Zijn gloeilamp, een Philipslamp
van 60W, werd verbeurd verklaard.
Maar het niet verduisteren van de
woning kon nóg zwaarder bestraft
worden. Op 23 oktober 1943 deelt
burgemeester Mes van Wadenoijen
‘met eer’ mee dat ‘op 20 oktober
1943 A. Linkenhoff, A.D. van de Selm
en A. van Mourik, allen wonende

Rol verduisteringspapier
Papier, afm.: 72,5 x 4 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr. 05119)
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te Wadenoijen, betrapt zijn op het
niet verduisteren van hun woning.
Zij zullen vanaf donderdagmiddag
28 oktober tot en met zondagmiddag
31 oktober tot 12 uur afgesloten wor
den van lichttoevoer’. Enkele wonin
gen aan de Culemborgsche Grintweg
werden in februari 1944 drie weken
afgesloten van het elektriciteitsnet
omdat zij niet goed waren verduis
terd. De kosten voor de afsluiting en
het weer aansluiten kwamen natuur
lijk voor rekening van de overtreder.
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Of al deze verduisteringsmaatrege
len geholpen hebben is maar de
vraag, want de geallieerde bom
menwerpers maakten gebruik van
radar om hun weg naar Duitsland te
bepalen.
MdB
Spotprent op de verduistering. Collectie: Smit / Kers

Deel van de strafbeschikking van Adrianus Marinus Schoots, 20 januari 1944
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T 0049; nr. 2315)

En toen werd het donker

xxvii

B.A.B.:
Bureau Afvoer Burgerbevolking
Het werk van de medewerkers van
het Bureau Afvoer Burgerbevolking
in de winter 1944-1945 was verre
van ongevaarlijk. Terwijl de stad Tiel
regelmatig onder geallieerd vuur lag
(zie bijvoorbeeld het hek schuin te
genover Bellevue waar nog de inslag
van een granaat te zien is) moesten
zij voor de evacuatie zorgen van dui
zenden Tielenaren. Het was voor Tiel
niet de eerste keer: tussen 13 en 15
mei 1940, tijdens de Slag op de

64

Grebbeberg, was het al eerder ge
beurd, maar de evacuatie van
1944/1945 heeft tot aan de dag van
vandaag haar sporen nagelaten.
De stad was na het mislukken van de
‘Slag om Arnhem’ frontlinie: de geal
lieerden lagen aan de zuidkant van
de Waal en de Duitsers aan de
noordkant. Vrijwel dagelijks be
stookten zij vooral Tiel, Echteld en
Ochten waardoor de situatie voor de
inwoners steeds hachelijker werd.

Geëvacueerde familie trekt door Geldermalsen. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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Tiel was ‘Sperrgebiet’ geworden. Op
28 oktober 1944 werd de inwoners
van de Kwelkade en omgeving aan
gezegd dat zij op 30 oktober moes
ten zijn vertrokken. Vaak met achter
lating van het grootste deel van hun
eigendommen. De meesten dachten
dat het voor korte tijd was maar het
zou uiteindelijk bijna driekwart jaar
duren voordat zij hun huis, vaak
leeggeroofd, weer terugzagen. Als
het er nog stond.
Ter voorbereiding van de evacuatie
op grotere schaal werd op 6 novem
ber 1944 het Bureau Afvoer Burger
bevolking (ook wel ‘Boerenarbei
dersbond’ genoemd) opgericht en op
17 november eisten de Duitsers bin
nen veertien dagen de algehele eva
cuatie van de Tielse bevolking, uitge
zonderd zo’n zeshonderd mannen
die zij nodig hadden voor het barri
caderen van Tiel met gestapeld puin
en het graven van tankgrachten. Op
16 januari 1945 deelde de stadsom
roeper mee dat iedereen die zich na
20 januari nog in Tiel bevond zou
worden doodgeschoten, waarna het
B.A.B. werd opgeheven. De inwo
ners van Tiel, inclusief Drumpt, ver
trokken tot aan Friesland toe, om pas
in de bloesemtijd terug te keren naar
een goeddeels verwoest Tiel. Maar
uit de evacuatie bloeiden ook liefdes
op: maar dat is een ander verhaal.
PvdS

B.A.B.: Bureau Afvoer Burgerbevolking
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Helm met opschrift B.A.B.
Metaal en leer, afm.: 29 x 24 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 00959)

Beeldje in de vorm van een koe
Aardewerk
Bij terugkeer van zijn evacuatieadres trof
schoenmaker D. van Doorn dit beeldje
gebroken aan. Het was door onbekenden
uit het slaapkamerraam van zijn huis aan de
Konijnenwal gegooid. Hij lijmde de stukken
en heeft de koe altijd als aandenken aan de
evacuatie bewaard.
Particulier bezit

xxviii

Jodenster
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De invoering van de Jodenster was
het (voorlopige?) eindstation van het
eeuwen lang ‘kenmerken’ van de
Joden. Binnen West-Europa gebeur
de dat vanaf 1270 nadat pausen en
concilies meermalen de verplichting
oplegden dat alle Joden in het Heilige
Roomse Rijk een zogenaamde Joden
hoed moesten dragen waarin de
kleur geel domineerde. Een uitzon
dering hierop was de Republiek der
Nederlanden maar daar werden zij,
toch discriminerend, niet toegelaten
tot de gilden en hen, tot het eind van
de 19e eeuw, de toegang tot sociëtei
ten ontzegd. Er was dus eigenlijk
niets nieuws onder de zon toen de
Duitsers de Davidster invoerden die
op de kleding moest worden genaaid
na deze eerst zelf te hebben betaald,
dat inclusief één schaarse textielbon
per 4 sterren. Na de invoering van
de ster in Polen in 1939 was als eer
ste Duitsland (1941) en vervolgens
Nederland (1942) aan de beurt. In to
taal produceerde de voormalig Joodse
textielfabriek ‘De Nijverheid’ in En
schede tegen de 570.000 sterren.
De invoering gebeurde met mede
werking van de Joodsche Raad, een
college van vooraanstaande Joden.
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Jodenster
Textiel, afm.: 11.5 x 11.5 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 03423)

Die Raad kreeg de keuze voorgelegd
mee te werken of het werk over te
laten aan de Duitsers. Omdat men
hoopte nog wat te kunnen sturen viel
de keuze op meewerken. Met de in
voering van de ster waren de Joden
‘vogelvrij’ en op straat altijd herken
baar. Enkele weken na de invoering,
in juni 1942, kreeg de Raad de op
dracht namenlijsten te leveren met
Joden die voor transport naar werk
kampen in aanmerking kwamen. Het
aantal gedeporteerden uit Nederland
liep uiteindelijk op tot boven de
100.000. Onder hen meer dan hon
derd Tielenaren (geboortig of woon
achtig in Tiel op het moment van de
portatie). De meeste kwamen via het
Kamp Westerbork in Auschwitz of
Sobibor terecht waar het merendeel
direct na aankomst is vergast. Daar
na zijn hun lichamen eerst nog be
roofd van waardevolle metalen, zo
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Kaart van Suus van Buuren uit Westerbork, 12 januari 1943: ‘Stuur s.v.p.
levensmiddelen’
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T 1356; nr. 20)

Briefkaart: Laatste bericht van Suus van Buuren, gedateerd 20 januari 1943.
Vanuit Westerbork is zij op transport gezet naar de vernietigingskampen.
De volgende dag is zij vermoord in Auschwitz.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel

als gouden tandvullingen, voordat ze
werden verbrand. Slechts een hand
jevol overlevenden keerde terug naar
Tiel en bleef daar wonen. Het waren
er te weinig om de Nederlands-Israë

Jodenster

litische Gemeente in stand te kun
nen houden. Uiteindelijk werd de
voormalige synagoge een moskee
voor de Somaliërs.
PvdS

xxix

 e veertien oorlogsslachtoffers
D
van Wamel
68

Herdenkingskruis gefusilleerden uit Wamel
Hout, afm.: 164 x 66 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 05232)
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Op zondag 17 september 1944 be
reikten geallieerde luchtlandingstroe
pen de omgeving van Nijmegen.
Voor de in Tiel gelegerde Duitse be
zetter was dit aanleiding om extra
waakzaam te zijn. Soldaten van de
‘Kriegsmarine’ gingen daarom met
iedere overtocht van de pont mee
om te voorkomen dat via dit vaartuig
de ‘vijand’ Tiel kon bereiken. Op
dinsdag 19 september waren enkele
Duitse soldaten vroeg in de middag
een kijkje gaan nemen in Wamel.
Daar waren de bevrijders toen nog
niet gearriveerd. Ter hoogte van de
kerk werden zij beschoten door de
leden van de ondergrondse. De Duit
sers trokken zich al schietend terug
en voeren weer naar Tiel. Later in de
middag nam de ondergrondse een
NSB-er uit Wamel gevangen en scho
ten zij naar de Duitsers, die met de
pont midden op de Waal voeren. De
daaropvolgende nacht namen de
Duitsers wraak en staken twee hui
zen in de buurt van de aanlegplaats
van de pont in brand. Woensdag
20 september volgde een zwaardere
vergelding. Een Duitse eenheid ging
in Wamel aan land, stak opnieuw
enkele huizen in brand en nam na
een gewapend treffen met de onder
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grondse en enkele ondertussen gear
riveerde Engelse soldaten willekeurig
vijftien mannen gevangen. Een van
hen, die probeerde te vluchten, werd
ter plekke door de wraaknemers
doodgeschoten. Veertien anderen
namen zij mee naar Tiel. Volgens
ooggetuigen werden zij daar, terwijl
andere soldaten toekeken, gefusil
leerd. De volgende dag zijn de stof
felijke overschotten van de slachtof
fers begraven op de r.-k. begraafplaats
aan de J.D. van Leeuwenstraat.

De fusillade maakte diepe indruk op
de bevolking van Wamel en Tiel. In
Tiel markeert een plaquette aan de
Waalstraat de plaats waar de fusilla
de van de veertien inwoners van Wa
mel plaats vond. Eerder stond daar
een houten herinneringskruis dat nu
te zien is in de oorlogszaal van het
Flipje en Streekmuseum.
BL

Anonieme brief met de namen van twee Duitse soldaten die betrokken zouden zijn geweest bij
de executie van de 14 personen uit Wamel
Collectie: Regionaal Archief Rivierenland (T 0039; nr. 316)

De veertien oorlogsslachtoffers van Wamel
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xxx

Dansen in een bevrijdingsrok

70

Vrouwen, sommigen in hun bevrijdingsrok, wachten op de bus, 1948. Collectie: Vrouwen van Nu, Drumpt

Het moet beslist een fleurig gezicht
geweest zijn, al die vrouwen in hun
bevrijdingsrokken bezig met een
dans op het Binnenhof. Ook uit
Drumpt en andere dorpen uit het
Rivierengebied waren op 2 septem
ber 1948 delegaties naar Den Haag
afgereisd. Het was een gezellig dagje
uit geworden voor de leden van de
bond van Plattelandsvrouwen. Eerst
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bezochten ze de tentoonstelling ‘De
Nederlandse vrouw 1898 – 1948’,
een periode die samenviel met het
gouden regeringsjubileum van ko
ningin Wilhelmina, daarna namen
enige leden deel aan de rokkendans.
Initiatiefneemster van de rok was me
vrouw Mies Boissevain-van Lennep,
die op het idee kwam tijdens haar
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gevangenschap in concentratiekamp
Ravensbrück. In haar cel had zij een
dasje ontvangen, samengesteld uit
lapjes van kledingstukken van fami
lieleden, die bij haar allerlei herinne
ringen opriepen. Dit bracht mevrouw
Boissevain na de bevrijding op het
idee om vrouwen op een bestaande
rok betekenisvolle stukjes textiel te
laten naaien. Zo kon iedere vrouw
haar eigen verhaal van de oorlog le
vend houden en symbolisch de we
deropbouw uitdragen. Op ieder
exemplaar staat ‘5 mei 1945’, aange
vuld met de jaartallen waarin de be
zitster haar bevrijdingsrok droeg.
De voorbereidingen voor het feest
waren al op zaterdag 26 juni 1948
gestart. Op die middag konden de
dames op het terrein van huize Wel
gelegen te Kerk-Avezaath tussen
twee en vijf uur voor fl. 1,50 hun rok
laten stempelen, waarna deze inge
schreven werd in een heus nationaal
register. De dag werd verder opge
luisterd door een defilé en een volks
dansdemonstratie door de Betuwse
Volksdansgroep, uiteraard in bevrij
dingsrok. De organisatie kon volgens
een verslaggever van de Nieuwe
Tielsche Courant terugkijken op een
geslaagde bijeenkomst. De enige
smet was dat diverse dames het
entreegeld, dat na aftrek van de
kosten beschikbaar werd gesteld aan
de koningin, hadden ontdoken. Op
14 augustus kwamen de dames Stolk

Dansen in een bevrijdingsrok

en Hartog naar Avezaath om de rok
kendans, die de genoemde krant om
schreef als ‘zeer eenvoudig’ en al
leen bestaande uit ‘wandelpassen’,
nogmaals in te studeren.
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Het feest in Den Haag was ongetwij
feld het hoogtepunt in het bestaan
van het fenomeen bevrijdingsrok.
Begin jaren vijftig was ze weer ver
dwenen.
PS

Bevrijdingsrok
Textiel, afm.: 70 cm. Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
(nr. 01199)

xxxi

Eens oorlogstuig, nu siervaas of kruik
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Souvenirs van oorlog en vrede zijn er
eigenlijk altijd geweest. Ze moesten
de herinnering hoog houden aan een
turbulente periode vol schaarste,
doorstane ontberingen en een ex
plosie van vreugde bij de uiteindelij
ke bevrijding. De opkrabbelende
Nederlandse industrie maakte dank
baar gebruik van de behoefte aan oor
logssouvenirs. Dat was na de wapen
stilstand van 1918 zo geweest en na
de Tweede Wereldoorlog kreeg de her
inneringsindustrie een nieuwe kans.
Toen de Tielenaren in mei en juni
1945 terugkeerden van hun evacua
tieadressen, vonden ze niet alleen
een geruïneerde stad, maar ook zwaar
beschadigde en leeggeroofde fabrie
ken. Na herstel van de schade en in
stallatie van nieuwe machines stond
men voor een ander probleem, na
melijk hoe aan de benodigde grond
stoffen voor de productie te komen.
Zo was inkopen van ruw tin en koper
voor de metaalwarenfabrieken een
groot probleem. Sommige fabrikan
ten waren echter vindingrijk. Metawa
schakelde over op blik, verkregen uit
oude biscuitblikken, waarvan de ar
beiders speelgoed jeeps maakten.
Deze handige terreinwagens waren
door de bevrijders gebruikt en daarom

razend populair. De naam ‘jeep’ is
overigens afgeleid van GP, de afkor
ting voor General Purpose, Engels
voor algemeen gebruik. Blik was ook
het materiaal voor duizenden bro
ches met het Nederlandse wapen en
‘je maintiendrai’ die de Tielenaren
produceerden.
Koperen hulzen van afgeschoten gra
naten boden eveneens kansen. De
firma Kurz, gevestigd aan de Binnen
weg, liet de zware onderkanten ver
wijderen en omsmelten. De hulzen
zelf leenden zich uitstekend om,
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Asbak gemaakt uit de
onderzijde van een
granaathuls.
Sigarettenhouders van oude
munten
Koper, afm. 5 x 10,3 cm.
Particulier bezit

Kruik, gemaakt van een granaathuls
Fabricaat: firma Kurz, Tiel
Koper, afm.: 30 x 9.5 cm. Particulier bezit

Vaas, gemaakt van een 75 mm granaathuls
Koper, afm.: 24.5 x 12 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel (nr.
05805)
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voorzien van een nieuwe bodem en
afneembare sluiting, een tweede le
ven te krijgen als kruik.
Van groot vakmanschap getuigt de
hier afgebeelde siervaas die zijn le
ven eens begonnen was om dood en
verderf te zaaien, maar nu de sfeer in
huis van de bezitter moest opfleuren.
Het vaaslichaam is karakteristiek ge
torst en daarna met een bolle hamer
bewerkt om zo een levendiger uiter

Eens oorlogstuig, nu siervaas of kruik

Onderzijde van bovenstaande
asbak

lijk te verkrijgen. De mond eindigt in
fraaie plooien. Helaas is niet bekend
wie dit stuk oorlogstuig omvormde
tot dit opmerkelijke sieraad. Gebeur
de dit in de fabriek of door een han
dige particulier thuis? De schenker
van de vaas vertelde alleen dat hij
deze in de Tielse binnenstad bij de
afbraak van het Bethesda ziekenhuis
had gevonden.
PS

xxxii

Onderduikspel
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Na afloop van de Tweede Wereld
oorlog werden de gebeurtenissen en
ervaringen al snel in een ander kader
geplaatst. Naast alle verschrikkingen
en persoonlijk leed was er ook ruim
te voor leedvermaak t.o.v. diegene
die tijdens de bezetting een andere
keus had gemaakt. Een mooi voor
beeld van leedvermaak, zonder dat
het persoonlijk werd, was het bord
spel Onderduikspel.
Dit spel, waarvan het deksel al laat
zien dat het de draak steekt met alles
wat maar met de Duitse bezetting
heeft te maken, is waarschijnlijk in
1946 uitgegeven door de Rotterdam
se spelletjesfabrikant Luctor. Het be
vat spelelementen van handelingen
die de bezetter en collaborateurs
hadden gepleegd zoals het verplicht

laten inleveren van radiotoestellen,
het laten collecteren voor Winter
hulp, oppakken tijdens een razzia of
het op transport zetten naar een con
centratiekamp. Daarnaast bevat het
spelelementen die een duidelijke
verwijzing zijn naar verzetsdaden,
zoals het overvallen van een distri
butiekantoor, het stiekem luisteren
naar de radio-uitzendingen van de
B.B.C. en het onderduiken op een
boerderij.
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Kinderen en volwassen dit spel laten
spelen was een manier om opgelo
pen trauma’s te verwerken. Als we dit
nu zouden doen, zou het vooral een
luchtige manier zijn om aan kinde
ren de gebeurtenissen van de Twee
de Wereldoorlog te vertellen.
MdB

Onderduikspel
Karton. Particulier bezit
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Onderduikspel

xxxiii

Een Duits soldatenbestek
uit Asch
Een leger bestaat meestal uit jonge
mannen. Hun eetlust kan groot zijn.
Door de eeuwen heen is de bevoor
rading van een opmarcherend leger
één van de grootste problemen ge
weest. Soms losten veldheren het op
door de soldaten te laten leven ‘van
het land’, dat wilde dan simpelweg
zeggen, dat ze het eten moesten
vorderen of gewoon stelen van de be
volking. Later bestonden er meer ont
wikkelde logistieke systemen. In de
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Bestek van de Wehrmacht, gemerkt met hakenkruis
Roestvrij metaal, vervaardigd in Solingen, afm.: 19.7 x 4.6 cm.
Collectie: Flipje en Streekmuseum Tiel
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twintigste eeuw was het in elk geval
normaal, dat soldaten een noodrant
soen bij zich hadden. Dat kon dan –
dankzij de technische vooruitgang –
vaak ook uit één of meerdere blikken
voedsel bestaan.
Om aangevoerd voedsel of blikken uit
het noodrantsoen te kunnen opeten,
had een Duitse soldaat in zijn bagage
ook bestek: een set bestaande uit le
pel, vork en mes met daarbij uiteraard
een blikopener. Een handige ontwer
per had een systeem bedacht, waarbij
het bestek als mooi handzaam setje
kon worden meegenomen. Dit hoor
de net zo bij de standaarduitrusting
van een soldaat als zijn helm en kop
pelriem.

Detail van heft van nevenstaande foto
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Bekendmaking van het Militair Gezag.
Verbod op het in bezit hebben van
oorlogsbuit, inclusief militaire goederen
en voorwerpen. Collectie: Regionaal Archief
Rivierenland (T. 0049 nr. 757)

Vanaf de bezetting van Nederland
waren er in dit land Duitse militairen
gelegerd. Die hoefden niet te leven
van hun noodrantsoenen. De Wehrmacht kocht (of stal) zijn voeding in
ons land. Toch waren er op diverse
plaatsen in Nederland ook magazij
nen, waar het Duitse leger een op
slagplaats had van onderdelen, uni
formen, enzovoort. Eén van die
magazijnen lag bij het Betuwse Asch.
Toen werd het mei 1945. De bevol
king uit Asch en omgeving, die zo
lang moest toezien hoe de Duitsers
meenamen wat ze konden gebrui

Een Duits soldatenbestek uit Asch

ken, vond kennelijk dat ze wel recht
hadden op de spullen die de bezetter
achterliet. Het magazijn in Asch
werd door mensen uit de omgeving
leeggemaakt. Een jongen uit Asch
vond het Duitse soldatenbestek. Het
leek hem reuze handig voor als hij
weer eens zou gaan kamperen. Dus
bleef het zuinig bewaard. Tot de ei
genaar het wel wat vervelend vond
om steeds weer dat lelijke haken
kruis op zijn lepel en vork te zien.
Hij legde het in de kast en stond het
later graag af als curieuze herinne
ring aan een kwaad verleden.
ES
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