Herinneringen Nellie Duin-Wientjens
Door Nellie van Duin-Wientjens
Ik ben geboren in 1927 en ben de jongste dochter van Dries Wientjens en Marie Arts. Herman was mijn
oudste en Jan mijn jongste broer. Zij waren 15 en 14 jaar ouder dan ik en voor de oorlog al het huis uit.
Jan is nog gemobiliseerd geweest maar heeft niet aan de strijd hoeven deelnemen en is in de oorlogsjaren
naar ‘de mijn’ vertrokken. Mijn vader is in de oorlog van 1914/1918 overigens ook gemobiliseerd geweest.
In 1930 heeft hij het huis van Jan Linders (Kerste Jan) gekocht. Zijn vrouw Kerste Mareetje moest het toen
verkopen omdat zoon August naar
Amerika wilde vertrekken en zijn
kindsdeel toen opeiste.

De familie Wientjens in het begin
van de dertiger voor hun boerderijtje
op de foto vlnr: Jan (met den hit),
vader Dries, Nellie, moeder Marie
en Herman
De inval van de Duitsers op 10 mei 1940 staat mij nog helder voor ogen. Om 6.00 uur werden we al
gewekt door mijn moeder. Ik zag vanuit het raam van mijn kamer een zeppelin boven Grünewald in de
lucht hangen en mijn moeder zei tegen mijn vader: ‘Dries, we zien ien den oorlog.’ Buurman Gerrit
Koenen had het al eerder in de gaten. Hij was om 4.00 uur opgestaan om de kunstmoeder, een koepel
waaronder jonge kuikens zaten en waaronder een kacheltje werd gestookt om ze warm te houden, op te
stoken en had toen al in het Reichswald heel veel kabaal gehoord. Ook het elektrisch licht dat we in 1938
hadden gekregen, viel de eerste dagen uit. Mogelijk was dit onklaar gemaakt. Zoals alle boeren op de
Milsbeek probeerde vader natuurlijk met de zwarte handel wat bij te verdienen door melk achter te houden
en te verkopen aan burgers. Bij ons was bijvoorbeeld Schut uit Gennep een vaste klant. Verder werd er ook bij
ons, zoals op veel plaatsen, melk gekarnd. Door met een ton melk flink te klotsen werd het vet van de melk
gescheiden en ontstonden er korrels van boter en restte er karnemelk. Door Rijksveldwachter Van Kessel
werd er gecontroleerd op de aanwezigheid van karntonnen. Hoe gek het ook mag klinken, vader verborg
de karnton in ‘den erdhoop’ (opslag van afval) en dekte deze af met takken van een meidoornheg.
Verder werd er soms stiekem geslacht en het vlees verkocht. Dat slachten gebeurde bij ons door Herman
Laracker en ik weet nog dat mijn broer Herman en Wim Cobussen een keer ieder een half varken in het
donker naar de grens in de buurt van de Holleweg hebben gebracht. Ook werd er rogge achtergehouden
en in de koffiemolen gemalen om met het meel zelf brood te kunnen bakken. In de oorlog hadden we op
verzoek van Nol en Mientje Holleman ook onderduikers. Dat was een bevriende familie, die op ’t Zand
in Ottersum woonde en gold als een adres, van waaruit mensen die wilden of moesten onderduiken, aan
een onderduikadres werden geholpen. Bij ons waren dat de studenten Huugh de Groot en Max Vogel.
Huugh de Groot had een schuilnaam namelijk Huugh van Loosbroek. Ze waren ondergebracht in een
woonwagen die vader ooit van zigeuners had gekocht en waar hij het onderstel onderuit had gehaald om
een wagen voor de boerderij van te maken. Het bovenstuk had hij op een fundering gezet en hierin waren
de onderduikers ondergebracht. In september/oktober werd het voor hen te link en vooral Huugh was
doodsbang. Hij maakte een plan om naar huis terug te keren en moet zich daarbij met een vlot via de
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Waal naar huis hebben laten afzakken. Toen hij na dit hachelijke avontuur weer thuis in Nijmegen in het
bevrijde gebied was gekomen, merkte hij dat zijn vriendin er met een Canadees vandoor was. Hij is later
met een andere geliefde gelukkig getrouwd en we
hebben nog wel eens contact met hem gehad. Ik
heb zelfs nog een naaimachine van hem gekregen.
Ook Wim Jansen (van Tinus van Well) is een tijd
bij ons ondergedoken geweest. Dat deed hij om
aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. Overdag was
hij op zijn werk, maar ’s nachts sliep hij bij ons.

Wim Jansen met zijn compagnon Peter Linders
in 1940 aan het werk op de Olde kruyk
Mijn vriend en latere echtgenoot Wim van Duin had het
anders geregeld. Hij werkte als loopjongen bij de manufacturenzaak van Frans de Boer in Gennep en deze
zorgde er voor dat hij in Kleef bij een Gärtnerei kon gaan
werken en zo aan de Arbeitseinzats op een prettige manier
kon voldoen. Hij kon vaak ’s avonds, en in ieder geval
elk weekend, naar huis komen. Op die manier ontliep
hij ook de gevolgen van het bombardement van Kleef,
waarbij op een lid na, de hele familie waar hij werkzaam
was, om het leven kwam.

Wim van Duin met enkele collega’s met hun
handelswaar klaar voor de markt in Kleef
Ook in het bosje op de Kerstenberg waren een paar mensen ondergedoken,
namelijk Sietsma, zijn vriendin Annie de Lange en Ab Sok. Ze zaten in een
gebouwtje dat ‘ King King’ werd genoemd. Sietsma heeft na de oorlog nog
een tijdje in Milsbeek gewoond en is lid van de toneelvereniging geweest.
Kunstenaar Ab Sok heeft in de oorlog ons oude huis nog getekend. Deze
pentekening hangt nog steeds bij mijn dochter Ria.
Foto van de molen waarop ‘ King King’ rechtsonder nog net te zien is
In de periode september/oktober 1944 werd het steeds gevaarlijker. We
kregen inkwartiering en bij ons in huis was een gaarkeuken gevestigd. Het
waren oudere Duitse soldaten die bij ons zaten. Alles werd in ons schuurtje
geslacht maar wij kregen de garantie dat ze van ons vee, dat vader allemaal
naar huis had gehaald, af zouden blijven. Die afspraak is men netjes
nagekomen. Het was bij ons in de buurt heel erg gevaarlijk en we hebben
wekenlang bijna constant in de kelder doorgebracht. Uiteindelijk moesten
we evacueren. Met tranen in onze ogen en met onze hit en de wagen zijn
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we geëvacueerd. De ouderen zaten op de wagen. Behalve ons moeder was dat bij ons bijvoorbeeld ook
Hendrien. Na een tocht van 2 weken zijn we uiteindelijk in Werkhoven terechtgekomen. Hier zijn we bij de
familie Peterse geweest en we hebben het daar geweldig goed gehad. Elke dag aten we vlees en zelfgebakken
brood. We hebben geen snee regeringsbrood gehad. Terwijl anderen sterk vermagerd van hun evacuatie
terugkwamen, was dat bij ons juist
andersom. Zelf was ik flink aangekomen
en woog ik 146 pond, zwaarder dan ik
ooit ben geweest. Van de familie Peterse
hebben we nog beddengoed meegekregen
toen we eind mei naar huis mochten.

Gert Peterse met zijn
paard en veulen op de foto
Onze geweldige eigen hit is al die tijd op ons evacuatieadres
bij ons geweest maar net voor de bevrijding werd hij alsnog
gevorderd. Hij werd nog in Amersfoort gezien en vader
en Herman konden hem zo aanwijzen, maar ze kregen
hem niet mee. Uiteindelijk kregen we een oude knol, die
onderweg soms overeind geholpen moest worden, waarmee
we de thuisreis moesten aanvaarden. Thuis gekomen was
onze boerderij volledig verwoest. Toen Nol Holleman, die
eerder terug was dan wij, naar ons huis was gaan kijken
had de boerderij, die wel enkele voltreffers had gehad, nog
overeind gestaan maar toen wij zelf thuis kwamen was hij
al helemaal ingestort. De eerste tijd hebben we bij mijn
broer Herman in het dorp gezeten. Later heeft vader een
noodwoning gebouwd met de stenen van het oude huis
en met een dak van stro.
Nellie voor de na de oorlog gebouwde noodwoning
In 1949 heeft vader met behulp van de wederopbouw een nieuwe boerderij gebouwd. Na een verbouwing
in 1978 doet hij dienst als dubbel woonhuis voor 2 van onze kinderen.
‘In 1950 trouwde Nellie met Wim van Duin, die na de oorlog bij de Milsbeekse aannemer Piet Thijssen ging
werken en vervolgens 17 jaar lang bij Jan ten Haaf in de Kerkstraat werkte. Nellie en Wim gingen, na eerst
nog bij hun ouders te hebben ingewoond, wonen in een houten (nood)woning, die aanvankelijk op het terrein
van aannemer Piet Thijssen stond en die in 1962 werd verplaatst naar hun eigen perceel aan de Teelebeekstraat.
In 1961 werd Wim ernstig ziek en hij overleed uiteindelijk in 1964. Nellie bouwde drie nieuwe kippenhokken
en werd kippenboer(in) met 1500 kippen. In 1972 verving ze de houten woning door een stenen bungalow. Na
een uitstapje van bijna 20 jaar naar Ottersum, kocht ze een perceel grond aan de Pottenbakker in Milsbeek en
bouwde op 81- jarige leeftijd nog weer een eigen woning. Die heeft ze inmiddels van een prachtige tuin voorzien
die ze helemaal zelf onderhoudt.’
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Een lange barre tocht
Door Henk Peters
Op 19 oktober 1944 was het zover. We hadden
alleen maar handbagage en de kinderwagen
waar mijn jongste zusje van negen maanden in
lag. Omdat enkele dagen voor het vertrek de
SS geprobeerd had ons varken te vorderen ging
moeder naar de Duitse commandant die nog
steeds de commando-post in de slaapkamer van
vader en moeder hadden. Er werd geschreeuwd
tegen elkaar maar het varken bleef in de stal.
Nog diezelfde avond kwam buurman Herman,
die huisslachter was, het varken slachten. Omdat
we thuis een heel grote schouw hadden, werden
de hammen en zijden spek daar in gehangen en
gingen de blikken platen er weer voor. Zo op het
eerste oog kon niemand zien dat daar een deel
van het geslachte varken hing.

Huisslachter Manus Laracker
met links zijn broer Hen
Daags voor het vertrek was er grote activiteit bij de familie Peters. Iedereen liep iedereen in de weg. Ik
ben toen naar het kippenhok gegaan en in mijn eentje heb ik daar op de knieën zitten huilen. Komen
wij hier ooit nog terug? Toen we op de bewuste negentiende
oktober moesten vertrekken hadden vader en moeder de holle
bodem van de kinderwagen vol geladen met ham en spek. Dit
was ons gezamenlijk vervoermiddel. 19 oktober 1944 was het
startsein voor een lange maar ook barre tocht. Een groot gedeelte
van Milsbeek moest weg uit de frontlinie. Rond 10 uur in de
morgen gingen we met zijn allen op weg via de Oudedijk naar
de Onderkant en daarna naar de brug bij grootmoeder Franken
(grutmoet). Dat straatje heette toen Jasperjannebrugstraat en
de brug over de Kroonbeek heet nu nog de Jasperjannebrug.
Toen wij bij Driekus Peters (van Nölleke) uit de Zandberg
aankwamen zag ik allerlei dingen tegelijk. Nel, de vrouw van
Driekus, had een geit bij zich en die hadden ze aan de kruiwagen
vastgemaakt. Ondanks alle ellende kon deze volslanke vrouw
nog heerlijk lachen.
Driekus van Nölleke en zijn vrouw Nel

123

Misschien lachte ze wel van de zenuwen! Wij hadden een kinderwagen, zij een kruiwagen. Daar zat
wel iets meer op dan in een kinderwagen. De familie De Ruyter van de Berkenhoeve had twee paarden
ingespannen. Een voor de sjees, waar de oude moeder De Ruyter in zat en een paard voor de kar, goed
volgeladen. Het paard en de sjees werden door de bezetters in beslag genomen. Ook zag ik daar de vader en
moeder van mijn klasgenoot en schoolvriend Theo Mooser. Vader Mooser had ook een kruiwagen, maar
daar zat geen geit aan vastgebonden. Aan de kruiwagen
zat wel een heel erg mopperende man. Ja, zo was hij
nou eenmaal. Misschien was de kruiwagen ook wel
een tikkeltje te vol geladen en de vader van Theo was
een zwaar astmapatiënt. Omdat ik heel lang met Theo
bevriend ben geweest wist ik dat de vader van Theo na
de oorlog geen last meer had van astma totdat hij weer
flink aankwam in gewicht.
De vrienden Henk Peters en Wiel Kusters flankeren de
familie Mooser; v.l.n.r. vader Toon, Theo, Graadje
Omgeving Hondsiepsebaan. Bij de
pijl de boerderij van ‘d’n Kroefsen
Hen’, linksonder de bocht bij de
Driekronenstraat.

Langzaam zette de stoet, die
inmiddels veel groter geworden
was, zich richting Aaldonk in
beweging. We werden begeleid
door een Duitse militair op een
fries paard. Dat paard zal wel
de Nederlandse nationaliteit
hebben gehad. Overigens was
de soldaat op het paard altijd
heel vriendelijk tegen ons, net
zoals de Duitse soldaten die bij
ons in het achterste gedeelte van
het huis gelegerd waren; hele
gewone mannen die moesten!
Vanaf Milsbeek gingen we via
Kroefsen Hen naar Aaldonk en
daarna via Ven-Zelderheide
naar de grensovergang bij de
Hekkens.
Vlak voor de grens liepen heel veel koeien en ander vee bijeengedreven in een wei. Onze koeien, ons vee,
ik zag het, maar wist niet hoe ik er verder over moest gaan denken. Kort nadat we de Nederlands-Duitse
grens overgestoken waren, begon het flink te regenen en te onweren. We waren in de kortste keren zeiknat.
Iemand van ons duwde de kinderwagen met mijn zusje Ida. Moeder en ik liepen gearmd, of beter gezegd
elkaar vasthoudend, te janken in dat rotweer. Langzaam naderden we met zijn allen Goch. Verschillende
bewoners van Milsbeek zagen over de grens ook weer famielileden. Het was een droef weerzien. In Goch
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werden we naar een school geleid en daar konden we de eerste nacht van onze evacuatie doorbrengen.
Het was er in ieder geval warm en zo konden we onze kleding drogen. Alles moet daar redelijk goed
geregeld zijn geweest anders had ik het misschien wel opgemerkt. Hoe we daar geslapen hebben weet ik
niet meer. We hebben in ieder geval de kleren niet uit gedaan. Van verstrekte dekens of iets van dien aard
kan ik me ook niets herinneren. We hadden
toen van Milsbeek naar Goch al ongeveer 20
kilometer afgelegd. De tweede dag gingen we
van Goch naar Kalkar, enkele kilometers voor
de Rijn. Enkele wat grotere jongelui gingen het
prikkeldraad over met een pannetje in de hand
achter de koeien aan. Ze probeerden wat melk te
vangen want er waren ook hele kleine kinderen
bij ons. Ondanks alle ellende konden we toch,
zij het met moeite een lachje opbrengen. Toen
we in Kalkar aankwamen werden we naar een
heel groot gebouw gebracht. Het was een soort
gemeenschapshuis.
Overnachten tijdens de barre tocht
Voor was een heel groot podium en achter, tegen een blinde muur een piepklein balkonnetje met een heel
steile wenteltrap naar boven. Groot genoeg voor 4 personen om te kunnen liggen. Ons buurmeisje Miem
Kusters had samen met haar vrijer, zoals we dat toen noemden, snel bezit genomen van die hoge plek met
nog twee andere personen van ongeveer gelijke leeftijd. Volgens mij en mijn leeftijdgenootjes gingen die
daar scharrelen. Wat we de tweede dag gegeten hebben weet ik niet meer. Wel weet ik dat heel veel van ons
diaree hadden. Met een rotvaart schoten we dan naar buiten
naar een moestuin achter dat grote gebouw. Aan de tomaten
die nog aan de stengels hingen konden we zien dat we niet de
eersten waren. Toen we met zijn allen eenmaal lagen, gekleed
en wel, begon vooraan in de zaal vlak tegen het podium aan
een herrie tussen Marie van Sjang Mans de schoenmaker,
oftewel Marie Fen, en de familie Gietemans die zich boven
op het podium letterlijk en figuurlijk hadden genesteld.
Marie als toeschouwster van Sjang in de schoenmakerij
Marie, moeder van een stuk of acht kinderen, had de boterhammen voor
de volgende dag gesmeerd, maar nog niet ingepakt. De familie Gieteman
had ook opa bij zich. Als kinderen wisten wij toen al dat Gradje Gieteman
aan het ‘verkindsen’ was. Gradje had hoge nood en had zijn plasser in
de aanslag, richting de boterhammen. Marie krijste steeds harder en
toen kwam Friette Grad, de eierhandelaar uit Milsbeek zich met de zaak
bemoeien. Eigenlijk heette hij Gerrit Peeters. Omdat hij lid van de Partij
was, mocht hij van de Duitsers zich een beetje als leider van de armzalige
troep opwerpen. Hij riep Bernard Gieteman, vader van een gezin van naar
ik meen vier kinderen, tot de orde. Hij schreeuwde toen: “Bernard, als jij
niet voor die-en ouwe kunt zorgen dan zal ik het wel eens doen”.
Friette Grad
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Ben en Betsie Gieteman
Moeder Gieteman was een stadse juffrouw uit Den
Haag. Die zat er bij en keek er naar. Zij kon toch niet
tegen die dorpelingen op. Bernard lette verder beter
op opa Gradje en de rust was terug. De afstand van
Goch naar Kalkar, die wij de tweede dag af hadden
gelegd, was 13 km. De derde dag gingen we weer op
pad, nadat iedereen, ook de boeren die paard en wagen
bij zich hadden, zich verzameld had. Dat gedoe met
paard en wagen, het verzorgen van de dieren en zo,
daar weet ik niets van. Het voetvolk werd het eerst
opgehokt, ook het eerste naar buiten en daarna wachten totdat de mensen met paard en wagen zich bij ons
aansloten. Tot aan de Rijn was het maar enkele kilometers. De dag begon voor sommigen goed. Toen de
stoet langs een mooi burgermoestuintje kwam, stapten een paar van de opgeschoten jongelui over de draad
en kwamen met worteltjes terug. Of wij nou wel of geen wortel kregen, het was voor allemaal een opsteker.
De eigenaar van het tuintje ging tekeer maar als antwoord kreeg hij te horen dat wij alles kwijt waren.
Kort daarna kwamen vliegtuigen de karavaan vluchtelingen aanvallen. Zij doken vlak voor de Rijn, waar
we stonden te wachten voor de oversteek, op ons neer. Een meisje van Jacobs van de Panoven, vlak bij ons,
werd door een kogel in de rug getroffen. Zij was toen 18 jaar en werd voor haar verdere leven tot een rolstoel
veroordeeld. De beschieting was maar heel kort en vanaf dat moment moesten alle boerenkarren een witte
vlag of kussensloop aan een stok op de kar hijsen. We hebben geen last meer van beschietingen gehad.
Nadat we heel, heel langzaam de Rijn overgezet werden, ging het richting Rees. Daar konden we al zien dat
de vliegtuigen hun werk gedaan hadden. Van Rees gingen we richting Emmerich vlak aan de NederlandsDuitse grens. We moesten om Emmerich heen, want de stad zelf moest zwaar getroffen zijn. Vanuit de verte
konden we wel wat hoge gebouwen zien, die beschadigd waren door bombardementen. De weg waarover
wij moesten gaan was door en door slecht, met heel diepe karrensporen en modderig door de regenval
van de laatste dagen. Ja, en nu komt mevrouw Gieteman door de bocht. Hun kar schudde en wiebelde
verschrikkelijk, net als alle andere karren natuurlijk. Maar zij had kennelijk thuis haar servies op de kar
geladen! Want ze schreeuwde tegen haar man Bernard over dat servies, dat niet mocht verongelukken.
Deze dagtocht was een heel lange en zeer vermoeiende tocht. Als dertienjarige jongen kun je heel wat
hebben, maar dit was wel erg veel. Om maar niet te spreken over wat de veel jongere tochtgenoten te
verduren hadden. Als het echt niet meer ging, werd er gewisseld met diegenen die op een kar zaten en
wij mochten dan ook een tijdje meerijden. Ik denk de meesten van ons niet wisten waar we heen gingen.
Oh, wat waren we blij dat we de grens overgingen en in ’s-Heerenberg IN NEDERLAND aankwamen.
Weer een beetje thuis, omdat we met zijn allen dachten dat we afgevoerd zouden worden. In ’s-Heerenberg
werden we ingekwartierd in een kasteel. We zijn daar, meen ik, twee dagen blijven overnachten. Als ik me
niet vergis, mochten er een paar van onze familieleden bij particulieren gaan eten. Zeker weet ik, dat een
laantje bij het kasteel Nachtegaallaantje heette. De afstand van Kalkar naar ’s-Heerenberg die we die dag
afgelegd hadden was 31 km.
De vierde dagtocht ging van ’s-Heerenberg naar Doesburg. Voor de eerste keer werd de stoet opgesplitst
in voetgangers en mensen met paard en wagen. De voetgangers werden in goederenwagons gepakt. Niks
stoelen maar ook niet door de modder lopen. Opeens kwam de trein met een schok tot stilstand. Een
wagon was ontspoord. Geschreeuw van schrik en angst. Ja, er waren gewonden. Gelukkig geen doden. Een
ernstig gewonde was Huub Rutten, een zoon van Toon Rutten, die naast de R.K. kerk woonde. Toon werd
in Milsbeek met de bijnaam Toon Karroeng genoemd. Helaas moest Huub een been tot boven zijn knie
missen. Na lang wachten in Doesburg kwamen de karren weer bij ons. Vandaar ging het richting Velp,
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om te overnachten. Maar voordat we daar waren zagen we langs de weg allerlei kapot oorlogsmateriaal
liggen en ook nog kadavers van drie paarden. We kwamen in Arnhem langs een buitenwijk, waar mijn
vader van deur naar deur ging, om voor een beetje melk met suiker te bedelen voor zijn jongste dochter
van negen maanden. Die was er zo slecht aan toe, dat alles wat ze binnen kreeg er vrij vlug weer uitkwam.
In Velp aangekomen werden we ondergebracht in een of ander gek gebouw. We kregen daar kapucijners
te eten. Die hadden ze waarschijnlijk op het fornuis gezet toen ze ons aan zagen komen. De dagen in Velp
waren steeds goed gevuld. Na het eten meteen naar bed. In dat gekke
gebouw lagen we waarschijnlijk in een soort magazijn. Zelf heb ik daar
in een rek geslapen. Het gekke is dat ik steeds weer niet weet hoe mijn
zussen, mijn broers en mijn ouders de nacht doorgebracht hebben.
De afstand van ’s-Heerenberg naar Velp is 41 km. Vanuit Velp zijn we
weer gezamenlijk op weg gegaan. Voetgangers, karren en paarden, alles
was weer bijeen. Ik weet dat we in Ede zijn geweest en daar overnacht
hebben. Dat is alles. Verder heb ik daar geen enkele herinnering meer
aan. De afstand van Velp naar Ede is 27 km. Vanaf Ede zijn we weer
gezamenlijk verder gegaan, richting Woudenberg. Het leek een dag
te worden waarop niks bijzonders gebeurde. Mijn zus van zes jaar
zat op de kar van Jan Spikmans. Op die kar zat ook Door van Hen
Franken, die hoogzwanger was. Dat kon ik als dertienjarige ook zien.
Gerrie Franken (rechts), die geboren werd in Werkhoven, op
de foto in zijn 2e levensjaar met zijn broertje Chris
Samen met mijn buurjongen Wiel Kusters en nog een paar andere leeftijdgenootjes waren we appelen aan
het rapen, ja rapen en niet plukken. Dat was in Scherpenzeel. Opeens een lawaai van kraken en remmen en
gillen. Ja hoor, raak! De kar van Jan Spikmans werd aangereden door een Duitse legerwagen. Door Franken
lag op de weg te kreunen, maar ook mijn zus Martha
van zes jaar lag op de grond. Zij was naar beneden
gekwakt en lag met haar hals precies voor het karwiel.
Wim van Schaijk die langs de kar liep, greep, naar ik
even later hoorde, mijn zus bij haar benen en trok haar
voor het karwiel weg. Gelukkig voor ons allemaal had
Jan Spikmans, zij het met veel moeite, zijn paard stevig
bij de teugel. Er bleek een burry gebroken te zijn.
Jan Spikmans met het paard dat de evacuatie meemaakte
Na dit ongeval moest de stoet toch verder. Jan Spikmans met zijn gehavende kar en mijn moeder vanwege
mijn zus die niet meer kon lopen, bleven achter. Haar enkel was zwaar gekneusd en haar boventanden
waren ontzet. Zelf bleef ik ook bij hen en vader ging met de rest verder. Na een hele tijd oponthoud
kwamen twee dames van het Rode Kruis ons op weg helpen. Zij kwamen met twee fietsen. De een had
een karretje achter haar fiets. In dat karretje ging mijn moeder, met Martha op haar schoot, zitten. Ik zat
bij de andere vrijwilligster achter op de fiets. Langzaam gingen we richting Woudenberg. We kwamen bij
een heel grote boerderij aan waar de anderen zich al in het stro genesteld hadden. De koeien liepen nog
in de wei en daarom mochten wij op hun plaatsen in de stal liggen. Al met al werd het er niet beter op.
Zorg om de jongste van negen maanden en zorg om de op een na jongste na de aanrijding in Scherpenzeel.
Zij moest steeds gedragen worden. We kregen wel eten en drinken en vooral lekker warm eten daar op de
boerderij in Woudenberg. De afstand die we die dag afgelegd hadden is 22 km. De zevende dagtocht was die
van Woudenberg naar Zeist. Alles ging gewoon door. We waren niet anders meer gewend. De een duwde de
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kinderwagen, de ander droeg mijn zus, maar niet lang. Gelukkig kon ze op een kar meeliften. Wel waren we blij
dat we in Zeist aankwamen. We zaten in een lekkere warme school en daar bleven we een paar dagen. In Zeist
gingen we al gauw op verkenning uit. Er stond daar een oude fiets
en om beurten verkenden we de omgeving. De pret was van korte
duur. De moffen kwamen de school binnenvallen en alle mannen
moesten mee. Ook mijn vader, die toen 44 jaar was. Ze gingen tot
65 jaar. Heel veel bekenden van ons moesten mee. Ze werden met
zijn allen bijeengejaagd in Het Kamp van Zeist. Daar vonden Wiel
Kusters en ik hen achter een afrastering. Wij terug naar de school
en de anderen verteld waar we de mannen gevonden hadden. Mijn
vader was daar samen met Wim van Schaijk, Albert Derks, Piet
Kusters, Piet Vervoort, Herman Thissen (de Pètjes), Willy Peters,
Hubert Franken en nog veel meer van onze mensen. We stonden
daar met een heel stel van onze vluchtelingen-karavaan. Mina van
Schaijk-Franken was daar ook bij. Haar man Wim was er, maar
ook een of twee van haar broers. Tegen het gaas aan gedrukt vroeg
zij aan een dorpsgenoot die bij de SS was, om afscheid van haar
man te mogen nemen. Het antwoord was: “Aan het Oostfront
sterven er zoveel zonder afscheid te nemen.’’
Mina met haar man Wim van Schaijk
Na twee dagen werden we verder gebracht vanuit Zeist naar allerlei bestemmingen. Er gingen groepen
naar Werkhoven, Vleuten, Maarssen en mijn familie ging naar Westbroek. Hoe we daar gekomen zijn weet
ik niet meer. Te voet, met een wagen, ik weet het niet. Wat ik wel weet was dat we in Westbroek achter de
kerk in een soort gemeenschapshuis lekker warm onthaald werden. Daar was de burgemeester en die moest
ons een plaats bezorgen bij zijn dorpsgenoten. Vader was er niet meer bij en moeder met haar kroost, vier
redelijk mobiel en twee kneusjes, een in de kinderwagen en de ander gedragen, kwam vlak bij de kerk bij
een zekere familie Brauwer terecht. Het regende dat het goot en het was venijnig koud. Bij aankomst werd
ons verzocht de klompen buiten te laten. Wij kwamen in de voorkamer, een soort pronkkamer, terecht en
daar werd een pak stro door de eigenaar in een hoek van de kamer gegooid. We konden daar gaan liggen.
Veel erger nog was dat de boer met hamer en spijkers de deur naar het achtergedeelte van het huis heel
demonstratief dichtspijkerde. We stonden en zaten er versteend naar te kijken. Moeder zei tegen ons dat
we bij elkaar moesten blijven en dat zij even terugging naar de burgemeester. In de kortste keren waren we
weer terug in de lekkere warme ruimte achter de kerk. De klompen hadden bij Brauwer in de drup gestaan.
Dus natte voeten moesten we maar op de koop toe nemen. Vandaar werden we in Achttienhoven in een
wasserij ondergebracht. Lekker warm daar en we kregen echte erwtensoep. Hoe we van Westbroek naar de
wasserij in Achttienhoven gekomen zijn weet ik niet meer. Maar, en nu komt het, daar was een jonge vrouw
die kennelijk had gehoord van al onze ellende: een moeder alleen met zes sukkels. Opeens hoorde ik haar
zeggen dat ze eens met haar pa zou gaan praten en niet lang daarna kwam ze terug. Haar naam was Grietje
Lam. ‘’Het is goed’,’ had pa gezegd en na een paar honderd meter lopen, die konden er ook nog wel bij,
kwamen we aan bij de familie Lam.
Juffrouw, zoals moeder steeds door de familie Lam aangesproken werd, kon met haar zes kinderen
neerstrijken op wat noodbedden, maar zonder vader. Onze ellende en het verdriet van de afgelopen lange
tocht, maar ook de bange tijd gedurende vier weken onder spervuur, meestal in de schuilkelder, is nauwelijks
te meten of weer te geven. Vader werd, nadat het adres via het Rode Kruis was achterhaald, samen met
Wim van Schaijk en Herman Thissen kort voor Kerstmis vrijgelaten. Ze hadden moeten beloven dat ze
na de feestdagen weer terug zouden komen om verder te gaan met het graven van loopgraven. Maar die
belofte werd niet nagekomen.
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Illustratie: Cees van de Ven

Evacuatieroute Milsbeek - Westbroek totaal 185,7 km

Een evacuatiekeuze met gevolgen
Door Tonnie Thissen
Mijn vader Hen Thissen en mijn moeder Coba Kleijntjes zijn in de oorlogsjaren getrouwd. Pappa was
geboren aan de Bloemenstraat en mijn moeder was afkomstig uit Afferden. Ze trouwden in de oorlog in
bij Opa Toon Thissen en daar ben ik op 28 november 1943 geboren. Wij woonden daar in het boerderijtje
’het horrewerk’ op de rand van het verdedigingswerk van het Genneperhuis. Ook Ome Wim, een broer van
mijn vader, woonde toen nog bij ons.
Hen Thissen en zijn vrouw
Coba tijdens de oorlog
In oktober 1944 moesten mijn vader en moeder de woning
op last van de Duitse bezetters verlaten. Zij hebben de stoet
die zich over Duitsland richting de omgeving van Utrecht
trok niet helemaal gevolgd. Samen met tenminste een van
de buren hebben ze hun heil in het Duitse grensgebied
gezocht, waarschijnlijk omdat daar familie van hen
woonde. Dat was in Keppeln, een dorpje achter Goch.
Maar ook daar was het niet veilig want er werden vaak
bombardementen in het Duitse grensgebied uitgevoerd en
als er gevaar dreigde van vliegtuigen moest er de schuilkelders
in gevlucht worden. Mijn vader heeft altijd verteld dat ik
samen met mijn opa en mijn moeder in de schuilkelder zat
en dat er een granaat in de schuilkelder terecht is gekomen
terwijl hij net buiten de schuilkelder was. Hij is daarna
de schuilkelder in gegaan en trof zijn al dode vader en
mijn zwaargewonde moeder met mij in haar armen aan.
Ik zou, zoals onze pap vertelde, toen door zuurstofgebrek
al helemaal blauw aan gelopen zijn geweest. Alle twee zijn
we naar een ziekenhuis gebracht. Mijn moeder is daar toen
enkele dagen later overleden. Ikzelf heb aan het tekort aan zuurstof een ernstig spraakgebrek overgehouden.
Ook Ome Wim heeft in de kelder gezeten en is gewond geraakt. Hij heeft door een granaatsplinter in zijn
linkerbeen blijvend letsel overgehouden
De kleine Tonnie in zijn 2e levensjaar
Mijn opa Toon en mijn moeder zijn begraven op een Nederlands
Ereveld (de Stoffelenfriedhof ) in Düsseldorf. Dit is een kerkhof
in Duitsland waar Nederlanders, die daar in de Tweede Wereld
Oorlog zijn gestorven, liggen begraven; in totaal 120. Het ziet er
uit zoals de militaire kerkhoven hier in Nederland en het wordt
keurig onderhouden. Ik ben er in mijn leven in totaal drie keer
geweest, twee keer met mijn oom Martien Tax en in 2010 met
mijn familielid Toon Derks uit Afferden. Als overlijdensdatum
staat op de grafsteen voor mijn opa 23 oktober 1944, hij was
toen 65 jaar oud. Op de grafsteen van mijn moeder staat als
overlijdensdatum 26 oktober 1944 en zij was toen 32 jaar.
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In 2010 op bezoek bij het graf van zijn moeder

Papa hertrouwde in 1957 met Riek MichoriusIlbrink uit Apeldoorn en bouwde vervolgens in
1958 een nieuwe woning ter vervanging van het
oude boerderijtje waar wij geboren zijn. Het is
het huis waar nu Rikie Michorius en, tot voor
kort, mijn stiefmoeder en Theo van Schaijk
woonden. Ons hele leven hebben Pap en ik de
gevolgen van dit verschrikkelijke ongeluk met
ons mee gesleept. Pap wilde er altijd weinig
over kwijt en verkropte het leed wat hem
was overkomen in stilzwijgen en drank. Hij
overleed in 1992 als een verbitterd man. Zelf
heb ik er een spraakgebrek aan overgehouden
wat me in mijn maatschappelijke leven veel
hinder heeft opgeleverd en waar ik nooit een
schadeloosstelling als oorlogsslachtoffer voor
heb ontvangen.
Het Nederlandse Ereveld in Düsseldorf
Tonnie met zijn helaas vroeg
overleden echtgenote Tinie Plat

‘Tonnie trouwde in 1972 met Tinie Plat en ze kregen een dochter, Monique. Hij kreeg in zijn leven nog een
tweede zware tegenslag te verwerken, toen zijn echtgenote in 1987 op 36- jarige leeftijd overleed. Zelf woont hij
nog steeds in Milsbeek aan de Kanonskamp. Zijn enige kind is dochter Monique, die met haar twee kinderen in
Gennep woont, waar opa Tonnie heel erg gelukkig mee is.’

131

De zoektocht naar mijn zus Thea
Door Nelly Mans
Toen de oorlog begon, was ik was 6 jaar oud.
Ik woonde met mijn vader en moeder in de
Kerkstraat in Milsbeek waar mijn vader een
schoenenreparatiebedrijf met winkel had. Piet,
Theo en Frans waren toen mijn jongere broers
en Cisca mijn jongere zus. In mei 1940 kwamen
de Duitsers over de Rijksweg gelopen en ik weet
nog dat ik met mijn vader ging kijken.
Foto van vader Sjang Mans met zijn gezin in 1939
voor het uitbreken van de oorlog. Vlnr: Piet, Nelly,
Ciska, Theo en Moeder Marie Mans en daarachter
het café/aannemersbedrijf van Pluk
Op het einde van de oorlog werd het steeds gevaarlijker en kwamen er ook soldaten in onze schoenenwinkel
wonen. Wij zelf sliepen in de kelder op stro. Als er geen bommen of granaten gegooid werden, mochten
wij naar boven of eventjes naar buiten. De soldaten gingen ’s nachts
op pad om voedsel bij de mensen weg te halen, zoals aardappelen en
kippen. Ook mijn moeder kreeg hiervan een deel om ons gezin te
voeden. Overdag gingen de soldaten naar het front om te vechten.
’s Avonds kwamen ze terug naar de schoenenwinkel en ze sliepen daar
ook. In oktober 1944 kregen wij bericht dat we moesten evacueren.
Vader heeft toen een heel groot gat in onze tuin gegraven, waar we de
borden, de pannen, het bestek enz. in stopten om te zorgen, dat als we
thuiskwamen de uitzet nog aanwezig was. Voor ons betekende het dat
ons vader en moeder met 6 kinderen op stap moesten, want inmiddels
was op 15 mei 1944 mijn broertje Johan geboren. In de oorlog was
ons gezin ook nog uitgebreid met zusje Thea. Zij is in de oorlogsjaren
in 1942 geboren en was eigenlijk al het 8e kind van mijn ouders. In
1941 was er al een zusje met de naam Thea, dat toen 3 maanden oud
was, overleden. In 1938 was er ook al een broertje (Frans) overleden.
Thea was in haar eerste levensjaren heel vaak ziek en ze was, voordat ze
2 jaar oud was, al 14 keer aan haar oor geopereerd. Bovendien heersten
er in die tijd regelmatig besmettelijke ziekten zoals de mazelen. In
1943 raakte mijn moeder opnieuw in verwachting en dat alles in de
oorlogstijd toen alles op de bon was.
Thea Mans, enkele jaren oud
In het ouderlijk huis van vader aan de Bloemenstraat woonden nog mijn Opa en Oma Piet en Sien
Mans-Bindels met hun nog ongehuwde kinderen Wim en Marie. Om te voorkomen dat ze nog een kindje
zouden moeten gaan missen, werd besloten Thea voorlopig onder te brengen in het ouderlijk huis van
Opa en Oma Mans aan de Bloemenstraat, de plek waar ook al een nichtje uit Ottersum in huis was. Met
het gezin van haar Opa en Oma aan de Bloemenstraat is ze later ook geëvacueerd.
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Milsbeek, december 1944. In de zwarte cirkel
de woning van Piet en Sien Mans-Bindels in de
Bloemenstraat. De steenfabriek is ook duidelijk
zicbtbaar
Wij moesten allemaal de kleren inpakken
en zijn met paard en wagen met nog veel
meer mensen vertrokken. De kleine kinderen
mochten op de wagen zitten, de grote moesten
lopen. Met vele andere inwoners van Milsbeek
zijn vader en moeder vervolgens aan de tocht
begonnen. Ik was toen 10 jaar en moest lopen.
We gingen van Milsbeek naar Ottersum, de
grens over naar Duitsland en via Duitsland
weer naar ’s Heerenberg. Daar hebben we in
een kledingwinkel tussen de rekken op de grond
geslapen. Daarna gingen we naar Doetinchem en
daar sliepen we in een school op stro. In Wijk bij
Duurstede zijn we de Lek overgestoken richting
Vleuten. Tijdens de oversteek over de Lek vloog
er een vliegtuig dat bommen gooide. Gelukkig
was het verder weg, maar we moesten toch plat
op de grond liggen. Daarna gingen we naar Bunnik, om daar te overnachten in een school. We gingen toen
niet meer verder naar Vleuten, omdat mijn jongste broertje van een half jaar oud en ik ziek waren. Mijn
vader wist niet waar dochter Thea gebleven was. Heel veel navraag leverde geen aanknopingspunten op voor
het evacuatieadres van haar oma (opa was inmiddels overleden), ome Wim en tante Marie.
Uiteindelijk heeft vader toen in juli besloten een
advertentie te plaatsen in de Utrechtse courant
om achter hun evacuatieadres te komen. Hoe het
precies gegaan is weet ik niet maar het resultaat was
dat men uiteindelijk het bewuste adres te weten
kwam. Zij hadden met een aantal andere gezinnen
onderdak gevonden in Ede, nogal wat verwijderd
van het gebied rondom Utrecht waar de meeste
Milsbekers waren ondergebracht.

De betreffende advertentie
Bewijsexemplaar van de Utrechtse Courant
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De Barbaraschool in Bunnik
Thea is uiteindelijk door de goede zorgen van
Oom Wim en Tante Marie goed de Oorlogswinter
doorgekomen en ook daarna is ze bij hen in huis
gebleven. Ze is bij haar oma en oom en tante
opgegroeid. Wij mochten in Bunnik in de school
blijven, want daar was een gezin dat ons opving. Mijn
ouders zijn met vijf kinderen vanuit die school naar
een boer gegaan in Bunnik en zijn daar 7 maanden
gebleven. Zelf ben ik helemaal alleen in de school bij
het gezin Van Maurik gebleven tot het eind van de oorlog. Wij hadden weinig te eten in de evacuatietijd en
de grotere kinderen moesten langs de deuren om een boterham te vragen om niet te verhongeren
De bevrijding was (in Bunnik) in mei 1945. Mijn ouders kwamen mij ophalen, daarna mochten wij weer
naar huis toe, al weer met paard en wagen. Er zat nog een gezin op de wagen die ons naar huis bracht, n.l.
de familie Gerrits van de Onderkant. Wij werden als eerste thuisgebracht, daarna bracht de koetsier het
andere gezin weg. Toen hij het gezin Gerrits had weggebracht naar hun huis is hij dodelijk verongelukt.
De naam van de koetsier, Kees de Bruin uit
Werkhoven, staat nu ook op het monument in
Milsbeek. Toen we thuiskwamen was de kuil
met keukenspullen, die mijn vader gegraven
had, helemaal leeggeroofd. Het dak van het huis
was helemaal kapot en er zat geen glas meer in
de kozijnen. Er waren geen meubels meer, er
was gewoon helemaal niets meer. Gelukkig
was er de organisatie HARK en daar kregen we
stoelen en bedden, die andere mensen voor de
oorlogsslachtoffers hadden afgestaan.
De woning in de Kerkstraat zoals die na
terugkomst van de evacuatie werd aangetroffen
Toen we weer thuis waren, hebben we contact gehouden met de familie Van Maurik, de familie die ons
heeft opgevangen toen we in de school zaten. Janny, die mij had opgevangen kreeg een huis in Bunnik en
trouwde met Herman van Beek. Hans, een van hun zonen, kwam in het jaar dat Piet Jacobs prins was,
met zijn vrienden in Milsbeek carnaval vieren. Zo heeft hij verkering gekregen met mijn zus Ria. Hij
kwam daarna bij mij in de kost en ging bij de Kegro werken. In 1978 zijn Hans en Ria getrouwd en in het
Sprokkelveld gaan wonen. Toen ze trouwden kwam uiteraard de hele familie en toen kreeg mijn jongste
broertje Hennie vervolgens ook verkering en wel met Klazien van Beek. Zij trouwden op hun beurt weer
in 1983 en zo heeft in onze familie de evacuatie tot twee familieverbintenissen geleid.
‘De basis van dit verhaal is mede ontleend aan een verhaal dat kleinkind Ayra Lintsen uit Milsbeek in 2010 voor
de school heeft gemaakt. Nelly is altijd een Milsbeekse gebleven. Ze woonde aanvankelijk in de Bloemenstraat en
thans in de Kanonskampstraat. Thea Mans is altijd een Bloemenstraatse gebleven. Ze bouwde naast haar Ome
Wim en tante Marie een nieuwe woning en trouwde in 1972 met Sjaak Kersten die heel vroeg op 41-jarige
leeftijd overleed. Hans van Beek en zus Ria wonen nog steeds in het Sprokkelveld en broer Henny woont met
Klazien van Beek in Odijk.’
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De ontsnapping
Door Doorke Linders-Derksen
Het was puur toeval dat Jöb en ik samen moesten evacueren. We hadden in die jaren verkering en ik zag hem
af en toe in het weekend. Jöb werkte in de oorlogsjaren in de mijn in Zuid-Limburg en was bij zijn broer
Karel in Nieuwenhagen in de kost. Als het meezat kon hij in een uurtje of zes op de fiets in Milsbeek zijn.
Jöb met zijn familie in de oorlogsjaren (1942)
op de foto bij het huwelijk van zus Bertha met
Albert Dinnissen; Achterste rij: Karel Linders,
Grad Dinnissen, Jan Dinnissen, Jöb Linders,
Antoon Dinnissen, Bertha Dinnissen-Smits,
Wim Dinnissen, Tieleke Vervoort-Dinnissen;
Midden: Hentje Janssen, Marie JanssenDinnissen, Wim Linders, Anneke LindersBäumler, Albert Dinnissen, Piet Dinnissen,
Bertha Dinnissen-Linders, Door DinnissenDerks,Trien Jansen-Linders, Piet Jansen, Nel
Derks-Linders en Piet Derks; Vooraan tussen
Stien Linders-Siebers en Pau Dinnissen,
Gertje Spikmans, Doortje Spikmans en Tini
Derks. Doorke staat niet op de foto omdat de
verkering toen nog niet officieel was.
Jöb was op een zaterdag naar huis gekomen en op de daaropvolgende zondag de 17e september kwam
voor ons totaal onverwacht de landing van de geallieerde troepen op Klein-America en bij de Wylerbaan in
Groesbeek. Wij wisten toen nog niet wat er aan de hand was, maar die landing op zondagmorgen was een
prachtig gezicht. Wij woonden in een boerderijtje aan de Bloemenstraat schuin tegenover de steenfabriek.
Het was prachtig weer. Van over de Maas kwamen de vliegtuigen
en kijkend in de richting van Groesbeek zagen we honderden
zweefvliegtuigen en parachutes naar beneden komen. Buiten
staan was niet ongevaarlijk. Als het te link werd moesten we
de schuilkelder in. Mijn vader, Gerrit Derksen ook wel bekend
als Wevers Gert, had die in de bongerd gegraven. Spoorbielzen
moesten ons beschermen tegen rondvliegende kogels en granaten.
Normaal zou Jöb maandagmorgen in alle vroegte weer op zijn
fiets zijn gestapt om honderdtwintig kilometer zuidwaarts weer
in de mijn te gaan werken. Daar kwam nu niets meer van terecht.
Hij mocht niet meer weg. Het was te gevaarlijk en bovendien
werd het verboden.
De boerderijtjes in de Bloemenstraat, waar Doorke (boven)
en Jöb (onder) voor hun huwelijk woonden
Enkele weken later moesten we evacueren, lopend via ‘t Ven, waar ome Kobus woonde. Na een dagenlange
moeizame tocht door Duitsland, de Achterhoek en over de Veluwe kwamen we uiteindelijk in Maarssen
terecht, een dorp ongeveer tien kilometer ten noordwesten van Utrecht. De huisvesting werd geregeld
door een zogenaamd evacuatiebureau. Er viel niets te kiezen. Je werd door het bureau naar een gezin gestuurd
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en daar mocht je dan minimaal zes weken blijven wonen. Ons gezin met aanhang werd opgesplitst en kwam
op verschillende adressen in het dorp terecht. Ik ben diverse keren verhuisd en meestal was het armoe
troef. Jöb kwam terecht bij de familie Verhoef. Deze familie had een garagebedrijf en hij had het redelijk
naar zijn zin; het was niet goed, maar ook niet slecht. Achteraf gezien moet je toch begrip en bewondering
hebben voor al die gastgezinnen. Je zult het maar meemaken; verplicht worden om wildvreemde mannen,
vrouwen en kinderen onderdak te bieden en ook nog te voeden. Bovendien was er bijna niets te krijgen.
Geld was in die tijd zo goed als waardeloos. Daarom werd ruilen van spullen de gewoonste zaak van de
wereld. Dat ruilen werd Jöb uiteindelijk fataal. Wekelijks werd in Maarssen een schip met aardappelen voor
de Wehrmacht (het Duitse leger) gelost. Eten bemachtigen was, de ellendige Hongerwinter stond voor de
deur, de voornaamste bezigheid. Jöb en Verhoef gingen elke week met ruilhandel naar dat schip. Totdat
het op een kwade dag verkeerd ging. Ze werden aangehouden en vervolgens door de schipper beschuldigd
van diefstal. Jöb en Verhoef werden gearresteerd en naar de gevangenis “de koepel” in Utrecht gebracht. Ik
ben nog met ons Trien, later getrouwd met Piet Jansen (van Tinus van Wel) naar het hoofdkwartier van
de Duitsers gegaan om hem vrij te krijgen, maar dat was zinloos. “Heraus, wer klaut wird eingesperrt”,
was het antwoord van de commandant. Het enige wat ik
nog voor hem kon doen was hem zoveel mogelijk bezoeken.
Drie weken later was Jöb plotseling verdwenen en via via
kwam ik er achter dat hij was overgebracht naar het kamp
Amersfoort.
Verzamelen voor graafwerkzaamheden op kamp Amersfoort
Ik schrok me bijna dood; niet alleen was het veel verder weg, het was ook voor hem veel gevaarlijker
geworden. Intussen was ik in Maarssen verhuisd en bij de vrouw van Verhoef ingetrokken. Kort daarna
kon ik bij de familie Radings gaan wonen en dat is heel belangrijk voor mij geweest, want deze familie was
heel goed voor mij. Jan Radings was van beroep conferencier; dat beroep mocht hij van de Duitsers niet
meer uitoefenen, maar hij had er wel veel en ook de goeie contacten van overgehouden. Ik ben op zoek
gegaan naar Jöb in Amersfoort. Dat was een heel eind te voet of met een fiets op volbanden. Ik kwam er
al gauw achter, dat hij was ingedeeld bij een groep gevangenen, die brede loopgraven moest maken in
Hamersveld, een gehucht net buiten Amersfoort. Ook ontdekte ik, dat ik met een bepaald pasje (Ausweis)
overal in Hamersveld vrij mocht rondlopen, ook in het gebied waar de gevangenen dwangarbeid moesten
verrichten. Dat pasje kon je krijgen in ruil voor een trouwring of vijftig gulden. Eenmaal in het bezit
van zo’n pasje ben ik Jöb gaan zoeken. Het weerzien was heel emotioneel. Ik kon weer met hem praten
en mocht zelfs met hem gaan wandelen, zolang ik maar niet het grondgebied van Hamersveld verliet. Ik
bezocht hem, vanuit Maarssen, zoveel mogelijk elke dinsdag en
vrijdag per fiets met volbanden (banden van massief rubber zonder
binnenband), een dikke vijftig kilometer op en neer. Inmiddels
was het Kerstmis geweest en heerste de beruchte Hongerwinter
van 1944/1945 met verschrikkelijke kou en nauwelijks iets te
eten. Ik maakte met Jan Radings en met Jöb plannen om hem uit
het kamp te smokkelen.
Jan Radings met dochter en vrouw
Daarvoor was in de eerste plaats een goede fiets met luchtbanden (dus geen volbanden) nodig. Bertha
van Tante Door, later beter bekend als Bertha van Thei Emons, had nog zo’n goeie fiets. Zij wilde die
fiets, weliswaar met pijn in het hart, wel aan mij lenen. Ik zou met extra vrouwenkleding en schoenen
met blokhakken naar Amersfoort gaan. Daar zou ik overnachten en de volgende dag zo vroeg mogelijk
naar het Hamersveld gaan om Jöb te zoeken, hem omkleden en dan als twee vrouwen verdwijnen. Op
een heel koude dag, eind januari 1945 vertrok ik op de goede fiets van Bertha richting Amersfoort. Daar
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aangekomen, moest ik onderdak zoeken en dat viel helemaal niet mee. Om acht uur was het spertijd en
dan moest je binnen zijn. Na veel gevraag en even zo vele teleurstellingen heb ik toch iets gevonden. Het
was niet veel soeps en voor geen geld ter wereld zou ik die nacht nog eens over willen doen. De volgende
dag wilde ik in alle vroegte op de fiets springen richting Hamersveld, maar waar Jöb me zo voor had
gewaarschuwd was gebeurd. Alle onderdelen van de fiets zaten stijf bevroren aan elkaar, ik kon niet trappen
De ketting, het stuur en de wielen, alles zat vastgevroren. De fiets was onbruikbaar en met tranen in de
ogen moest ik de fiets van Bertha laten staan en te voet verder.
Met mijn bezoekerspas kon ik Jöb op het Hamersveld gemakkelijk benaderen en we zijn vervolgens gaan
wandelen richting Amersfoort. Toen ontdekten we dat we van geluk konden spreken, dat we geen fiets
meer hadden en zoveel mogelijk in de struiken en uit het zicht konden blijven. Het wemelde onverwachts
van de soldaten en controleposten. Op de Laan 1914 zag ik een vrouw lopen met een kerkboek onder de
arm. Die zouden we wel in vertrouwen kunnen nemen, ons verhaal vertellen en vragen of we ons bij haar
konden omkleden. Dat mocht en even later stond Jöb in een lange jas, met blokhakken en hoofddoek
als vrouw verkleed weer op straat. De voettocht naar Maarssen kon beginnen. Dat was heel gevaarlijk,
want Jöb mocht niet opvallen, want hij had geen Ausweis (Keine Papieren). Na een uur lopen haalden
we een vrouw met twee kleine kinderen in die met een kruiwagen met daarop een paar zakken piepers
ook in westelijke richting liep. Het was in die Hongerwinter heel gewoon, dat mensen uit het westen van
het land naar Overijssel en met name naar Raalte liepen, om daar eten te halen We liepen met dit gezin
mee, zodat Jöb minder op zou vallen. Een poosje later sloeg ons de schrik om het hart! Het was hartstikke
druk op straat en de Duitsers hielden alles en iedereen aan. Pascontrole en Jöb had helemaal niets. De
Duitsers staken met de bajonet in de zakken op de kruiwagen om
te controleren of er alleen maar piepers in zaten. De vrouw met
de kruiwagen was zo vermoeid en angstig dat ze dreigde om te
vallen. Zonder nog om papieren te vragen kreeg Jöb opdracht van
de soldaten om de kruiwagen van haar over te nemen en verder te
lopen. Toeval bestaat niet, want het was de zoveelste keer, dat ik
tijdens deze gevaarlijke onderneming bemerkte, dat er meer dan
niks is tussen hemel en aarde. Doodmoe kwamen we tegen acht
uur ‘s avonds, net voor de spertijd, aan bij de familie Radings in
Maarssen. Daar heeft Jöb weer zijn eerste nacht in herwonnen
vrijheid doorgebracht. Jan Radings, die van de hele operatie op de
hoogte was, had ondertussen met de verzetsbeweging een nieuw
onderduikadres voor Jöb geregeld bij een tuinder en daar is hij
de rest van de oorlog ook gebleven. Een spannende en gevaarlijke
onderneming had een goede afloop gekregen. Op 1 mei 1945
werd ik twintig jaar en kreeg ik van de schoonzus van Jan Radings
het mooist denkbare cadeau voor die tijd: twintig aardappels.
Doorke en Jöb na de oorlog weer terug op de Milsbeek
‘Het Kamp Amersfoort was een zogenaamd Polizeiliches Durchgangslager. Er zijn ongeveer 40.000 mensen
geïnterneerd geweest; verzetsmensen, krijgsgevangenen, gijzelaars, Joden, zigeuners etc. De gevangenen werden
tewerkgesteld, er werd gemarteld en gemoord. Vele honderden mensen hebben die tijd in dit kamp niet overleefd.
De meesten werden afgevoerd naar Neuengamme bij Hamburg, om daar tewerkgesteld te worden. Na de oorlog
is Jöb niet meer teruggegaan ‘naar de mijn’ maar heeft hij achtereenvolgens gewerkt op de steenfabriek, bij de
Philips en CNC. In 1951 trouwden Jöb en Doorke en zij zijn toen gaan wonen in een van de gemeentewoningen
aan de Langstraat. Onder verwijzing naar de vroegere eigenaar van de grond werd dat toen ook wel de Piksingel
genoemd. Jöb overleed in 2004 en Doorke woont anno 2011 op de Zandberg in Milsbeek.’
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5 mei 1945, een dag met een zwarte rand
Door Betsy Linders
Toen de oorlog uitbrak, was ik vijf en toen wij moesten evacueren, negen jaar oud. Veel van wat ik in die
tijd heb meegemaakt, is vervaagd of helemaal verdwenen uit mijn geheugen. Sommige belevenissen zullen
mij echter altijd bijblijven, zoals het plezier dat ik met mijn vriendinnetje Dela (dochter van Herman d’n
tuinman) had in de schuilkelder bij Grad Peeters (Friette Grad), zijn vrouw Trien en dochter Lies. Grad
was eierhandelaar en had een enorm grote kelder voor de opslag van eieren.
Friette Grad en Trien op een vooroorlogse foto
In die kelder schuilden wij in september 1944 op gevaarlijke momenten
en ’s nachts. Tegelijkertijd soms met 47 mensen, onder wie ons gezin,
Jan en Stien Theunissen met de kinderen Mia en Antoon, de families
Janssen (d’n tuinman), Grutters, Korstanje, mijn oma Betje en opa
Tinus Linders met hun zonen Peter en Jaap en later ook nog de families
Van den Elzen (Plasmolen) en Van Bergen (uit Gennep). In die kelder
gebeurde van alles en we kregen er soms ook heel lekker eten, want
Trien van Friette Grad was een vermaarde kokkin. Maar niet voor
Ome Jaap (Linders), dat was een echte tetmoel (kieskeurig in wat men
eet). Die riskeerde zijn leven voor een spekpannenkoek. Die bakte hij
dan zelf in zijn ouderlijk huis in de buurt. Daarvoor moest hij dan
een kleine honderd meter kruipen, terwijl hem intussen de granaten
van alle kanten om de oren vlogen.
Ome Jaap aan het mandenvlechten
Eén moment uit die kelder zal ik nooit vergeten. Onder de keldertrap
huisde Dien de Grutter met haar man Pietje. Pietje was op z’n zachtst
gezegd de weg kwijt. Hij dementeerde en was buitengewoon angstig.
Maar onder die trap voelde hij zich kennelijk veilig. Een wc was
er niet in die kelder; regelmatig was er dus transport van allerlei
reukwaren. Op een gegeven moment moest Marie van d’n tuinman
een overvolle pispot naar boven brengen. Bijna boven gekomen
struikelde ze. Pietje en Dien onder de trap kregen de volle lading
van de pot over zich heen. Het was geen gezicht, het stonk enorm,
maar Dela en ik hebben wel ontzettend gelachen. In de weken die
volgden na de landingen van de geallieerden in Groesbeek werd het
steeds gevaarlijker. Milsbeek en omgeving was beurtelings bezet en
dan weer bevrijd gebied. Uiteindelijk moesten we op 26 oktober evacueren. Toen begon pas voor mij de tijd
van onzekerheden en enorme angsten. De onzekerheid van: waar gaan we heen. De angst om ziek te worden,
met als gevolg dat je achter moest blijven of dat je elkaar uit het oog zou verliezen en kwijt zou raken. Het is
mij altijd bijgebleven, dat in de buurt van Kalkar onze mamma een poos vermist werd. We waren radeloos
van angst dat we haar niet meer zouden vinden. Na een paar uur kwam ze opeens met wapperende haren
en in volle vaart in een soort ponywagen langs de colonne gesjeesd, op zoek naar ons. Naderhand bleek, dat
ze geroken had dat ergens langs de route bij een boerderij een varken geslacht werd. Ze was eropaf gegaan
en had van de bewoners een paar boterhammen met leverworst gekregen. De worst was heerlijk, maar het
gevoel dat mamma weer terug was, was onbeschrijflijk.
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Moeder Toos met man Albert na de oorlog in de Kerkstraat
Nu pas besef je welke angsten ouders, maar ook kinderen toen doorstaan
moeten hebben. Het werd een barre tocht van twaalf dagen voordat
we in Zeist aankwamen. In Driebergen hadden we opa Tinus Linders,
totaal overspannen, achter moeten laten. Een paar weken later is hij in
Wolfheze gestorven. In datzelfde Driebergen had ik nog een onvergetelijk
geluksmoment. Met mijn broertje Willie
mocht ik bij een particulier in een mooi
huis in bad. Ik kan nu nog niet beschrijven
hoe heerlijk warm en schoon water na
zo’n verschrikkelijke tocht aanvoelt. In
Zeist was een soort verzamelpunt, waar
de evacués op een evacuatiebureau een
gezin kregen toegewezen, waar ze minimaal zes weken onderdak aangeboden
kregen. Op dit bureau werden families ook gescheiden. Hier moesten wij
afscheid nemen van Opoe Betje Linders en haar zonen; mijn ooms Peter en
Jaap. Zij vetrokken naar de familie Van den Bogaard in Jutphaas; een goed
adres want zij zouden daar tot het einde van de oorlog blijven.
Opoe Betje Linders-Lamers
Op 7 november1944 werden wij en nog enkele andere gezinnen met karren in Zeist opgehaald en naar
Westbroek gebracht. Kees Korstanje met Tonia Jacobs (van de Mölder)en hun kinderen Tom, Piet en Cor
en ook Grad Wannet, getrouwd met An Janssen, gingen in Achttienhoven uit de colonne. Anderhalve
kilometer verder in Westbroek hadden wij onze bestemming bereikt. Westbroek en Achttienhoven zijn
kleine plaatsjes gelegen tussen de stad Utrecht en de Loosdrechtse Plassen. Wij kwamen te wonen bij
het gezin van de gereformeerde dominee Banga. De tijd, die wij bij dit gezin hebben doorgebracht is
ongetwijfeld de fijnste van de hele oorlog geweest. We waren van de hel in de hemel gekomen. De hemel
was in dit geval een villa, waarin wij alle ruimte hadden, goed te eten kregen en goed behandeld werden.
We waren onderdeel van het gezin en kwamen weer helemaal tot rust. Maar helaas, het feest was van korte
duur. Na een week of vier moest de dominee ons vertellen, dat hij was overgeplaatst naar Wilnis, een
kilometer of twintig verderop richting Amsterdam; als we wilden, konden we meegaan. Pappa en mamma
besloten dat niet te doen. Ze bleven liever in de buurt van hun dorps- en lotgenoten. Het gevolg was wel,
dat we aan een verblijf van telkens korte tijd
bij nieuwe gastgezinnen begonnen. Daaraan
heb ik enkele heel vervelende herinneringen
overgehouden. Uiteindelijk verhuisden we naar
Achttienhoven en kwamen terecht op een goed
adres bij de familie Lenssinek. Hier maakten
we ook kennis met Stefan Rozmus, een Pool
die gedeserteerd was uit het Duitse leger. Hij
was in Milsbeek ondergedoken en heeft ook na
de oorlog nog een tijd in Milsbeek gewoond.
De oorlog liep ten einde en het werd steeds
onrustiger en ook veel gevaarlijker. Om de
haverklap waren er razzia’s. Daarbij werden
De heer en mevrouw Versteeg
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mannen opgepakt om voor de Duitsers te werken. Bij één daarvan werd boer Lenssinek, die op de vlucht
ging, doodgeschoten. Ook Grad Wannet, die op de boerderij van Kees Stam woonde, werd opgepakt
en weggevoerd. Voordat dit gebeurde waren we weer eens verhuisd; nu naar de familie Versteeg in
Westbroek. Dit was een goed adres, met veel en goed eten, hetgeen heel belangrijk was op het einde van
de Hongerwinter.
Het was inmiddels begin mei geworden en de bevrijding stond als het ware voor de deur. Op 5 mei in de vroege
morgen kwam Piet Miltenburg, de schoonzoon van Versteeg, vlaggetjes met rood, wit en blauw brengen en
we kregen ook oranje strikjes om op te spelden. Het gerucht ging, dat verzetsmensen een Duitse soldaat om
het leven hadden gebracht. Bij het gemeentehuis ontstond een opstootje. Het verzet had een Duitse officier
gevangengenomen en opgesloten in het gemeentehuis. Ze vergaten echter de telefoonaansluiting onklaar te
maken. De officier maakte dankbaar gebruik van deze misser en belde naar zijn hoofdkwartier vijf kilometer
verderop in het dorp Hollandsche Rading. Binnen de kortste keren stond een groot aantal Duitse tanks in
Westbroek. Aan beide zijden van de weg marcheerden soldaten met bajonetten op het geweer Westbroek
binnen. Ze waren uit op vergelding en haalden alle mannen uit de huizen en schuren. Hooibergen werden in
brand gestoken en het vee gedood. Buurman Smaling, die kwam kijken wat er toch aan de hand was, werd
ter plekke doodgeschoten. Een invalide man werd boven op een tank gezet. Hij verloor zijn evenwicht, viel,
kwam voor de rupsbanden van de tank terecht en werd vermorzeld. Ook onze pappa werd gearresteerd en
met een groot aantal andere mannen afgevoerd naar Achttienhoven. Mamma, Willie en ik bleven misselijk
en huilend van angst en spanning achter
bij de familie Versteeg. Intussen waren
de gearresteerde mannen naar de tuin van
de huisarts in Achttienhoven gebracht.
De Duitse officier, die inmiddels was
bevrijd uit het gemeentehuis, zocht
tussen de gearresteerde mannen naar
degenen, die hem gevangen hadden
genomen. Hij wees zeven mannen en
twee politiemensen aan, die hun eigen
graf moesten graven. Ze werden voor
hun graf staande doodgeschoten en
meteen begraven. Familieleden bleven in
ontzetting en ontreddering achter.
Het monument voor de kerk in Westbroek
Tegen de avond kreeg mamma bericht, dat ze eten naar Achttienhoven mocht brengen. Gelukkig mocht
ze pappa meteen meenemen naar huis. Het was voor ons het gelukkigste moment van de oorlog. Voor de
inwoners van Westbroek was 5 mei 1945 de meest rampzalige dag. De volgende dag trokken grote colonnes
ontwapende Duitsers, die door onze Canadese bevrijders beschermd moesten worden tegen de woedende
en op wraak beluste burgers, door de dorpsstraat richting Utrecht. Wij hadden de oorlog overleefd en
konden weer terug naar ons Limburg, naar de Milsbèk.
‘Albert en Toos Linders woonden aan de Rijksweg in Milsbeek waar Albert, en later diens zoon Willie, een
boomkwekerijbedrijf hadden. Hun, in de dertiger jaren gebouwde, woning wordt anno 2011 bewoond door
Annie Linders-Graat en is nog steeds in vrij originele staat aanwezig. Betsy trouwde met Johan Kersjes uit
Molenhoek en woonde achtereenvolgens in Molenhoek en Nijmegen. Op dit moment woont ze in Nijmegen
samen met Thei Janssen (van Riek).’
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Dankbare herinneringen
Door Wilma Theunissen-Peters
Voordat de oorlog uitbrak waren bij de familie Van
Dijck aan de Bloemenstraat al soldaten ingekwartierd.
Dat was tijdens de mobilisatie in 1939-1940 en
dat waren dus soldaten uit Holland die het achter
het huis gelegen punt waar de Niers en de Maas
samenkomen, bij een inval moesten verdedigen. Met
die soldaten moet het een gezellige tijd zijn geweest.
Tot een echte verdediging op deze plek is het nooit
gekomen. Na de oorlog zijn de Hollanders nog een
keer enkele dagen op bezoek geweest.
Jan van Dijck en vriend Albert Dinnissen
spelen trots met echte geweren
Na 17 september 1944 kwam er weer opnieuw inkwartiering, nu van Duitse soldaten, vooral vanuit andere
gebieden waar de Duitsers toen waren verdreven. De Feldwebel met zijn mannen had plaatsgenomen in het
huis. Opoe (Kaot van Dijck) is niet bang geweest voor
de soldaten die bij haar in huis waren ingekwartierd.
Zo kwam er eens een soldaat terug van het front en
wilde op de stal van Opoe gaan slapen. Omdat de
koeien nogal tekeer gingen, riep de Duitser boos dat
als ze hun kop niet hielden hij ze dood zou schieten.
Dit hoorde Opoe en ze moet toen tegen die soldaat
gezegd hebben “Det motte mar is probiere, iets waor
Vat en ik zo hard vör hebbe gewerkt”.
Lies Derksen (links) en Martha van Dijck
met een showband van gemobiliseerde militairen
Opoe Kaot (van Diek)
Vanaf 17 september werd de tijd grotendeels in de kelder doorgebracht.
Toch moet ons Opoe het noodzakelijk hebben gevonden dat het beddengoed een keer werd gelucht. Dit heeft ze geweten, want ze heeft
de hele middag in de bongerd platgelegen. De Engelsen aan de andere
kant van de Maas dachten dat het de vijand van hen was en hebben
een hele tijd geschoten. Bij terugkomst had Opoe een scherf van een
granaat in haar klomp. Nadat onze families een aantal weken in de kelder
hadden doorgebracht, kwamen de Duitsers langs de deur om te zeggen
dat iedereen de spullen moest pakken en weg moest. Vlug werd er nog
wat in de grond gegraven, naar later bleek tevergeefs. Op 19 oktober
ging de barre tocht beginnen. Het gezin bestond in 1944 uit Opoe, mijn
moeder Martha en mijn vader Piet (ze waren in mei 1943 getrouwd) en de
toen nog niet getrouwde ome Jan (Jan van Dijck). Ons moeder was net
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3 maanden zwanger en moest te voet op weg. Via Goch en Kalkar bij Rees de pont over en bij Gendringen
kwamen ze weer op Nederlands grondgebied. Vervolgens ging de tocht naar Dieren waar ze 10 dagen
in een klooster woonden en toen weer verder via Ede, Maarsbergen en Scherpenzeel waar ze lekkere
bonensoep kregen. De familie liep soms wel 40 km per dag. Uiteindelijk kwamen ze op 7 november in
Mijdrecht aan, waar de boeren met hun koets al
stonden te wachten op hun evacués. Zij waren
verplicht om evacués in huis te nemen. Onze
familie kwam bij de Familie Korrel in Wilnis
vlak bij Kockengen terecht. Ze hadden het daar
erg goed. Het Milsbeeks dialect was in het begin
een probleempje. Vooral als ons Opoe vroeg om
een ‘riekske’ (vork), dan werd er stevig gelachen.
Met name Cor, de zoon des huizes die toen 14
jaar was, zou de Milsbeekse taal prachtig hebben
gevonden. Men vond het wel erg veel op het
Duits lijken.
Martha, 40 jaar later met de familie
Korrel op de foto, links Siena en rechts Cor
Op veel plaatsen stonden borden van de Duitsers met de mededeling,
dat als je ‘s avonds na 8 uur op straat was, je onmiddellijk zou
worden doodgeschoten. De dag naderde, dat moeder moest gaan
bevallen. Vader moest toen ‘s nachts op de fiets door de polder wel
10 kilometer ver om de dokter te gaan halen. Een verschrikkelijk
spannend gebeuren. Bij de huisarts in Wilnis zat een jonge dokter
die was ondergedoken en samen met vader ging het op de fiets
terug naar de Geerkade. Onderweg kwamen ze langs een boerderij
en daar begon plotseling een hond te blaffen. Doodsangsten
stonden die twee uit. Omdat vader en moeder bij de familie Korrel
in een open ruimte sliepen, vond de vrouw des huizes het beter
dat moeder bij de naaste buren zou bevallen. Daar hadden ze nog
een kamer vrij. De geboorte duurde 3 dagen omdat het kindje,
mijn broer Jan, in een stuitligging lag en moeder tot dan toe nog
geen dokter had gezien. Toen het kind er eindelijk was, zei de
dokter tegen moeder: “Als je uit het kinderbed bent is het vrede.”
De dokter had gelijk, want op 4 mei was het vrede.
Zoontje Jan, geboren op 26 april 1945, in zijn eerste levensjaar
Ook zei de dokter, dat het een zwak kindje was dat niet lang zou leven, maar dat is gelukkig niet uitgekomen.
Toen vader en moeder later weer bij de familie Korrel terug waren, kregen ze te horen dat er op de boerderij
waar de geboorte plaats had gevonden, kort daarna de ziekte tyfus was uitgebroken. Deze ziekte eiste bij
die familie vervolgens twee slachtoffers; twee nog jonge meisjes zijn er aan overleden. Onze familie is
gelukkig gespaard gebleven. Ondanks alle ellende konden mijn vader en moeder met zoon Jan, Opoe en
oom Jan (van Dijck) begin juni 1945 naar ‘hun Milsbèk’ terugkeren. Na 1945 is het contact tussen de
families altijd gebleven. Zo gingen vader en moeder met hun zoontje Jan al weer direct na de oorlog naar
de geboorteplaats van Jan. Ze konden meerijden met Wim Cobussen, die toen al een Ford had, en die
ook bij zijn evacuatieadres op bezoek ging. Een paar jaar daarna ging onze familie per bus en trein en dat
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kostte toen heel wat meer uurtjes. Maar in Kockengen aangekomen stond het paard met de koets al op
hen te wachten. Ze overnachtten op een zolder boven de koestal. Zondags gingen ze met het paard en de
koets naar de kerk en vroeg in de middag ging de lange reis naar Milsbeek weer beginnen. Alle feesten
zoals bruiloften, belangrijke verjaardagen, maar ook begrafenissen werden in al die jaren bezocht. Ook
kwamen en komen de families uit Wilnis nog altijd naar Milsbeek als er iets te vieren is. Ook zijn we er
vaak op vakantie geweest. We bleven er meestal wel een week logeren.
Weer een vorstelijke ontvangst na 50 jaar,
vlnr Martha Peters-van Dijck, Jan, tante
Nel van Dijck-van den Hoogen en Mevrouw
Van Schie.
7 November 1984 was een mijlpaal; het
was de dag, dat het 40 jaar geleden was dat
onze familie op hun evacuatieadres was
aangekomen. Ze werden hier met een grote
taart onthaald. Ook toen het in november
1994 50 jaar geleden was, had de familie
Korrel uit Wilnis weer een prachtige dag
georganiseerd. Met een groot aantal leden
van onze families zijn we naar Mijdrecht
gegaan. De dag die we toen beleefden was
als een kopie van de dag zoals die er 50
jaar geleden voor onze ouders uit had gezien. Nu natuurlijk wel met andere gevoelens dan 50 jaar terug.
We begonnen met een ontvangst in het Parochiehuis met een koffietafel. Daarna gingen diegenen die
er 50 jaar geleden bij waren, waaronder ook tante Nel die in de onmiddellijke omgeving bij de familie
Van Schie was geëvacueerd,
met paard en koets dezelfde
weg als 50 jaar eerder. Bij hen
thuis aangekomen hadden zich
intussen meer mensen bij de
groep aangesloten. Tijdens het
gezellige samenzijn las ik een
door mij gemaakt gedicht voor
over de vriendschap tussen mijn
familie en de familie in Wilnis.
De prachtige dag ging door met
hetzelfde eten (boerenkool) als
50 jaar geleden.
Zelfs de krant werd gehaald
‘De kinderen Jan en Wilma zijn alle twee nog woonachtig in Milsbeek. Jan is met zijn gezin vele jaren met
een tent of caravan in zijn geboorteplaats op vakantie geweest. Hij kon daar dan in het weiland genieten van
zijn geboortestreek. Ook nu de ouders overleden zijn, zijn de contacten nog altijd gebleven.
En nu is het alweer de 3e generatie, die over en weer contact met elkaar heeft. Dit heeft al weer geresulteerd
in een uitnodiging aan de Milsbeekse hofkapel, die in Mijdrecht een opening van een groot bedrijf met
Milsbeekse muziek heeft opgeluisterd.’
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Een Poolse onderduiker en voetballer
Door Wim Bindels
Henk Peters vertelt in ‘Inval en bezetting op de Oudedijk’ over twee gedeserteerde in het Duitse leger ingelijfde
Poolse militairen die daarna naar de Panoven zouden zijn gevlucht. Een daarvan was Stefan Rozmus. Stefan
zou volgens enkelen ook nog, voor de evacuatie, bij Neris Groenen in de
veldschuur aan de overzijde van de weg midden in een open ruimte verborgen
zijn gehouden. Volgens Dora Koenen-Groenen zou dat echter niet Stefan zijn
geweest maar een tweetal andere gedeserteerde Duitse soldaten. Zeker is, dat
hij evacueerde met Milsbeek en Ottersum naar het Utrechtse. Dat moet als
doofstomme onder de naam Jan Lamers zijn gebeurd. Dat was om tijdens de
evacuatietocht door Duitsland niet als deserteur herkend en gearresteerd te
worden. Hij zou bij Door Peeters-Derksen (de Snep) ook nog een keer onder
haar wijde rok of kleed verborgen zijn gehouden. Zeker is dat Stefan Rozmus
geëvacueerd is geweest in Westbroek (zie ook het verhaal van Betsy Linders)
en hij heeft ook na de evacuatie nog enkele jaren in Milsbeek gewoond.
Aanvankelijk is hij bij de familie Peeters (de Snep) aan de Onderkant in de
kost geweest en later, op voorspraak van ploeggenoot Cor Gerrits, bij de
familie Piet en Mieneke Gerrits aan de Rijksweg.
Stefan Rozmus
In die enkele jaren werd hij een bekende Milsbeker. Hij was een goede voetballer, die in het 1e elftal speelde
en min of meer de trainer was in de eerste jaren na de oorlog. Maar ook de omstandigheid dat hij zich
uitdrukkelijk in het uitgaansleven manifesteerde, moet aan zijn bekendheid hebben bijgedragen. Stefan
werkte in die tijd op de bloempottenfabriek van Döt Liebrand. Hij ‘stokte’ op weg naar huis dan vaak aan
bij ‘de Kwets’ (café Weijers) aan de Rijksweg en was dan schijnbaar moeilijk op huis aan te krijgen. De caféeigenaar zou een keer naar achteren zijn gegaan en een bijl hebben gehaald, om hem hiermee het café uit
te jagen. Maar Stefan moet hem die al snel afgenomen hebben en hem hiermee uit zijn eigen café hebben
verjaagd en zelf de tap hebben bemand. Stefan was ook een slim ventje, dat overal wel een oplossing voor wist.
Zo vertelt Cor Gerrits, dat ze bij hem thuis na de oorlog clandestien een varken voor de huisslacht hadden
gehad. Van buurman Jaap Janssen (van Bart) hadden ze gehoord, dat er controle van de politie op komst
was. In huize Gerrits vreesde men al voor een flinke bekeuring, of nog erger: eventueel de inbeslagname
van het varken en men zat met de handen in het haar. Stefan was echter degene die de oplossing aandroeg.
‘Heb je een kratje bier en een fles jonge jenever in huis?’ vroeg hij. Met het varken en de drank werd naar
het aan de overkant gelegen bosje van de familie Van Benthum getrokken.
Hier werd het varken vol gegoten met bier totdat het in coma raakte. Toen het
varken weer bij zijn positieven kwam, was de controleur weg en kon het varken
weer terug in het hok. Na de oorlog speelde het 1e voetbalelftal van Milsbeek
enkele keren tegen PVCV uit Vleuten, het ene jaar thuis en het jaar erna in
Vleuten. Met autobussen werd er dan naar toe gereisd en ’s avonds werd er een
feestje aan gekoppeld. Toen de bus weer op Milsbeek aan moest, was Stefan,
die de hele avond met een meisje uit Vleuten aan de zwier was geweest, in geen
velden of wegen meer te bekennen. Wachten hielp niet en uiteindelijk werd
de terugreis noodgedwongen maar zonder Stefan aanvaard. Het leidde tot een
vertrek van Stefan naar Vleuten en een huwelijk met haar.
Stefan en Truus met een van de kinderen

144

Lange tijd zijn er nog contacten gebleven
met Milsbeek en in het bijzonder met de
familie Gerrits. Het gezin Rozmus vierde
ook een aantal keren met het gezin vakantie in Milsbeek in het vakantiehuisje
van Nellie van Duin-Wientjes aan de
Teelebeekstraat. Het gezin bestond uit
zoon Henk, thans woonachtig in Druten,
dochter Mariëtte, nu wonende in IJsselstein
en de jongste zoon Paul. Deze laatste
bewoont op de grens van Haarzuilens en
Vleuten een prachtige oude boerderij en
Jan van den Hoogen en ik hebben een
gesprek met hem gehad.
Met onze vrouwen voor de prachtige
monumentale boerderij van Paul Rozmus,
die op dat moment gerestaureerd werd
Uit het verhaal van Paul bleek dat Stefan geboren is in 1921 en in 1956 van Vleuten naar Haarzuilens
is verhuisd. Na een aantal jaren timmerman te zijn geweest, is hij bij de DEMKA gaan werken als
kraanmachinist. In Vleuten heeft
hij nog furore gemaakt bij de
voetbalvereniging PVCV en het zelfs
tot het regio-elftal van de provincie
Utrecht geschopt. Volgens zoon
Paul was zijn vader een linkspoot
en een echte bikkelaar.

Stefan, 2e van rechts op de bovenste
rij, in het elftal van PVCV Vleuten
Stefan is in Polen geboren in Katowice. Hier was hij een van de 11 kinderen en hij was, voordat hij
in het Duitse leger werd ingelijfd, mijnwerker. Eens in de 2 of 3 jaren ging men in Polen op vakantie.
Stefan moet een harde werker zijn geweest, die naast zijn baan bij de DEMKA ook veel kluste bij boeren
uit de omgeving. Helaas kreeg hij hartproblemen. In
de zestiger jaren was een reparatie van een verstopte
kransslagader noodzakelijk. In 1975 scheidde hij van
zijn echtgenote en het kwam tot een afbouw van de
contacten met de fam. Gerrits. Stefan werd nog wel
enkele keren op de Milsbeekse kermis gesignaleerd.
Hij overleed op 29 november 1988 op 67-jarige
leeftijd in zijn slaap als gevolg van een hartstilstand.
Zijn voormalige echtgenote is hertrouwd en woont
in Vleuten.
Bij de familie in Polen, links Stefan, rechts zijn
echtgenote Truus en daarachter de 3 kinderen
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In Polen bij het graf van
zijn vader en zijn moeder
Paul vertelde verder dat
men pas na het overlijden
van hun vader te weten is
gekomen dat er een, kort
na de Tweede Wereldoorlog geboren halfbroer is,
die in Woerden woont.
Zijn natuurlijke moeder
zou uit Milsbeek of directe
omgeving komen. Zijn
naam is Hans van der Vlist
Deze halfbroer, die bij
pleegouders in Woerden
is opgegroeid, heeft, nadat
hij de identiteit van zijn
moeder te weten was gekomen, ook de identiteit van de vader achterhaald en dat bleek Stefan Rozmus te
zijn. In een gesprek dat hij met hem had heeft Stefan echter, ondanks de sprekende gelijkenis, het vaderschap
in alle toonaarden ontkend. Om het gezin niet te belasten heeft Hans het toen daarbij gelaten. In 1995 is
hij opnieuw op zoek gegaan maar merkte toen, dat zijn vader inmiddels overleden was. Vervolgens heeft
hij zijn halfbroers en -zus gezocht en sindsdien bestaan er kontakten met de familie Rozmus. We besloten
toen, om verder te fietsen naar Woerden, waar we door Hans van der Vlist en zijn echtgenote Corrie zeer
gastvrij werden ontvangen. In alle openheid werden we uitgebreid geïnformeerd over zijn zoektocht naar
zijn biologische ouders.
De jonge Hans Van der Vlist
Hans vertelt, dat hij op 8 juli 1945 is geboren in het tehuis voor
ongehuwde moeders in Utrecht als zoon van Maria Lamers en, zoals zij
hem heeft verteld, van Stefan Rozmus. Sinds 1966 draagt hij de naam
Van der Vlist van zijn pleegouders. Tijdens die adoptieprocedure heeft
hij voor het eerst zijn natuurlijke moeder ontmoet. Behalve de uiterlijke
gelijkenis heeft Hans ook de interesse en de voetbalcapaciteiten van
zijn vader meegekregen. Hij speelde in het 1e elftal van de 3e klassers
VEP en SC Woerden en was later succesvol als trainer bij de jeugd van
die club. Later werd hij trainer van De Zwaluwen Vooruit, Floreant
en SC Lisse. Omdat hij commercieel directeur werd van een landelijk
bekend bouw- en aannemingsbedrijf stopte hij noodzakelijkerwijze als
trainer maar bleef tot zijn 45e jaar nog actief als voetballer in een elftal
van oud-eerste elftalspelers van VEP. ‘Maar’, zegt hij nadrukkelijk,
‘Mijn zoon Rody is een betere voetballer geweest dan ik was. Hij
heeft op hoofdklasseniveau o.a. gespeeld in het 1e team van Argon,
IJsselmeervogels en Bennekom. Met Argon promoveerde hij naar de hoofdklasse en werd daarin kampioen
en 2e in de strijd om het landskampioenschap’. Net als opa Stefan was hij strak links met een rechterbeen
dat alleen maar werd gebruikt om op te staan. De andere zoon Guido is met zijn tweede naam naar zijn
Opa Stefan vernoemd. Ook Guido, hoewel geen actief voetballer, heeft zijn interesse in het voetbal nooit
onder stoelen of banken gestoken. Met vader Hans en broer Rody is hij Feijenoord-supporter en met zijn
drietjes hadden ze enkele jaren een seizoenskaart voor de kuip.
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Kleinzoon Rody van der Vlist (rechts)
scorend voor IJsselmeervogels

Maria Lamers, die vroeg haar vader had
verloren, woonde met haar moeder
in de oorlogsjaren bij haar ongehuwde
ooms op de Panoven. Volgens zoon
Karel moeten op hun boerderij en die
van buurman Hannes Basten, Stefan en
zijn mededeserteur Meletski in 1945
onderdak hebben gevonden en daarna
samen met de familie Lamers zijn
geëvacueerd. Na de oorlog trouwde
Maria met Piet Rütter van de Panoven en uit dit huwelijk werden nog
7 kinderen geboren. Twee jaar voor het overlijden van hun moeder zijn de halfbroers en zussen in Ottersum
pas op de hoogte gesteld van het bestaan van hun in Woerden woonachtige halfbroer. Zij was erg blij toen
ze op haar 80e verjaardag al haar levende kinderen voor het eerst verenigd zag en sindsdien bestaan er bij
bijzondere gebeurtenissen in de familie contacten. Maria Rütter-Lamers stierf in februari 1999.

Stefan Rosmuz voor zijn huis en in de
tuin van zijn huis in Haarzuilens

‘Van mijn vader had ik wel eens wat verhalen gehoord van een Poolse onderduiker Stefan Rozmus die ook nog in
Milsbeek had gevoetbald en later naar Vleuten was vertrokken. Ook in de gesprekken die ik in de loop van de
tijd ter voorbereiding op dit boek had, kwam zijn naam herhaaldelijk naar voren. Van Cor Gerrits hoorde ik
dat hij gescheiden en overleden zou zijn maar een adres van zijn voormalige echtgenote of zijn kinderen kon ik
in Milsbeek niet meer achterhalen. Via de historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens kwam ik op
het spoor van zijn jongste zoon Paul en sprak met hem af dat ik een keer langs zou komen voor een gesprek. Op
15 juli j.l. ben ik samen met Jan van den Hoogen en onze echtgenotes tijdens een fietstocht in het Utrechtse bij
hem op bezoek geweest en vervolgens ook bij zijn halfbroer Hans van der Vlist in Woerden langs geweest.’

147

Waar waren de Milsbekers geëvacueerd?
Door Wim Bindels
Het dorp Milsbeek telde in de oorlogsjaren omstreeks 120 gezinnen. In diverse verhalen komt naar voren
waar men tijdens de evacuatieperiode heeft verbleven. Daaruit blijkt, dat dit voor de meeste Milsbekers de
omgeving van Utrecht was.
Op basis van de gegevens van de vele interviews en uit
de uitkeringenadministratie van de voormalige gemeente
Ottersum, is van een groot deel bekend waar men
geëvacueerd was. Er is overwogen om te proberen voor de
uitgifte van dit boek de lijst van plaatsen waar de Milsbekers
geëvacueerd waren compleet te maken. Hier is uiteindelijk
van afgezien. Enerzijds vanwege de tijd die hierin gestoken
zou moeten worden en anderzijds omdat een aantal
adressen toch moeilijk te achterhalen zou zijn, omdat
een aantal gezinnen verdeeld is geweest over meerdere
evacuatieadressen. Het zou waarschijnlijk te onvolledig
zijn geweest en te veel discussie hebben opgeleverd.
Van de circa 120 adressen is van ongeveer 80 bekend waar ze geëvacueerd zijn geweest. Zonder de namen
te noemen, is er een overzicht gemaakt van de plaatsen, waar deze Milsbeekse gezinnen ondergebracht zijn
geweest; Vleuten 12, Harmelen 8, Werkhoven 6, Jutphaas en Renkum elk 5, Ede 4, Maarssen, De Bilt en
Westbroek elk 3, IJsselstein, Ouderkerk, Wilnis, Loosdrecht, Breukelen, Nunspeet, Utrecht, Barneveld,
Hengelo Gld., Keppeln Duitsland elk 2 en Haarzuilens, Duivendrecht, Williskop, Soest, Bunnik, Benschop,
Maartensdijk, Vinkeveen, Bilthoven, Borculo en Heemstede, elk 1. Op onderstaand kaartje van Cees van
de Ven zijn de bekende adressen geografisch weer gegeven.
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De bevrijding van Milsbeek en Gennep
Door Adriaan de Winter
Woensdag 7 februari 1945: Op die dag arriveerde de 153rd Infantry Brigade van de Britse 51st Highland
Division in het plaatsje Beers in Noord-Brabant. Het weer was redelijk goed maar van slapen kwam weinig
terecht ondanks het feit dat zij door het verplaatsen van België naar Haaren (bij Tilburg) in Nederland, en van
Haaren naar Beers, behoorlijk moe en afgemat waren. De artillerie schoot fel en onophoudelijk in de richting
Duitsland (Reichswald) en dat hield de meesten van hen wakker, maar uiteraard óók de gedachte aan wat hen
thans weer te wachten stond. Donderdag 8 februari 1945: Vroeg in de ochtend hoorden ze van de legerleiding
dat ze verplaatst zouden worden naar Mook. De brigade kwam aan bij de startlijn die op de kaart Grafwegen/
Sint Jansberg werd genoemd. Van daaruit werden voorbereidingen getroffen om de aanval rond en in het
Reichswald in te zetten. Nader bekeken hield dat in: de Breedeweg, waarover de tanks en carriers zich moesten
verplaatsten en de St. Jansberg(gebied tussen de Holleweg en de Helweg), voor het voetvolk, de infanterie.
De A-Company, 5th Black Watch
onder leiding van Major Eric Matthew
startte 13.00 uur richting Reichswald
naar een punt dat ze Pyramid Hill
noemden. De weg daarheen was vol
met diepe kraters ten gevolge van het
artilleriebombardement -gedurende 3
dagen- door zo’n 800 kanonnen en
lag vol met omgevallen bomen. Dat
vertraagde de aanval behoorlijk, mede
door het intensieve verdedigingsvuur
van de Duitse troepen in en rond het
Reichswald. Er viel heel veel regen en
daardoor ontstonden er veel modderige
paden.
Het transport door de modder
Later was er de invallende duisternis maar
om 18.45 uur waren alle compagnieën,
inclusief het bataljonshoofdkwartier,
langs en in het door de artillerie totaal
vernietigde bos. Pyramid Hill lag boven
aan de top van de Holleweg en werd het
punt om verdere aanvallen te leiden.
De Holleweg was nodig om zwaarder
materiaal, zoals tanks, te laten oprukken
richting Milsbeek, Ottersum en Gennep.
Tijdelijk hoofdkwartier Pyramid Hill,
lag precies boven het punt waar thans ‘de
Diepen’ is gevestigd. Het bleef gedurende
een aantal dagen het punt vanwaar de
operatie werd geleid.
Bij de pijl start operatie met Pyramid Hill
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Het lag in de bedoeling om het Reichswald te omsingelen door een opmars via Kranenburg richting Hekkens
en vanaf de St. Jansberg via de Holleweg -door het lage deel- naar Milsbeek, Ottersum en Gennep eveneens
naar Hekkens te trekken. Hekkens, dat is gelegen nabij de grensovergang Ven-Zelderheide/Grünewald,
voor de geallieerden slechts één punt op de kaart, Om Duitse troepen het ontsnappen in zuidelijke richting
(Goch) onmogelijk te maken, kreeg de B Company, 5th Black Watch (een eenheid van 4 pelotons met in
totaal 150 a 160 soldaten), onder leiding
van Major Sandy Lesie om 19.30 uur
opdracht om dat te verhinderen. Zij
namen ongeveer 30 Duitse soldaten en
een Duitse officier in gevangenschap.
Veel Duitsers werden gedood, omdat
die zich niet wilden overgeven en de
B-Company vernietigde een, door
paarden getrokken, wagen met munitie
en een 150 mm kanon. In de nacht was
er vuurcontact met de vijand op korte
afstand. Dat leverde een verbijsterende
situatie op in zo’n totaal vernield bos.
Het Reichswald na het
bombardement in februari 1945
De D Company, 5th Black Watch van Major Beales, samen met de ondersteuningscompagnie van Captain
Alex Brodie, opende een aanval, met een carrierpeloton, op een vijandelijk hoofdkwartier en vernielde
een verbindingspost van de Duitsers die nog volop in gebruik was (mogelijk op de plaats waar nu de
uitkijktoren staat). Vrijdag 9 februari 1945: Om 09.30 uur werd door de bataljonsstaf op Pyramid Hill
rapport opgemaakt over het resultaat van de eerste grote aanval. Er waren 76 Duitsers gevangen genomen.
Verder was er een 50 mm kanon buitgemaakt, drie 75 mm anti tank kanonnen en een behoorlijk aantal
kleinere wapens zoals geweren, machinegeweren, met een flinke hoeveelheid munitie.
Amerikaanse tanks rukken
op in het Reichswald
Het aantal Duitsers dat gedood was,
bleek vrij hoog, maar niet precies uit te
drukken in aantal. De tweede fase was,
vanuit het bos en daarlangs op te rukken
naar de zogenoemde Kanonskamp
(in feite vlakbij het dorp Milsbeek)
om uiteindelijk te komen tot de grote
weg tussen Ottersum en Duitsland
(Kleefseweg). De tegenstand was hevig
en het kostte 15 slachtoffers aan de zijde
van de aanvallers, waaronder twee doden.
Een andere tegenvaller was het hoge
water. Om beter te kunnen oprukken
met tanks en soldaten werd een vrij breed rookgordijn gelegd dat lang aangehouden werd, zodat in
het zuidwest-gedeelte, ofwel het vlakke gedeelte tussen het Reichswald en de dorpen Ottersum en
Milsbeek, een slecht zicht ontstond voor de Duitse verdedigers om de vijand te beschieten.
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Afvoer van Duitse gevangenen
Ottersum bleek totaal verlaten. Uiteindelijk werden de doelen om 15.00 uur bereikt, waaronder
een bruggetje over de Niers bij het dorp Ottersum,
dat belangrijk was voor ontsnappende Duitse
troepen. Aan de Westelijke kant opereerden de
1st Gordon Highlanders die optrokken via de
Rijksweg (N271) richting Gennep. Milsbeek zelf
was een dorpje waar de Duitsers de kerk kennelijk
als uitkijkpost hadden benut. Daarna werd de
kerk als tijdelijk hospitaal gebruikt en doden
werden achter de kerk begraven. Er werden bij
de opmars 123 krijgsgevangenen gemaakt die
allemaal richting Mook werden afgevoerd, terwijl
het aantal doden slecht was in te schatten.
Zaterdag 10 februari 1945: Colonel Bradford van de 1st Gordon Highlanders komt terug van “even rust”
omdat soldaten niet altijd in de frontlijn blijven. Hij nam het commando ‘Pyramid Hill’ weer op zich.
Gedurende die dag waren de 5th/7th Gordon Highlanders opgerukt via de Rijksweg die parallel aan de Maas
ligt om via die kant Gennep en de belangrijke brug over de Niers in te nemen. Het Schotse 5th Black Watch
Battalion trok op vanaf Pyramid Hill, via Milsbeek om daar contact te maken met de Gordon Highlanders
en vanaf het Reichswald richting Ottersum naar Gennep. Helaas, de vijand had de brug opgeblazen en zich
in Gennep achter de rivier de Niers -die buiten zijn oevers was getreden- genesteld ter verdediging. Maar de
orders bij de geallieerden luidden, dat Gennep moest worden ingenomen.

Kern Milsbeek december 1944, in de cirkel de kerk
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De buiten de oevers getreden Niers ter hoogte van de Henakker
Er werd besloten om tijdens die stille nacht (10 op 11 febr.)
met bootjes de Niers -die door de hevige regenval erg breed
was geworden- over te steken, waarbij de westelijke wind in
het voordeel was van de aanvallers. De aanvallers hoorden
de Duitsers wèl, andersom niet. Major Donald Beales kreeg
de opdracht om als eerste vanaf 23.00 uur in de avond van
zaterdag 10 februari met zijn D-Company de Niers over te
steken en een bruggenhoofd te vormen. Lieutenant Crockett
en zijn peloton zouden zich met de stroom mee, ongeveer
300 meter laten afzakken richting Maas om op de linker
Niersoever aan land te gaan. Zonder tegenstoot gingen
zij aan wal maar werden toch opgemerkt door een Duitse patrouille. Na een kort gevecht sneuvelden
twee Duitsers uit die groep, anderen namen de vlucht. Toen het weer stil was volgde de rest van de
D-Company over een smal pad met een breedte van hooguit 1.5 meter. Voor zover dat mogelijk was
vestigden zij een bruggenhoofd op dat open land, nabij een boerderij. Daar moest een startlijn worden
gevormd met de andere compagnieën om de aanval op het stadje Gennep te openen. Juist door de gunstige
windrichting bleek later, dat een twaalftal machinegeweerposten met Duitsers aan de Maaskant die rivier
moesten overzien en weinig of niets hebben gemerkt van alles wat in Oostelijke richting plaatsvond.
Nabij het gebied van de D-Company -tussen de Maas en de kerk- werd een commandopost
ingericht om van daaruit de aanval te leiden die aanvankelijk gepland was om 07.15 uur te
beginnen, maar later startte. Zondagmorgen 11 februari 1945: Major Sandy Leslie begon de aanval
met de B Company en vrij snel rukte hij op richting Niersbrug, de kerk en het daar aanwezige
hospitaaltje. Het hoofdkwartier behoorde onder de B-Company en Major Graham Pilcher had
de taak om met zijn C-Company in zuidelijke richting de militaire objecten te zuiveren terwijl de
A-Company hem en zijn mannen steunde op de linkerflank. Een tegenaanval van ongeveer 50 Duitsers
deed hen even vertragen in de opmars, maar de Highlanders stootten door. De C-Company zou de huizen
van de hoofdstraat zuiveren van Duitse verdedigers en dat ging er vaak, met de bajonet op het geweer, hard
aan toe. Straatgevechten werden gevoerd om het belangrijke stadje Gennep -dat van strategisch belang
was voor de aanval op Goch- te veroveren, maar dat viel erg tegen. Aan het begin van de Spoorstraat
ondervond men nogal felle tegenstand. In de Picardie werden 6 Highlanders gevangen genomen en er
moest even worden teruggetrokken, vanwege de grote tegenstand. Een onverschrokken Sergeant John
Johnstone leidde zijn sectie in de Spoorstraat van huis tot huis en doodde een dozijn vijanden. Met zijn
stengunvuur(snelvurend klein machinegeweer) verraste hij de zeer snel oprukkende tegenstanders, maar
er waren helaas veel obstakels te overwinnen.
Het strijdtoneel in de Zandstraat
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en de spoorstraat

Wederom volgde een tegenaanval van Duitsers en weer vocht Johnstone met zijn mannen van huis naar
huis, van kamer naar kamer om uiteindelijk alle huizen gezuiverd te hebben. Na de eerste aanval op 11
februari om 07.15 uur en de verovering van de opgeblazen brug, werd in hoog tempo gewerkt om over
de vernielde Niersbrug een baileybrug te leggen om het zware materieel het stadje in te leiden. Omdat
de Duitsers de kaartcoördinaten t.a.v. de brug precies kenden, werd mortiervuur gelegd naar de plaats
van de Niersbrug, maar de “sappers” -zo werden de bruggenbouwers van de genie genoemd- gingen
door met hun zeer gevaarlijke werk, dat daar aan 5 man het leven kostte. Enige DUKW-voertuigen(die
over land rijden en door water varen) waren de Niers overgestoken om voorraden aan te voeren, totdat
de baileybrug klaar was. Na een betrekkelijk rustige nacht met wat
snipers(scherpschutters) en kleine gevechten werd het anders door de zo
broodnodige hulp van tanks. Maandag 12 februari 1945: In de vroege
ochtend was het zover en konden de al klaarstaande tanks waaronder
Buffalo’s(zware pantserwagens) via de brug versterking bieden aan de
vechtende Highlanders van het 5th Black Watch Battalion. Om 09.00
uur waren de voorbereidingen gereed en werd de order gegeven om tot
het spoorwegstation door te dringen en dat in te nemen. De voorgaande
dag was dat de Gordons niet gelukt vanwege de felle tegenstand, maar
ook nu weer was het merkbaar dat de vijand het station niet zonder slag
of stoot zou prijsgeven. Aan de D-Company was de taak om het station
te veroveren en de B-Company moest de huizen in de omgeving voor
hun rekening nemen. Er werd hevig gestreden en de Duitsers vuurden
met mortieren in de omgeving van de commandopost. Tijdens de strijd
verloren twee officieren en een soldaat het leven. Major Beales van
de D-Company en kort daarna ook zijn 29 jarige ordonnans Smith,
alsmede Lieutenant McDonald. Lieutenant Crocket nam de leiding van
de D-Company over en de laatste aanval werd om 11.30 uur ingezet.
Major Beales
Nummer 10 Platoon van Lieuteant McDonald werd overgenomen door Sergeant Albert Hinchcliffe en als
leidend peloton van de B-Company ging de opmars voort. Hij zag dat de compagnie werd opgehouden
rond de bijgebouwen en besloot tot een
snelle aanval via het plein -op ongeveer
200 meter- naar het hoofdgebouw van
het station. Alle Duitsers werden daar
verdreven en bij een korte aanval direct
daarop werd een Duitse kapitein gedood
en 9 soldaten gevangen genomen.
Restanten station in Gennep
Sergeant Hinchcliffe toonde met zijn mannen een geweldige inzet en zijn leiderschap was bepalend voor
het succes. Het bataljon was weer behoorlijk beschoten maar het aantal slachtoffers was gelukkig niet
groot. De A-Company was in staat om verder te gaan en met het 5th/7th Gordon Highlanders trokken
zij verder zuidwaarts richting Heijen. Dinsdag 13 februari 1945: Gennep was bevrijd uit de handen van
de nazi’s, waarna de vluchtende Duitse troepen richting Hommersum en Goch gingen om wederom een
verdedigingslinie op te werpen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om door te gaan richting Hommersum
maar dat werd in eerste instantie overgelaten aan de Guards Armoured Division. Major Aldo Campbell van
de C-Company meldde de trieste dood van Lieutenant Alan Foster, die sneuvelde in Heijen, waarbij het
totaal aantal gesneuvelden groot was.
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Veldgraf van o.a. lieutenant Foster in Heijen;
Woensdag 14 februari 1945: het 5th Black
Watch Battalion was aan rust toe en men kon
hergroeperen want de vijand was nog lang
niet totaal verslagen en er lagen nog heel wat
gevechten te wachten. Donderdag 15 februari
1945: Om 14.00 uur vertrekt het 5th Black
Watch Battalion uit Gennep om met steun
van artillerie en tanks via Hommersum in de
richting Goch een opening te forceren. Zaterdag
17 februari: komt het bataljon terug in Gennep
om uit te rusten. Die rust hadden zij nodig en er was gezorgd dat iedereen zich goed kon verfrissen, eten
en drinken, maar vooral ook om te praten en te treuren om hun gesneuvelde en gewonde kameraden. Op
zondag 18 februari 1945 vertrokken de Highlanders met de 153rd Infantery Brigade richting Asperden
om vanuit die kant een nachtelijke aanval te doen op Goch. Weg uit Gennep om daar later, heel veel later,
als veteranen terug te keren. Dit was een deel uit de diverse militaire verslagleggingen over de operatie
“Veritable” waar in eerste instantie de opmars en het oversteken van de Rhein het doel was. Rond de
400.000 man aan geallieerde troepen waren hiervoor samengebracht. De aanval vanuit Mook via Groesbeek,
Milsbeek, Ottersum en Gennep speelde daarbij een belangrijke rol. Het Reichswald was het middelpunt van
een omtrekkende beweging. De 53rd Welsh Division vanuit Nijmegen via Kranenburg richting Kleve en
de 51st Highland Division vanuit Mook richting Goch. Dit offensief duurde ongeveer 30 dagen voordat de
Rhein bij Rees was bereikt en op 24 maart 1945 werd er overgestoken.
Links en op rechterpagina:
overzichten van het strijdtoneel
Zoals bij alle grote campagnes onthoudt men slechts
die plaatsen en gebeurtenissen die indruk hebben
gemaakt op wat grotere schaal. De militaire verslagen
meldden ook benamingen die bij een militaire
opmars, als merkpunt voor de leidinggevenden,
een aanknopingspunt waren en zeker niet zo
nauwkeurig waren bestudeerd en uitgesproken.
Toch is het belangrijk te weten dat Milsbeek en
Gennep, vanwege de Niersbrug en de spoorweg
-als omtrekkende beweging richting Goch- een
heel belangrijke rol speelden. Het uitgangspunt
was om de eerste operaties te leiden vanuit
Pyramid Hill, bovenaan de Holleweg. Daarmee
heeft Milsbeek een stukje oorlogsgeschiedenis
dat uitgangspunt was om uiteindelijk bij Rees de
Rhein over te steken. De Britse militaire historie
liet zelfs een film maken over de strijd rond
Gennep. Een militaire opmars die, zeker vanwege
de vele regenval, de overstromingen, de modder
en vernielde brug over de Niers, een week heeft
geduurd. Het was een opmars in een gebied dat
totaal verlaten was door de burgerij. Alle mensen
waren n.l. in oktober 1944 -na de voorgaande
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operatie “Market Garden” van 17 september 1944-, op last van de Duitsers geëvacueerd. Voor hen
die daar gevochten hebben, was de aanblik van Gennep er een die bij een felle strijd behoort. De
eerste Gennepenaren die het stadje binnenkwamen, schrokken van de enorm
trieste aanblik die het zwaar bevochten en
getroffen stadje weergaf. Johnny van der
Kamp kwam -als stoottroeper en geallieerd
militair- voor het eerst wat burgers tegen
nabij de Heumense Molen. Bij hem
-achterop een militaire motor- de toenmalige
burgemeester Banning die, als een van de
eerste burgers, het stadje binnenreed.
Johnny van der Kamp, centraal op de foto, eens
nog trainer van het 1e elftal van Milsbeek, in
1939 als voetballer van Vitesse
‘Dit artikel is door Adriaan de Winter aan de hand van de militaire verslagen opgetekend. Adriaan is een
oorlogsveteraan die sinds 1989 in Milsbeek woont. Hij heeft in het verzet gezeten, is geïnterneerd geweest in het
kamp Amersfoort en vluchtte daarna. Vanuit Antwerpen is hij met de Britse troepen Brabant ingetrokken en hij
heeft later in Engeland een opleiding tot commando genoten. Na de oorlog heeft hij de militaire dienstplicht in
Nederland moeten vervullen en in het toenmalige Nederlands Indië gevochten.’
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Persoonlijke verhalen van soldaten en veteranen
Door Frank van Duin en Kevin Lemmens
‘In documentaires, films, boeken en op talloze websites wordt de militaire historie en het strijdverloop
van de Tweede Wereldoorlog uiteengezet. Over veel lokale en regionale gebeurtenissen is echter weinig
te vinden. Persoonlijke belevenissen van soldaten en inwoners tijdens de oorlog worden vaak alleen van
generatie op generatie doorgegeven en slechts af en toe gepubliceerd in lokale boeken en tijdschriften. De
bewoners van Milsbeek waren tijdens de daadwerkelijke strijd om Milsbeek geëvacueerd. Alleen de soldaten
die toen hebben deelgenomen aan de strijd kunnen ons iets vertellen over wat er zich toen heeft afgespeeld
in Milsbeek. Slechts enkele van hun verhalen van de strijd in en om Milsbeek zijn bewaard gebleven.
Voordat we een impressie geven van een aantal belevenissen van soldaten geven we kort een overzicht van de
strijd in en om Milsbeek om de verhalen van de soldaten beter te kunnen plaatsen’.
Op 8 februari 1945 begon Operatie Veritable. Dit was het grote offensief om het Rijnland te veroveren,
waardoor de geallieerden een weg konden banen naar de laatste grote natuurlijke verdedigingslinie van
Duitsland; de Rijn. De weg van Nijmegen naar Kleef was de belangrijkste weg op de linkerflank van de
aanval. De Rijksweg van Mook naar Gennep was essentieel op de rechterflank van Operatie Veritable. De
uitvoering van het veiligstellen van deze toevoerweg door Milsbeek was toebedeeld aan de 51ste Highland
Divisie. Deze Schotse divisie bestond onder meer uit soldaten van de 5de Black Watch en de 1ste Gordon
Highlanders. Deze bataljons hadden de opdracht zo snel mogelijk Milsbeek te bevrijden. Het plan was om
een frontale aanval op de Duitse verdediging bij het front in Plasmolen te vermijden en met een omtrekkende
beweging via Breedeweg aan te vallen. Op 8 februari, de eerste dag van de aanval veroverde de 5de Black
Watch het kerkdorp Breedeweg. In de nacht van 8 op 9 februari volgde het 1ste bataljon van de Gordon
Highlanders, onder leiding van Luitenant-Kolonel Martin Lindsay, de Black Watch naar het punt ‘Pyramid
Hill’ (de zuidwesthoek van het Reichswald nabij de Diepen). Vanuit dit punt trokken de 1ste Gordon
Highlanders door de Kiekberger bossen en veroverden de Rijksweg tussen Milsbeek en Plasmolen. In de
middag startte de 5de Black Watch vanaf ‘Pyramid Hill’ de aanval op Milsbeek via het Koningsven in de
richting van de Kanonskamp en de Drie Kronen. We hebben voor Milsbeek enkele verhalen bijeengebracht
om een indruk te geven van hoe soldaten in 1945 in Milsbeek de strijd beleefden. Deze drie verhalen kunt
u hieronder lezen en zijn een selectie uit onze studie naar operatie Veritable, waarover wij in de toekomst
meer hopen te schrijven.
Luitenant-Kolonel Martin Lindsay (1905 - 1981) in
1944, Commandant van de 1ste Gordon Highlanders
Martin Lindsay over de strijd via de Sint Jansberg
naar de Geuldert: ‘Na verschillende gevechtsacties
op 9 februari 1945 in de Kiekberger bossen, bevindt
Martin Lindsay zich in het bos ter hoogte van de villa
van Baron van Verschuer op de Sint Jansberg.’
De volgende zet van de 1ste Gordons Highlanders
was een gelijktijdige aanval van de C-compagnie
en de D-compagnie vanaf het hoger gelegen terrein
naar het lagergelegen vlakke terrein. Het doel van
de aanval van de D-compagnie was het veroveren
van de beboste heuvel ten oosten daarvan. Dit is de
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heuvel waar vroeger Van Hasselt woonde en nu de witte villa van de familie Benthum staat. Zijn relaas: ‘Ik
aanschouwde deze aanval vanaf een geweldige observatiepost op de heuvel ter hoogte van de aanvangspositie
van de D-compagnie. Danny Reid commandant van de D-compagnie, rapporteerde dat hij naast de al
aanwezige Duitsers in de villa, nog eens zestig Duitsers de villa als toevluchtsoort had zien kiezen, en dat
deze druk bezig waren zich in te graven. Samen met een aantal anderen was ik getuige van de grote verliezen
die een deel van deze Duitsers opliepen als gevolg van een barrage van onze 25-ponders en 4.2 mortieren,
voorafgaand aan de aanval. Het was overweldigend om te zien hoe de mannen van D-compagnie over
het open veld richting het bosje sprintten met inkomend vijandig mortiervuur dat steeds net achter hen
insloeg. Vanuit de observatiepost konden we zien hoe
de Duitsers in kleine groepjes hun toevlucht namen
in een achterliggend bos. Dit was een artillerist
zijn droom, maar helaas konden we onze artillerie
niet bereiken omdat het radioverkeer te druk was.
Na het zien van het behalen van de doelen van de
D-Compagnie, keerde ik terug naar de commandopost
waar ik een briefje vond van de brigadecommandant
waarop nog eens werd benadrukt hoe belangrijk het
was dat de weg Mook-Gennep tegen de avond open
was zodat de ‘Sappers’ zo gauw het donker werd aan
het herstel van de weg konden beginnen, waarna het
korps de weg kon gebruiken voor de bevoorrading.
Ondertussen was ik ongerust over de C-compagnie
(zij had als doel het veroveren van ‘De Hel’), omdat ik
veel vuurgevechten vanuit die richting hoorde en een
aantal gewonden van dat front zag terugkomen welke
aangaven dat het daar niet zo goed ging. Ik wilde net
bergafwaarts lopen richting de C-Compagnie, toen
zojuist Alec Lumsden via de radio liet weten dat ‘De
Hel’ was veroverd, maar dat de tegenstand er taai was
geweest en er slachtoffers waren gevallen.’
Alec Lumsden
Na deze twee aanvallen stond het aantal Duitse gevangenen op driehonderd voor de 1ste Gordon Highlanders.
Voordat de C-compagnie en de D-compagnie aan de aanval begonnen, was de A-compagnie al begonnen
aan een omtrekkende beweging om via de rechterflank aan te vallen. Het doel van de A-compagnie was
om de versterkte Duitse posities rondom de rijksweg voor de Canadese frontlinie uit te schakelen.‘Na het
oversteken van de Rijksweg ter hoogte van ‘De Hel’, bereikte de B-compagnie bebossing, waar ze echter
werden verwelkomd door Duits mortiervuur. Hier werd op gereageerd door met luid geschreeuw een
bajonetcharge uit te voeren onder leiding van George Morrison.
Bijna direct daarna nam de A-compagnie contact met mij op. Ik had drie uur niks meer van hen gehoord
en hoopte het nieuws te ontvangen dat ze de versterkte Duitse posities hadden veroverd en dat ze nu in hun
positie aan de Middelaarse kant van de Rijksweg waren. ‘Je kunt je mijn ontzetting voorstellen wanneer
ik te horen kreeg dat ze er niet in waren geslaagd de Rijksweg over te steken, omdat ze op felle tegenstand
stuitten van de Duitsers. Er lagen flink wat mijnen welke tot slachtoffers hadden geleid en uiteindelijk
werden ze tegengehouden door op zijn minst drie strategisch gepositioneerde Spandau machinegeweren. Ik
vertelde dat ik zo gauw het donker was vanuit het oosten de versterkte posities zou aanvallen. Toen viel de
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George Morrison
verbinding weg… Ik had er geen goed gevoel over, maar die
positie moest simpelweg veroverd worden. “Vanwege het grote
belang van het slagen van deze aanval, besloot Martin Lindsay
de aanval zelf te leiden. Onder leiding van Lindsay arriveerde de
D-company bij het startpunt van de aanval: “Zo gauw we de
startlijn bereikten, bleken we in een hinderlaag te zijn gelopen.
Van voor ontvingen we Schmeisser geweervuur en achter ons
ontploften een aantal handgranaten. Direct daarna doken vijf
of zes Duitsers op aan beide zijden van het pad. Zij moeten
hebben geslapen omdat een derde deel van onze groep hen al
was gepasseerd. Er ontstond een vuurgevecht van automatisch
geweervuur waarmee alle Duitsers neergingen. Het duurde
slechts twee seconden en het was een uiterst efficiënt resultaat,
want wij hadden slechts één licht gewonde. Maar het enige waar
ik op dat moment aan kon denken was: In een valstrik geraakt
nog voordat we zijn gestart, dit wordt de bloedigste strijd welke
zich ooit heeft voorgedaan.’ De aanval werd voortgezet, maar
de structuur van de aanval vervaagde naarmate ze vorderde
door de duisternis in de moeilijk begaanbare ‘jungle’: ‘Elke
honderd meter kostte ons vijftien minuten, en de verwarring was erg groot. Ik bevond mezelf naast Porter,
en beiden zochten we klauterend een weg naar voren; Porter
met zijn automatische pistool en ik met mijn kompas. Ik had
geen controle meer over de aanval en ik dacht bij mezelf dat
het allemaal een afschuwelijke mislukking zou worden. Toen
hoorde ik geweervuur en al gauw kwam het nieuws dat we een
eerste positie hadden veroverd.’ Na nog een stuk verder te zijn
opgerukt kwamen ze onder Spandau mitrailleurvuur en licht
mortiervuur te liggen vanuit de loopgraven rondom de huizen.
Ondanks de vele ‘flares’ (dit zijn door middel van mortieren
afgeschoten lichfakkels hangend aan een parachute) achter de
Canadese linies, was het angstaanjagend donker in het bos.
Vervolgens verplaatste het geweervuur van de automatische
wapens zich naar de onderverdieping van het dichtstbijzijnde
huis. Lindsay besloot een frontale aanval uit te voeren met veel
kabaal en een overweldigende vuurkracht: ‘Ik zei tegen Danny
Reid dat hij alle brenguns op een rij moest stellen om vervolgens
een minuut snelvuur te geven en daarna onder luid gebrul en al
vurend vanuit stenguns en geweren aan te vallen. Leunend tegen
een boom hoorde ik Danny vervolgens de aanval organiseren.
Danny Reid
Iedereen was wat angstig met uitzondering van Danny. Ik hoorde hem rennen van peloton naar peloton
welke hij in positie bracht en orders gaf. De D-compagnie was gereed voor de aanval. Na een korte
schotenwisseling gaven eenenzeventig Duitsers zich over. Met de handen omhoog liepen ze naar de
Gordons met het nieuws dat er nu geen Duitsers meer tussen de Gordons en de Canadese linie inzaten.
Nog eens tweehonderd Duitse soldaten gaven zich over aan de Canadezen. ”Om te voorkomen dat een
‘te fanatieke’ Canadees de Gordons zou beschieten, terwijl ze de Canadese linies zouden naderen, riep ik
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twee doedelzakspelers naar voren om het regimentslied te
spelen, Cock of the North. De Canadezen beantwoordden
dit met het bespelen van hun doedelzakken, zij speelden
The March Past. De Canadese linie was niet ver meer.
Maar plots was daar een knal, we waren terechtgekomen
in een mijnenveld. Het was een open stuk niemandsland
van zo’n vijftig meter breed dat tussen de Canadese en
de voormalige Duitse linie in lag. Ondanks de helpende
hand van de Canadezen die ons met prikstokken door
het mijnenveld heen loodsten vielen er aan onze en aan
Canadese zijde nog slachtoffers. Onder de slachtoffers was
ook Danny Reid, hij was gewond geraakt en werd samen
met de andere gewonden geëvacueerd. De D-compagnie
verloor op deze tweede dag alle vier haar officieren. Later
stelde ik de compagnie in het gelid en marcheerden we
terug. Ik was doodmoe en er was geen sprake van een
opgewekte stemming toen ik aan de brigade rapporteerde
dat de weg Mook-Gennep weg veilig was gesteld.’
Veteraan Martin Lindsay
Tom Renouf over de verovering van Milsbeek: ‘Op woensdag 7 februari wachtten de mannen van het
5de Bataljon van de Black Watch gespannen af, nadat zij waren ingelicht door de bevelhebbers over
het naderende offensief. Onder hen was ook Tom Renouf, een twintigjarige jongeman uit de buurt van
Edinburgh, Schotland.’
Tom Renouf in 1945
In de nacht van 7 op 8 februari kwam het bevel om zich met
zijn compagnie lopend te begeven naar de aanvalsposities in
de bossen bij Groesbeek. Via Breedeweg en Grafwegen trok
hij ‘s middags samen met het 5de Battalion Black Watch
en het 1ste bataljon Gordon Highlanders, beiden van de
153ste brigade, op richting ‘Pyramid Hill’, het hoogste
punt op de stuwwal bij de Diepen in Milsbeek. Tom
vertelt hierover: ‘We hadden moeite de beboste helling op
te komen, wadend door modder, takken en struikgewas.
Ik moest iedere honderd meter dekking zoeken vanwege
Duits tegenvuur van Schmeisser en Spandau pistolen
en geweren. We schakelden ze uit met handgranaten en
Brenguns. De Duitsers waren met minder maar boden
desondanks behoorlijke weerstand. Het was bijna avond
en inmiddels donker toen we de top bereikten, we groeven
ons onmiddellijk in in verdedigingsposities. Het was een
verschrikkelijke nacht, we moesten ons uiterst stil houden,
mijn maat en ik bleven om de beurt wakker. Hoewel ik
erg bang was, had ik problemen om wakker te blijven
wanneer het mijn beurt was. Maar bij ieder klein kraakje,
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ieder brekend takje schrok ik wakker en was ik uiterst op mijn hoede. We hadden het bevel gekregen
om niet te vuren als de vijand op ons af zou komen, omdat dat onze positie zou verraden. Vuren mocht
alleen als het absoluut nodig was en enkel op het allerlaatste moment. Gedurende de nacht dacht ik
overal Duitsers op ons af te zien sluipen en het was niet altijd alleen mijn verbeelding. Af en toe kon ik ze
van dichtbij horen praten, dit werd beantwoord met vuur vanuit onze troepen, het geluid dat overbleef
was het roepen om hulp. Gelukkig kwam ons bataljon de nacht door zonder slachtoffers...’ De volgende
ochtend moest de weg Nijmegen - Gennep, de huidige Rijksweg door Milsbeek, worden veiliggesteld.
De Gordon Highlanders vertrokken al vroeg over de Sint Jansberg richting Plasmolen en De Hel. Tom
bereidde zich op dat moment voor op de aanval richting de kern van Milsbeek, die ‘s middags zou worden
ingezet via de Zwarteweg. Tot 15:00 uur lagen zij in posities aan de voet van het bos in het Koningsven.
Tom Renouf vertelt hierover: ‘We zijn blij om dat akelige bos uit te zijn en blijven hier tot vanmiddag.
Maar er gaat een nieuwe verschrikking volgen, we moeten zij-aan-zij door het open veld oprukken.
Normaal volgen we elkaar op de voet en zoeken we de bescherming van bomen of een greppel.’ Door de
geallieerde artillerie troepen werd een rookgordijn neergelegd over de gehele breedte van het front, hierdoor
werd de infanterie aanval onzichtbaar gemaakt voor de vijand. Toen de oprukkende mannen van de 5de
Black Watch de eerste boerderijen en huizen naderden, kwamen ze
echter onder hevig vijandig mitrailleur vuur te liggen. ‘De kogels
vlogen ons om de oren en overal om ons heen spatte de modder op
van de grond. Mijn natuurlijke reactie was om zo snel mogelijk te
gaan liggen, maar we moesten doorrennen. We bleven schieten en
waren daardoor in staat om de eerste huizen te bereiken. We kropen
dichterbij en ik gooide handgranaten door de ramen.’ Tom en zijn
kameraden konden op deze manier de Duitsers in deze boerderij
uitschakelen en gevangen nemen. Tijd om op adem te komen was
er nauwelijks, want op dezelfde manier moesten ze weer naar de
volgende boerderijen oprukken. Ook de huizen in het centrum
konden later op de avond worden veiliggesteld en zo werd Milsbeek
huis na huis bevrijd. De nacht van 9 op 10 Februari werd door het
bataljon van Tom doorgebracht in de huizen van Milsbeek, en hier
werden ook de plannen gemaakt voor de aanval op Gennep.
Veteraan Tom Renouf in 2011
Sergeant Jeffrey Haward in 1945
Jeffrey Haward over de tegenstand van de Duitsers op weg naar
Kanonskamp in Milsbeek;
Jeffrey Haward was officier van een peloton binnen het 1/7 de
bataljon van het Middlesex regiment. Hij gaf als sergeant leiding aan
zevenentwintig man die samen de taak hadden om met vier zware
machinegeweren van het type Vickers, ondersteuning te bieden
aan de 5de Black Watch. Met behulp van kleine rupsvoertuigen,
zogenaamde ‘Bren Carriers’, konden zij zichzelf en het materieel
verplaatsen. Op 8 februari verzamelden ze zich samen met hun
kameraden van andere bataljons in onze regio. Een eerste taak
was het ondersteunen van de grote artillerie beschieting die in de
ochtend plaats vond. Later die dag bereikten de mannen van de
1/7de Middlesex de huizen in Breedeweg en Grafwegen waar zij de
nacht doorgebrachten. De volgende dag zou Jeffrey als een van de
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eerste soldaten vanaf de Holleweg richting Milsbeek trekken. Hij vertelt hierover het volgende: ‘Er werden
drie vrijwilligers gevraagd van onze groep, het 10de peleton, om de 5de Black Watch te assisteren tijdens
een patrouille. Met in totaal negen man van ons regiment gingen we met mannen van de C-compagnie van
de 5de Black Watch vanuit het Reichswald op verkenning. We hadden onder meer twee machinegeweren
en twee carriers meegenomen. We reden over een bospad naar beneden, maar de voertuigen trokken al snel
vijandig mortiervuur aan, en daarom vervolgden we onze weg verder te voet. We droegen het machinegeweer
mee op onze rug, terwijl de anderen ons rugdekking gaven. De vijandige weerstand was hier erg hevig en
uiteindelijk vroegen we versterking aan van tanks. Vier tanks schoten te hulp maar konden helaas niet verder
het bos door trekken. De Duitsers beschoten de tanks met Panzerfaust raketwerpers en we waren met te
weinig mannen om ze te kunnen beschermen.’De tanks die te hulp schoten werden direct uitgeschakeld.
Jeffrey Haward en zijn mannen bevonden zich op dat moment in een penibele situatie; ze waren ver voor de
eigen linies uitgetrokken en naderden de vijand in en om Milsbeek. Maar ook de terugweg zou gevaarlijk zijn
vanwege de nog altijd aanwezige felle tegenstand van de Duitsers in het Reichswald. Jeffrey vertelt verder:
’Samen met Sergeant Frank Dollin bemande ik het ene Vickers machinegeweer, terwijl korporaal Sleath
met het andere geweer de vijand op ongeveer tweehonderd meter afstand onder schot hield. Onze groep
probeerde de vijand van opzij te benaderen, ik liep nu op ongeveer honderd meter afstand van bebouwing
in de richting van de vijand. Op dit punt werd Sergeant Dollin
in het hoofd geraakt en viel op de grond Ik probeerde hem
nog te helpen maar hij was op slag dood. Een Duits Spandau
(MG 42) machinegeweer opende op dit moment het vuur
op onze hele groep, ook ik werd geraakt...’ Jeffrey Haward
is tijdens deze actie in Milsbeek door de Duitsers beschoten,
zijn jack was op meerdere plekken doorboord en verscheurd
door kogels, wonder boven wonder was hij niet gewond.
Wanneer het vijandelijk vuren tijdelijk stopte, wist hij zelfs
het machinegeweer weer te vinden en mee te nemen, samen
met zijn mannen, naar een veiliger positie een stuk terug.
Er werd gewacht op versterkingen en toen deze arriveerden
vervolgden ze hun weg. De echte aanval op Milsbeek startte
in de middag, waar ook Jeffrey aan deelnam. Er zouden helaas
nog meer slachtoffers vallen, maar het doel van de verkenning
en de aanval, het bereiken en veroveren van de weg GennepMook, werd die avond bereikt. Jeffrey Haward verdiende met
zijn dappere acties in en om Milsbeek de ‘Military Medal’,
een hoge Britse militaire onderscheiding.
Veteraan Jeffrey Haward (M.M.) in 2010
‘De 27-jarige Frank van Duin is een kleinzoon van Nelly van Duin-Wientjes (zie pag. 120-122) en woont
inmiddels in Eindhoven. Daar heeft hij, na zijn afstuderen aan de TU, met enkele studiegenoten een eigen
ontwerpbureau opgericht. Kevin is een 26-jarige kleinzoon van Jana Meussen-Derksen (zie pag. 114-116).
Hij is afgestudeerd aan de Universiteit in Nijmegen als bedrijfskundige en is werkzaam bij Adviesbureau
Cap-Gemini. Hij woont inmiddels in Middelaar. Het zijn Milsbeekse jongens met veel interesse in wat er in de
Tweede Wereldoorlog in Milsbeek en omgeving is gebeurd. Franks interesse is ontstaan via de sporen die hij als
mountainbiker in de bossen tegenkwam. De interesse van Kevin is vooral gewekt door de verhalen die zijn opa
Bertus Meussen altijd vertelde. Beiden hebben inmiddels vele verhalen getraceerd van strijders die in Milsbeek
hebben gevochten en hebben het nodige sporenonderzoek gedaan. Voor de eerste keer werkten ze mee aan een
publicatie en ze hopen in de toekomst nog meer over hun ervaringen te kunnen publiceren.’
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Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek
Door Gerrie Franken
De Britse begraafplaats in Milsbeek stamt uit februari/maart 1945. Vele gewonde soldaten die destijds in
de gehavende Milsbeekse kerk zijn verzorgd, zijn er ook omgekomen. Zij zijn achter de kerk begraven.
Ook zijn de soldaten van het 3rd Bataljon Irish Guards die op 21 februari 1945 bij Hassum sneuvelden,
na de strijd naar de Milsbeek gebracht om door hun kameraden achter de kerk te worden begraven. De
gesneuvelde soldaten van de verschillende landen werden ieder op eigen wijze begraven. In totaal liggen er
in onze regio 50.420 graven.
Na de inval in mei 1940 werden de gesneuvelde Duitse militairen veelal begraven op zogenaamde
Ehrenfriedhöfe, waarvan er over Nederland verspreid talrijke waren. Er werden ook veel gesneuvelden
teruggebracht naar Duitsland en daarom is het aantal gesneuvelde Duitsers in mei 1940 ook niet meer
te achterhalen. Een Ehrenfriedhof was bij ons in de buurt gelegen in Mook. Later werden er ook andere
kerkhoven aangelegd, bijvoorbeeld op Groesbeek-Stekkenberg en op de R.K.-begraafplaats in Ottersum.
Na de landingen in Groesbeek in september 1944 hadden de Duitsers geen tijd meer om hun gesneuvelden
met militaire eer te begraven en kregen deze meestal slechts een veldgraf. Dergelijke veldgraven lagen door
heel Nederland verspreid.
In het archief van de voormalige gemeente Ottersum is een opgave gevonden van de in Milsbeek na de
oorlog gevonden veldgraven van 19 Duitse militairen. Hierop komen de volgende plaatsen voor: Woning
C2 J. Koster(1), Woning C5 M. Kersjes(2), Woning C42a A. Kösters(1 ), woning C51 A.M. Wientjes(1),
Woning C52 W. Derks(1), woning C5 A. Theunissen(1), woning C5 J. de Bruin(1), woning C65 P. v/d
Hoogen(1), woning C92 M. Thissen(1), Molen Jacobs C112(1), woning C115 A. Linders(1), woning
C123 J. Laarakkers(2) Woning C137 Wed. P. Maas(1), woning C141 Th. Verhasselt(3), Woning C145 M.
Laemers(1). Na de oorlog werden de gesneuvelde Duitsers herbegraven in het Limburgse Ysselsteyn. Dit
gebeurde vanaf 1948 tot het midden van de 50er jaren.
In Ysselsteyn, het enige Duitse kerkhof in Nederland,
werden in totaal 31.524 Duitsers begraven. Er worden
nu nog steeds elk jaar tientallen gesneuvelde Duitsers
gevonden die dan vervolgens in Ysselsteyn herbegraven
worden. De overblijfselen van 239 Duitse militairen
zijn van 1948 tot 1976 op verzoek teruggebracht naar
hun familie. Het beheer van het kerkhof In Ysselsteyn
ligt nu bij de Deutsche Kriegsgräberfürsorge. De Duitse
kerkhoven (Kriegsgräberstätte) in de regio liggen, behalve
in Ysselsteyn (31.524), in Dönsbruggen (2.381), Weeze
(2.004), Bedburg Hau (857), Kleve (69), Goch (161),
Uedem (87). Een van de Duitse soldaten die in Milsbeek
sneuvelde was Obergefreiter Stefan Tomisser. Hij sneuvelde op 23 september 1944 en was soldaat in de
2. Kompanie/Flak Scheinwerfer Ersatz Abteilung 29.
Zijn veldgraf lag samen met dat van een onbekende
Duitse soldaat bij de familie Wijnhoven op de St. Jansberg.
Tomisser werd in november 1949 herbegraven in Ysselsteyn
in graf CU-5-117.
Graf Stefan Tomisser in Ysselsteyn
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De Amerikanen begroeven hun gesneuvelde militairen bij voorkeur op temporary cemeteries, tijdelijke
kerkhoven. Bij de gevechtstroepen waren ook Graves Registration Units ondergebracht, eenheden die de
gesneuvelden verzamelden en op deze tijdelijke kerkhoven, veelal met behulp van Duitse krijgsgevangenen,
begroeven. In West-Europa zijn 24 van dergelijke tijdelijke kerkhoven ingericht. Nederland telde er drie,
o.a. een in de buurt van Milsbeek, namelijk in Molenhoek bij brouwerij De Raaf.

Het inmiddels opgeheven tijdelijke kerkhof, dat achter de voormalige brouwerij De Raaf in Molenhoek lag
Bij besluit van de Amerikaanse overheid mochten er geen tijdelijke kerkhoven in Duitsland komen. Maar
Generaal Patton -zo eigenwijs als hij was- richtte in Duitsland toch tijdelijke kerkhoven voor zijn gesneuvelde troepen in, o.a in Hochfelden. Na de oorlog kon de familie beslissen
of hun dierbaren in Europa begraven zouden blijven of alsnog naar Amerika
teruggehaald zouden worden. Meer dan 60% van de gevallen soldaten werd
tussen 1948 en 1952 gerepatrieerd. De gesneuvelden die in Europa bleven,
werden begraven op nieuw ingerichte kerkhoven die worden beheerd door de
ABMC (American Battle Monument Commission). In Nederland is nu nog
een Amerikaans kerkhof in Margraten (Zuid-Limburg). Hier liggen 8.301
militairen begraven. Als er nu nog lichamen van Amerikaanse soldaten in
veldgraven gevonden worden, dan gaan deze via de Nederlandse “Dienst
Identificatie en Berging” naar Hawaii, waar getracht wordt ze te identificeren.
De laatste Amerikaan die op Margraten begraven werd, is 2nd Lieutenant
Willis Utecht. Hij werd op 16 september 1994 in het Katerbosch te Middelaar
gevonden. W. Barker, gesneuveld op 3 oktober 1944 en wiens veldgraf in
juni 1977 werd gevonden in Milsbeek, werd herbegraven in februari 1978 op
het Amerikaanse oorlogskerkhof in Neuville-en-Condroz, België.
Graf van W. Barker in Neuville-en-Condroz
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De Britse gesneuvelden werden vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog door heel Nederland begraven.
Aanvankelijk waren dit de vele bemanningen van vliegtuigen die in Nederland waren neergestort. De meeste
gesneuvelden werden ter plaatse begraven. Na de oorlog werd er een groot aantal kerkhoven ingericht voor
gesneuvelde Britten, in Noord-Limburg o.a. in Mook, Groesbeek, het Reichswald en Overloon. Maar
er werden ook gesneuvelde soldaten ter plaatse begraven, zoals op het R.K.-kerkhof te Mook en op het
R.K.-kerkhof in Ottersum. De Britse gesneuvelden werden meestal begraven in het land waar ze sneuvelden.
Na de oorlog werden de gesneuvelde soldaten vanaf diverse plaatsen naar grotere kerkhoven gebracht. Zo
werden bijv. soldaten uit Heijen in Mierlo begraven en in Rheinberg vonden soldaten uit Hommersum
hun laatste rustplaats. Het beheer van de Britse oorlogskerkhoven ligt bij de CWGC (Commonwealth War
Graves Commission). De Britse kerkhoven die in deze omgeving liggen zijn Milsbeek War Cemetery(210),
Reichswald Forest War Cemetery (7.654), Mook War Cemetery (332), Jonkerbos War Cemetery (1.543),
Groesbeek Canadian War Cemetery (2.610), Venray War Cemetery (692), Overloon War Cemetery (280).
De gesneuvelden die vanaf 1945 op het militaire kerkhof in Milsbeek begraven zijn, zijn afkomstig uit
o.a. Gennep (35), Hassum (33), Mook (21), Ottersum (5), Hommersum en Goch, Duitsland (elk 1).
22 gesneuvelden komen uit Milsbeek en van 92 gesneuvelden is niet duidelijk waar ze vandaan komen. Per
divisie zijn de gesneuvelden: 46 man van de 51st Highland Infantry Division, 64 van de 52nd Lowland
Infantry Division , 44 van de Guards Armoured Division, 3 van de 79th Armoured Division en 53 van
verschillende onderdelen waaronder één gesneuvelde van de Airforce.
De gesneuvelden per maand zijn:
22 in september 1944,
8 in oktober 1944,
149 in februari 1945,
25 in maart 1945
en 6 in april 1945.
Op 21 februari 1945 sneuvelden 34 soldaten
van de Irish Guards bij Hassum op één
enkele dag. Wat betreft de aanleg van het
kerkhof in Milsbeek werd op 31 oktober
1945 aan Leenders Tuinarchitectuur te
Tegelen gevraagd een kostenbegroting te
maken voor het aanleggen van een kerkhof
waar circa 150 Engelse soldaten begraven
konden worden.
In november 1945 vond er vervolgens een
overleg plaats tussen de burgemeester van
de gemeente Ottersum en tuinarchitect
Venhorst om de Engelse begraafplaats van
beplanting te voorzien, ‘zodat deze een
behoorlijk aanzien krijgt’. In de toelichting
deelt de burgemeester mee dat het rijk
jaarlijks een bedrag van ƒl 5,- per graf
voor onderhoud vergoedt, waaruit de
aanlegkosten betaald kunnen worden.
Tekening van het plan voor de aanleg
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In december 1945 werden de bomen, planten en bloemen voor de aanleg
begroot op ƒ 610,-. Op 11 januari 1946 wordt van de firma Leenders een
aanbieding ontvangen ‘voor den aanleg van het ‘geallieerde kerkhof ’ te
Milsbeek. De aanleg wordt overeenkomstig deze aanbieding gegund. In
verband hiermede wordt nog besloten ‘den grond, welke voor dit kerkhof
noodig is, aan te koopen’. Den pastoor te Milsbeek zal worden gevraagd
de nodige onderhandelingen te voeren, te weten met Kobus Peters(Kobus
van Nölleke), ‘van wien ook grond moet worden aangekocht’ en op de
hoek van de Schoolstraat en de kanonskamp woont.
Kobus van Nölleke, die na terugkomst van de evacuatie
achter zijn huis een begraafplaats op de huisakker aantrof
In april 1946 wordt vervolgens aan de Combinatie Aannemers Gennep - Ottersum (CAGO) opdracht
gegeven om een stroomlaag te metselen op een bestaande fundering van de geallieerde begraafplaats te
Milsbeek volgens aanwijzingen van de gemeenteopzichter. Zonder bijlevering van materialen en zonder
voegwerk was de prijs ƒl 1,05 per strekkende meter. In verband met nog op de graven aan te brengen
beplanting moet het metselwerk ten spoedigste, in ieder geval dezelfde week nog, beginnen. Op 29 april
1946 wordt meegedeeld dat de beplanting kan worden aangebracht en dat het op prijs wordt gesteld dat
de aanleg op zaterdag 4 mei a.s. geheel gereed is ‘zulks in verband met den bevrijdingsherdenkdag’. In die
periode speelde ook nog een kwestie van het herbegraven van acht militairen die op het R.K. kerkhof
in Ottersum liggen. In het gemeentearchief is er correspondentie van 3 mei 1946 waarin staat dat de
gemeente geen toestemming krijgt van de Engelse autoriteiten om de acht graven op het R.K.-kerkhof
in Ottersum over te brengen naar het militaire
kerkhof in Milsbeek. De begrafenis op het
kerkhof in Ottersum had plaatsgevonden
zonder dat het kerkbestuur hiervan op de
hoogte was gebracht. Op 13 mei 1946 meldt
de waarnemend burgemeester van Ottersum
per brief aan de Minister van Binnenlandse
Zaken dat het militaire kerkhof in Milsbeek
217 graven omvat. Maart 1947 wordt er naar
het Ministerie van Oorlog een rekening van
ƒl 2.937,46 voor materialen, werkzaamheden
en beplanting van het kerkhof gestuurd.
Foto uit 1947 met de aangelegde graven
De stille tocht in de Kerkstraat
In de raadsvergadering van december
1948 wordt de begraafplaats verkocht
aan de Staat der Nederlanden. Het
betreft dan een perceel van 8,92 are
van de gemeente en 0,19 are van de
R.K. Kerk. In februari 1954 schrijft
burgemeester Janssen een brief aan
de Imperial War Graves Commission
in Brussel over de gemeente, de
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oorlogsgraven in de buurt en de gevechten die er tijdens de oorlog plaatsgevonden hebben. Verder
schrijft hij dat er ieder jaar op 4 mei een stille tocht gehouden wordt naar de Britse militaire
begraafplaats te Milsbeek en dat hier jaarlijks honderden belangstellenden aan deelnemen. Er worden
dan door kinderen op elk graf bloemen gelegd en de burgemeester legt namens het gemeentebestuur
een krans bij het grote kruisbeeld.
De inrichting van het kerkhof is twee keer ingrijpend veranderd. In 1946-1947 werden de houten kruizen
vervangen door ijzeren kruizen. Deze ijzeren kruizen werden in de jaren 1954-1955 weer vervangen door
grafstenen. Op elk Brits oorlogskerkhof staat een marmeren
zuil met daarin een register met
de namen van alle soldaten,
die op het betreffende kerkhof
begraven zijn. In dezelfde zuil
ligt ook een gastenboek waarin
zowel nabestaanden als bezoekers
een woordje kunnen schrijven.
De nieuwe inrichting vanaf
1955, met links de woning
van Kobus van Nölleke, op de
hoek van de Schoolstraat en de
Kanonskamp,
Het Cemetery Register, waarin het ‘Vistors book’
Iedere grafsteen op een militair kerkhof wordt anno 2011 gesierd met een
regimentsembleem van de eenheid waaronder de desbetreffende soldaat
diende. Op Milsbeek Cemetery zijn er ca. 40 verschillende emblemen
in de grafstenen gebeiteld met daaronder vermeld de bijbehorende
eenheden. Op het kerkhof in Milsbeek zijn de volgende emblemen
te zien: Gordon Highlanders, The Black Watch, Irish Guards, The
Buffs, R.A.C., The King’s Own Scottish Borderers, Royal Engineers,
The Border Regiment, Royal Artillery, The Royal Scots Fusiliers,
Recce Corps, The Highland Light Infantry, R.A.C., Welsh Guards, The
Derbyshire Yeomanry, The Argyll and Sutherland Highlanders, Royal
Marines, York and Lancaster Regiment, The Cameronians, Royal Corps
of Signals, The Royal Northumberland Fusiliers, Coldstream Guards,
R.A.M.C., The King’s Own Royal Regiment, Herfordshire Yeomanry,
Royal Signals, R.A.S.C., The King’s Shropshire Light Infantry, The Essex
Regiment, The Wiltshire Regiment, The Royal Warkwickshire Regiment, The Somerset Light Infantry,
The Seaforth Highlanders, The Worcestershire Regiment, Army Catering Corps, The Middlesex Regiment
en The Duke of Wellington’s Regiment. Naast regimentsemblemen kan men op grafstenen ook andere
informatie over de gesneuvelden aantreffen, bijvoorbeeld een kruis of een Davidster. Dit zijn symbolen
voor het geloof van de soldaat. Op de grafsteen waar een Joodse soldaat begraven ligt, vindt men vaak losse
stenen bovenop de grafsteen. Er worden namelijk geen bloemen gebracht naar een Joods graf. De stenen
worden door bezoekers op de grafsteen gelegd en zijn een tastbaar symbool van de liefde voor de gestorvene.
Het verwijderen van steentjes is een schending van het graf. Onderaan de grafsteen is er nog ruimte voor
persoonlijke teksten van nabestaanden.
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Enkele van de regimentsemblemen die op de grafstenen staan:
v.l.n.r.: The Black Watch, Irish Guards en The Gordon Highlanders

Twee van de vele door familieleden opgegeven teksten onder op de grafstenen
Dr. F. Houben, de toenmalige gouverneur van Limburg
In mei 1957 werd de begraafplaats bezocht door de Gouverneur van
Limburg en de Hertog van Gloucester. De burgemeester van Ottersum
meldt in het kader van de voorbereiding hiervan in een brief aan de
commissaris der Koningin van de provincie Limburg dat er 210 Engelse
militairen begraven liggen op het militaire kerkhof te Milsbeek. Alle
namen zijn, op een na, bekend. Verder meldt hij dat er jaarlijks een stille
tocht naar de begraafplaats
gehouden wordt. Door de
commissaris der Koningin
wordt meegedeeld dat de
Hertog van Gloucester op 16
mei 1957 om 10.45 uur een
bezoek zal brengen aan de
begraafplaats in Milsbeek en dat
hij om 11.00 uur zal vertrekken
naar het militaire kerkhof
in het Reichswald. In een vervolgbrief van de burgemeester
schrijft hij dat hij de commissaris der Koningin geen foto’s kan
verschaffen van de herdenking maar dat er uitgebreide informatie
heeft gestaan in o.a. de Gelderlander Pers, de Maasbode Pers en
de Limburgia Pers.
De Hertog van Gloucester
Vele nabestaanden van de overledenen hebben in de loop der tijd het kerkhof in Milsbeek bezocht en
daardoor ontstonden er ook soms contacten tussen de nabestaanden en inwoners van Milsbeek. Een van

167

de kontakten was die tussen de familie Krebbers en een zekere Miss
Curley. Marie Peters-Krebbers en Joep Krebbers vervulden jarenlang het
kosterschap in de Milsbeekse kerk en beiden hadden er tegenover in de
Kerkstraat een winkel. Zo maakten ze kennis met die mevrouw Curley
die elk jaar bij gelegenheid van de dodenherdenking trouw het graf van
haar in maart 1945 gestorven zoon Leo, en dat van een in februari 1945
overleden zoon van een kennis (Sj. Torr), bezocht. Het groeide uit tot
een echte vriendschapsband tussen de twee families.

Cor Krebbers-Achterberg met Miss Curley bij het graf van haar zoon
Iemand die zich vanuit Gennep op een bijzondere wijze inzet voor de ontvangst en de opvang van de
veteranen is Han van Arensbergen . Han kreeg het herdenken van
de oorlogsslachtoffers van zijn moeder als het ware met de paplepel
ingegoten. Al op jonge leeftijd kwam hij met zijn moeder naar het
Engelse kerkhof in Milsbeek en vele veteranen hebben in de loop der
jaren al een beroep op hem gedaan voor de opvang en begeleiding
tijdens hun bezoeken aan hun overleden zoons of kennissen. Ook
heeft hij al jarenlang een belangrijk aandeel in de organisatie van de
herdenkingen.
Een nog jonge Han van Arensbergen in 1947 bij het graf van één
van de oorlogsslachtoffers, met op de achtergrond de Langstraat
Nog altijd worden in Milsbeek elk jaar de oorlogsslachtoffers in Milsbeek herdacht. Dat gebeurt niet meer
in de vorm van een Stille Tocht vanuit Gennep en Ottersum naar Milsbeek. De herdenking vindt in Gennep
en Milsbeek gescheiden plaats. In Gennep vindt deze plaats bij het beeld van de barmhartige Samaritaan
bij de Niersbrug. In Milsbeek gebeurt dat in de vorm van een dienst in de R.K. kerk en vervolgens met het
leggen van een krans bij het monument van de burgerslachtoffers op de hoek van de Kerkstraat/ Langstraat
en op het ‘Engelse’ kerkhof. De Ceremonie wordt opgeluisterd door het Gilde en met het ten gehore
brengen van de Last Post. Om de 5 jaar wordt er ook landelijk nog extra aandacht aan gegeven. De laatste
keer was dat in 2010. In dat jaar kreeg o.a. het bezoek van Donald Beales, de zoon van Major Beales die in
het verhaal van Adriaan de Winter een aantal keren voorkomt extra aandacht. Ook hij ligt op het kerkhof
in Milsbeek begraven naast zijn runner private Smith,
die ook op 12 februari 1945 sneuvelde in Gennep.
Ze stonden samen in een huisdeur in Gennep, toen
Smith terugging naar de D Company. Smith zei
tegen Beales: “Sir, ik zie u over 20 minuten.” Private
Smith sneuvelde exact 20 minuten later dan Beales.
Zijn zoon Donald kwam tijdens de herdenking op
4 mei op bezoek in Milsbeek en legde een krans bij
het graf van zijn vader.
Zoon Donald Beales legt in 2010 een z.g. Poppy bij
het graf van Major Beales, Company Commander
Co D, 5th Black Watch Battalion, gesneuveld op
12 februari 1945 te Gennep, herbegraven op Milsbeek
War Cemetery graf II.D.3.
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Rechts: Het St. Lambertusgilde luistert elk jaar trouw de
herdenkings-plechtigheid op. Onder: Het huidige War Cemetery

Tot slot wil ik nog een persoonlijk verhaal van mijn vader vertellen. “In 1947 kregen we bij ons ouderlijk
huis aan de Kamperweg in Heijen bezoek van de Engelse familie Ashton uit Morecambe (man en vrouw).
Hun gids en tolk was ’n zekere Van den Berg van de Plasmolen, die zichzelf en de beide Engelsen aan ons
voorstelde. Vader, moeder en ik stonden met hen in de buurt van de strôje-hut op ons erf geruime tijd te
praten en Van den Berg maakte ons duidelijk waar het om ging, n.l. de Engelse man en vrouw wilden graag
weten waar hun zoon J. Ashton gesneuveld was. Met zijn ouders had de zoon vóór zijn vertrek uit Engeland
naar het Europese Front afgesproken, dat hij, overal waar hij kwam, zijn naam op ’n muur, boom of iets
dergelijks zou schrijven. We konden de familie niet helpen en zeiden, dat we de naam J.A. nergens gezien
hadden en evenmin zijn graf of het moet zijn dat hij met 4 anderen bij Schoofs
op de Belt begraven is geweest. Afijn, de plek waar Sephton (een ander Engelse
soldaat) begraven lag wezen we hen aan en ik meen, dat alle Engelsen toen al
opgegraven waren. Bij hun vertrek gaf de Engelsman ons zijn visite-kaartje en
een foto van het graf van hun zoon, die begraven ligt op het Engelse kerkhof
‘British Cemetery’ te Milsbeek. Op de achterkant van het kaartje heeft hij het
legernummer van zijn zoon met ’n potlood neergeschreven: 2721176. Op de
achterkant van de foto staat het volgende: 2721176 SGT Ashton Irish Guards,
Milsbeek. Een dag later zochten mijn vader en ik naar de naam en ontdekten
hoog op de stam van de peppel (populierboom), die vlak bij ons huis stond, de
letters J.A. aan de kant van het karschop, zeer waarschijnlijk de naam van de
zoon van Ashton. Omdat Van den Berg geen adres had achtergelaten konden
we hem niet bereiken. Dit is mijn verhaal van één van onze bevrijders!’’
Graf van Sergeant John Ashton, gesneuveld op 21 februari 1945 te Gennep, 3rd
Bn, Irish Guards, 32nd Infantry Brigade, Guards Armoured Division, begraven te
Gennep, Groene Kruisstraat en herbegraven op Milsbeek War Cemetery graf II.B.4.
‘Via de inmiddels overleden Theodoor Derks van de Rijksweg werd ik er indertijd op geattendeerd, dat zijn
schoonzoon Gerrie Franken (gehuwd met Gerda) veel informatie had over oorlogsgraven waaronder het
oorlogskerkhof in Milsbeek. Via de gebeurtenis van zijn vader die hij in het verhaal heeft omschreven en zijn
diensttijd is hij zich voor de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder vliegtuigcrashes en oorlogsgraven gaan
interesseren. In 2000, 2005 en 2010 heeft hij mee gewerkt aan de in Gennep gehouden tentoonstellingen. Verder
is hij lid van de Groesbeek Airborne Vrienden, die al jarenlang veteranen ontvangen en herdenkingstochten
houden. Hij is lid van de Historische Commissie van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in
Groesbeek. Naast co-auteur van twee boeken heeft Gerrie ook meegewerkt aan diverse publicaties over de Tweede
Wereldoorlog in Nederland, Duitsland en Engeland. In dit verhaal zijn ook de gegevens verwerkt die door mij
gevonden zijn in het archief van de voormalige gemeente Ottersum.’
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Verschrikkelijk ongeluk met oorlogstuig
Door Jan Franken
Geboren op 6 februari 1932 was ik
13 jaar, toen ik samen met mijn neef
Gerrit Vervoort ooggetuige was, van
een verschrikkelijk ongeluk op onze
boerderij, die op de hoek stond
waar de Driekronenstraat een afslag
richting de Jasperjannebrug heeft. Ik
woonde daar toen samen met mijn
vader, Grad Franken, mijn moeder
Marie Franken-Vervoort, mijn toen
9 jaar oude broer Gertje, mijn oma
Stien Franken-Bastiaans en mijn
nog ongehuwde ooms Hubert en
Chris Franken. In die boerderij
is nu het architectenbureau Frans
Kerkhoff gevestigd.
De boerderij van de familie Franken
kort na de oorlog
Wij waren geëvacueerd geweest in Werkhoven en samen met onder andere de familie Gerrits uit de
Onderkant, naar huis gekomen. De familie Gerrits was, met de voerman die hen naar huis had gebracht,
de oprit naar hun woning opgereden. Nauwelijks thuis, hoorden we een verschrikkelijke klap. Het bleek
later de klap van het ongeluk te zijn waarbij vader en moeder Gerrits, An Kusters en de man uit Werkhoven
die hen naar huis had gebracht, het leven hebben gelaten. Tien dagen later op 15 juli 1945, waren mijn
vader en zijn broers Huub en Chris rondom de boerderij het lange gras aan het maaien en de rommel aan
het opruimen, die allemaal was achter gelaten. De Duitsers hadden bij de Jasperjannebrug antitankmijnen
gelegd, die meteen al met een rood-wit lint waren afgezet. Maar op de rand van de Kroonbeek bleek een 4-tal
mijnen te zijn gedeponeerd, die door de Duitsers blijkbaar niet op de beoogde plaats waren gelegd, maar op
een andere plek waren gedumpt. Waarschijnlijk is Huub hiermee aan ‘het rommelen’ geweest en er volgde
een verschrikkelijke ontploffing. Met
neef Gerrit Vervoort was ik net op weg
naar hen, om hen voor het middageten
te roepen. Wij bevonden ons achter een
hoop stro die de lucht in vloog maar
ons misschien toch wel het leven heeft
gered. Ome Huub was het dichtst bij
de mijnen, was onherkenbaar verminkt
en op slag dood. Ook Ome Chris was
meteen dood, al had hij maar een
kleine wond aan het hoofd.
Chris(l.) en Huub net voor de oorlog
gefotografeerd op de oude Niersbrug naar
Gennep
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Vader heeft nog enige tijd geleefd en is met
een van de 4 militaire rode kruiswagens die
uiteindelijk ter plekke kwamen, overgebracht
naar het Canisiusziekenhuis in Nijmegen. Ik
ben daar ’s avonds nog met dokter V.d. Voort
met zijn oude fordje en mijn moeder op
bezoek geweest en we hebben nog met hem
gesproken. ’s Morgens kregen we echter het
bericht, dat ook hij was overleden. Hij was
toen 38 jaar. Ik weet nog dat ik het met mijn
neef Gerrit moest gaan zeggen bij de familie
Kusters aan de Oudedijk. Mien Kusters, later
getrouwd met Harrie van Bergen van de
garage, was de vriendin van ome Huub en
een zus van de 10 dagen eerder verongelukte
Anneke Kusters .

Vader Grad net voor de oorlog op de foto met
het paard dat nog mee op evacuatie is geweest
Herdenkingsmonumentje
bij de Jasperjannebrug
Dankbetuiging in krant

Maar voor ons gezin was het nog
niet het einde van alle ellende.
Mijn broer Gertje, geboren
op 26 oktober 1936, was op
10 oktober bij de familie van Jan de Ruijter aan de Ringbaan
aan het helpen bij de wederopbouw van de boerderij ‘De
Berkenhoeve’ en kwam hierbij ook nog om het leven.
‘Jan Franken, degene die dit verhaal begin dit jaar aan mij vertelde, is inmiddels op 13 april 2011 overleden. Zijn
neef Jan, zoon van zijn oom Jan die de boerderij in 1947 kocht, liet later een herdenkingsmonumentje maken. Op
de oever van de Kroonbeek werd later een nieuwe burgerwoning gebouwd, ongeveer op de plaats waar in 1945 het
verschrikkelijke ongeluk had plaatsgevonden. In de tuin van dat huis kreeg het herdenkingsmonumentje een
plaats. Nadat de familie, na het overlijden van Jan Franken in 1999, de woning had verkocht, heeft de stichting
Cultuurbehoud Milsbeek zich in 2008 over dit monumentje ontfermd. Het is wat gerenoveerd en herplaatst bij
de Jasperjannebrug vlakbij de plek waar het noodlottige ongeval indertijd plaatsvond.’
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Een noodlottige thuiskomst
Door Wim Bindels
Jan Gerrits en zijn vrouw Han
Gerrits-Basten.

De familie Gerrits aan de Onderkant was een gezin dat al voor en
tijdens de oorlog zwaar getroffen
werd. Twee kinderen van Jan en
Han Gerrits, namelijk Marietje
en Dientje, waren voor de oorlog
overleden aan tuberculose. In
1944 overleed vervolgens hun zoon Wim aan diezelfde, in die tijd verschrikkelijke besmettelijke, ziekte.
De familie woonde, met hun enig overgebleven dochter Nellie, samen met de familie Wannet onder een dak,
in het in tweeën gedeelde ouderlijk huis van moeder Han Gerrits-Basten.
Men was net als een groot deel van de Onderkant en omgeving geëvacueerd geweest in Werkhoven. Op
4 juni had men de thuisreis weer aanvaard. Hiervoor was de hulp ingeroepen van voerman Kees de Bruin
uit Werkhoven. Toen ze thuiskwamen zagen ze dat hun huis de oorlog redelijk goed had doorstaan en men
ging meteen kijken hoe het er van binnen uit zag. Vader en moeder Gerrits gingen naar de kamer, waar
ze voor de evacuatie wat waardevolle spullen hadden verstopt zoals wat sieraden. Kees de Bruin, die in
Werkhoven een bodedienst exploiteerde, zou met Nellie en Anneke Kusters naar de keuken zijn gegaan om
wat water te halen voor het paard. Juist op het moment dat geprobeerd werd of de pomp het nog deed,
vloog het hele huis de lucht in. Er zouden mogelijk een aantal mijnen in het huis met de pomp verbonden
zijn geweest en zijn ontploft (het is ook mogelijk, dat de mijnen aan een andere deur waren bevestigd, die
op dat moment werd open gemaakt). Vader Gerrits, Anneke Kusters en voerman Kees de Bruin moeten
onmiddellijk of bijna onmiddellijk dood zijn geweest. Moeder Gerrits en dochter Nellie werden zwaar
gewond naar het Canisiusziekenhuis gebracht. Daar is moeder na enkele dagen overleden.
Buurvrouw Doorke Derks herinnert zich de fatale gebeurtenis nog maar al te goed. Ze was vanaf het
patronaat, waar ze wat kleren bij de HARK had gehaald, net op weg naar huis toen ze de enorme klap
hoorde. Toen ze dichterbij kwam zag ze dat het huis van de buren ontploft was. Op verzoek van de politie
heeft ze later nog de 3 overleden personen geïdentificeerd. Daar was dus ook Anneke Kusters bij. Anneke
was de oudste van de 5 kinderen van Thei en Bertha Kusters. Ze was op het moment, dat ze door het
tragische ongeval om het leven kwam, 21 jaar oud. Vader Thei was net voor de oorlog, nog maar 40 jaar
oud, overleden. Volgens Wiel Kusters, de jongste zoon van het gezin, waren ze met een grotere groep
geëvacueerden uit Werkhoven teruggekomen in Milsbeek. Bij het huis van de familie Gerrits aangekomen,
had Han aan Anneke, die verkering had gehad met haar in 1944 overleden zoon Wim, gevraagd of ze niet
even mee naar binnen ging kijken, hoe het er uit zag. De rest van de familie Kusters, bestaande uit moeder
Bertha en de kinderen Mien, Piet, Tön en Wiel waren doorgelopen naar hun eigen huis en hoorden toen
ze net binnen waren de enorme knal. Anneke zou onder een omgevallen muur terecht zijn gekomen en
tengevolge daarvan overleden zijn.
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Anneke Kusters

Wim Gerrits
Nellie, die in haar hele lichaam scherven had zitten, heeft nog ongeveer een half jaar in het ziekenhuis
gelegen, maar overleefde uiteindelijk als enige het verschrikkelijke ongeluk. Ze is later opgegroeid bij tante
Hanneke in Cuijk. Zij was gehuwd
geweest met de broer van haar
moeder Han Basten en had zelf
ook opgroeiende kinderen. Later
heeft ze gediend bij Wim Jansen
en Dieneke Koenen die toen aan
de Zwarteweg woonden en waar ze
ook haar man Herman Kersten, die
op de Olde Kruyk werkte, leerde
kennen.

Nellie Gerrits
Via de Historische kring ‘Tussen Rijn en Lek’ kwam ik in december vorig jaar in contact met Wim de
Bruin, de jongste broer van Kees. Deze vertelde, dat hij enkele jaren geleden nog een keer in Milsbeek is
geweest bij het gerestaureerde monument en toen ook bij Nellie is geweest. Hij vertelde verder, dat hij
een dagboek had bijgehouden over zijn belevenissen als schoenmaker in Werkhoven. Hij beloofde mij het
verhaal van zijn broer op papier te zetten. Een herseninfarct in januari van dit jaar gooide echter roet in
het eten. In de loop van het jaar is hij redelijk hersteld maar een terugkeer naar zijn huis en zelf een verhaal
op papier zetten is er niet meer bij. Als we hem opzoeken vertelt het 87-jarige baasje dat hij nog steeds
bezig is zijn memoires over het leven als schoenmaker in Werkhoven op papier te krijgen, maar dat hij
dat nu doet met hulp van anderen. Zijn dagboek ligt op tafel en op bladzijde 59 is het gebeurde over zijn
broer Kees te lezen.
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Wim de Bruin in 2008 op bezoek bij Nellie
Er staat in het dagboek van Wim, dat zijn broer Kees
als soldaat in Rotterdam had gediend en daar het
bombardement van Rotterdam had meegemaakt en
overleefd. Het gezin van de familie De Bruin bestond
behalve vader en moeder uit 4 zonen en 2 dochters. Kees
was de oudste en Wim de op een na jongste zoon. Men was
de oorlog goed doorgekomen en ook zij hadden evacués
uit Noord-Limburg gehad, o.a. de familie Giesbers uit
Middelaar. Kees was na de bevrijding nog bij een soort
dorpswacht geweest, was verloofd en had trouwplannen.
Zijn vader en grootvader zouden vroeger met een trekschuit langs de Kromme Rijn gelopen hebben en daar
was later een bodedienst uit voort gekomen. Kees had het bodebedrijfje van zijn vader overgenomen en de
opdracht op zich genomen, om een groep evacués naar Milsbeek terug te brengen. Dat gebeurde met een
huifkar op luchtbanden en met behulp van een hit (een klein paardje). In Leeuwen had men overnacht.
Kees de Bruin
De droeve tijding van het gebeurde in Milsbeek is door de pastoor aan zijn vader
en moeder thuis gebracht. De restanten van het lichaam van broer Kees zijn in
een kist van steigerplanken, waar de specie nog op zat, door de Rijkspolitie naar
Werkhoven gebracht. Het lichaam is niet meer in huis geweest. Het verhaal van
het gebeurde is Wim in het ziekenhuis door Nellie verteld. Ook is hij later nog
in Milsbeek gaan kijken en hij heeft nog een collega-schoenmaker gesproken.
Die heeft hem verteld, dat hij als een van de eersten ter plekke was geweest en
dat slechts een deel van het lichaam van zijn broer ernstig verminkt in de kist
heeft gelegen. In Werkhoven is broer Kees met militaire eer begraven. Toen
het paard met wagen door 2 mensen uit Milsbeek (Antoon Derksen en Giesje
Grutters) thuis werd gebracht, moet vader het paardje op
zijn manen hebben geklopt en moet het dier over zijn
hele lijf getrild hebben. Dat gebeurde nog een keer toen
moeder De Bruin het dier toesprak. Vader heeft de dood
van zijn zoon Kees nooit kunnen verkroppen. Moeder
was diepgelovig en aanvaarde het als ‘uit Gods hand’
en ging vol goede moed verder. Ze zijn beiden niet oud
geworden en stierven kort na elkaar, vader 68 jaar en
moeder 63 jaar oud.
Begrafenis Kees de Bruin in Werkhoven
‘Dit verhaal is gebaseerd op gesprekken met Annemieke Vissers-Kersten, Wiel Kusters, Doorke Derksen-Derks en
Wim de Bruin. Nellie trouwde in 1948 met Herman Kersten en woonde aanvankelijk bij Wim Jansen aan de
Zwarteweg in. Annemie, de oudste van hun 4 kinderen, is daar nog geboren. In mei 1949 legde ze, op de kavel
waar het oude huis had gestaan, de eerste steen voor een nieuwe woning. Wiel Kusters is de jongste broer van
Anneke Kusters en woont nog in Milsbeek aan het Heiveld. Wim de Bruin verblijft sinds begin dit jaar in het
verzorgingstehuis Beukenstein in Driebergen, waar ik hem samen met Jan van den Hoogen en onze echtgenotes op
14 juni van dit jaar opzocht. In 2008 was hij met zijn dochter Tina nog bij de inzegening van het gerestaureerde
monument voor de Milsbeekse burgerslachtoffers. Op dit monument staat ook de naam van zijn broer Kees.’
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Nog meer ongelukken met oorlogstuig
Door Wim Bindels
De Onderkant was na thuiskomst van de evacuatie het toneel van een aantal ernstige ongelukken.
We zagen al wat de familie Gerrits bij thuiskomst overkwam en wat er gebeurde op het erf van de
familie Franken, waarbij in totaal 7 doden te betreuren waren. Het waren niet de enige ongelukken aan
de Onderkant, maar dat zal geen toeval zijn geweest. De indruk bestond namelijk, dat de dienst die
verantwoordelijk is geweest, voor het opsporen en verwijderen van het oorlogstuig voordat de evacués veilig
naar hun woongebied terug konden keren, haar werk in dit gebied
niet goed heeft gedaan. Er zijn, behalve deze twee reeds aangehaalde
tragische ongevallen, in elk geval nog drie andere ongevallen bekend
waarbij ook nog weer eens twee doden vielen. Het eerste ongeluk deed
zich voor aan de andere kant van de Jasperjannebrug, waar het ongeluk
met de familie Franken had plaats gevonden. Daar woonde de familie
Grutters, den Bèksen Tön. Knillis, de 20-jarige op een na oudste zoon,
was in juni 1945 op de huisakker hooi op de wagen aan het laden en
reed daarbij op een mijn die ontplofte. Knillis had geluk dat hij op de
wagen zat. Daardoor werd hij slechts licht gewond. Hij kreeg een scherf
in zijn arm en kon na een week het ziekenhuis weer verlaten. Wel hield
hij er zijn leven lang een ‘dove’ hand aan over.
Knillis Grutters
Het eerstvolgende dodelijke slachtoffer viel eind september
1945, in de woning naast het huis van de familie Gerrits,
waar op 5 juni al 4 doden te betreuren waren geweest. Het
was het huis waar Hannes Derks (Hannes van Griete Cis) en
zijn vrouw Marie Derks-Kamps met hun 4 kinderen Dina,
Frans, Grada en Doorke woonden.
Hannes met echtgenote Maria Derks-Kamps
Dina Derks
Dina, de 27 jarige dochter van Hannes en zijn vrouw Marie Kamps, ‘diende’ in de
oorlog in Laren bij Hilversum bij een dokter. Na 17 september kon ze niet meer
terug naar haar werk en bleef ze thuis. Ze had verkering met Jaap Voss uit Laren
die, om de Arbeitseinsatz te ontlopen, ondergedoken was geweest in Overloon. Hij
was op de bewuste dag eind september ook bij de familie Derks in huis. Dina was op
die avond de bruspot (ketel waarin men veevoer kookte) in het varkenshok achter
het huis aan het stoken met hout uit een hoop dat bij de opruimingswerkzaamheden bij elkaar was gegooid. Hierin moet zich oorlogstuig hebben bevonden
dat in het vuur tot ontploffing kwam en een vlammenzee veroorzaakte. Dina
zat daar midden in. Haar verloofde Jaap en haar broer Frans zijn nog te hulp
geschoten waarbij Jaap nog brandwonden in zijn gezicht opliep. Dina was over
haar hele lichaam verbrand. Ze werd door Engelse militairen naar het Canisiusziekenhuis in Nijmegen
gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Na enkele dagen overleed zij daar op 3 oktober 1945.
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De familie Derks werd in het jaar erna, in juni 1946, met een
nieuwe tegenslag geconfronteerd, toen het huis afbrandde.
Er was geen duidelijke oorzaak voor, maar mogelijk heeft
ook hier achtergebleven oorlogstuig nog een rol gespeeld.
Vader en moeder kregen onderdak bij hun zwager Jan van
Benthum aan de Zwarteweg en de kinderen Frans, Grada en
Doorke in een keet aan de Zwarteweg die in het kader van de
wederopbouw was gebruikt. Op de plaats waar de boerderij
had gestaan, werd vervolgens snel een noodwoning gebouwd.
Met hulp van burgemeester Janssen kregen Doorke en haar
verloofde Antoon Derksen versneld een bouwvergunning
voor een nieuwe woning op het perceel, waar het ouderlijk
huis had gestaan. De plek waar ze, nadat ze in 1952 waren
getrouwd, gingen wonen. Vader en moeder konden bij hen in
komen wonen, waardoor ze hun vochtige noodwoning weer
konden verlaten.
Antoon Derksen en Doorke Derks
Gertje Franken
Een ander ongeluk met dodelijke afloop vond plaats op boerderij ‘De
Berkenhoeve’ van de familie De Ruijter aan de Ringbaan. Gertje Franken
was bij de aannemer, die met het herstel van de boerderij bezig was, aan
het helpen bij het laden
van een wagen puin. Uit
dat puin was een soort
buis apart gegooid. Later
wilde Gertje die buis wat
schoonmaken, omdat men
dacht, die nog te kunnen
gebruiken bij het herstel
van de versleten uitlaat van de tractor van de familie De
Ruijter. Het bleek echter een pantservuist te zijn, waarin
aan de binnenkant de lading nog zat en die daarna afging.
Gertje werd nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar
overleed vervolgens nog dezelfde dag aan de gevolgen van
het ongeluk. Moeder Marie Franken verloor na haar man
en haar twee zwagers, dus ook nog haar jongste zoontje en
bleef alleen met Jan over.
Moeder Marie Franken-Vervoort
‘Knillis Grutters was nog jarenlang de midvoor van het 1e elftal van de RKVV Milsbeek, ondanks zijn handicap.
Later verhuisde hij naar Gennep, waar hij tot aan zijn overlijden bleef wonen. De kranige 86-jarige Doorke
Derksen-Derks woont nog steeds zelfstandig aan de Knoot in Milsbeek en is onder andere nog actief als lid van
het dameszangkoor. Marie Franken-Vervoort bleef haar verdere leven weduwe. Zij woonde vanaf 1948 tot haar
overlijden in 1980 in de Schoolstraat in Milsbeek in de na de oorlog gebouwde woningwetwoningen.’
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Een noodkreet bij thuiskomst
Brief van Peter Linders aan de mensen waar hij geëvacueerd was
Goede Vrienden,
Bijgaand zend ik U het epistel, dat uit mijn hart kwam, toen ik me aan een granaatkist zette om te schrijven.
Wij zijn gezond en zeer tevreden. Ik stuur deze brief maar aan Van Elmpt, die draagt wel zorg, dat al onze
vrienden hem lezen. Kamerbeek, Majoor, Zegers, Muller, Zalm, Schrijvers, ‘De Vijzel’ en dan wil Van
Elmpt hem wel bewaren, want ik wilde hem graag terug hebben. Als we kunnen, komen we eens met een
auto naar Soest, want er zijn nog spullen van ons, o.a. dekens en van Juffrouw Muller een bed voor mijn
moeder. Ze is 80 en op de koude grond op stroo is niet te doen. Wij danken jullie nog allemaal voor het
vele goede. Denk nu niet, ja ik krijg geen brief en ik ben zoo goed geweest. Jullie zijn allen goed geweest en
we bedanken allen, maar we hebben geen papier en niets om te schrijven en voor alles geen tijd. Kom allen
hier naar toe, kom hij, die denkt dat hij ongelukkig is, kom die lusteloos zijn, kom die zich down voelen,
kom die werelddruk zijn, kom en aanschouw hoe een deel van Nederland lijdt en gij gaat sterk en gezond
terug. Onze honing was in een avond op. Er waren zooveel liefhebbers en gretige oogen! Bijen zijn hier
geen, maar de velden ruiken naar honing. Er is een spoorlijn vlak achter onze hut en die sleept de heele dag
tanks en wapens naar Duitschland.
Graag hadden we dat jullie deze zomer komen. Breng echter
dekens mee en eten als je kunt. Hooi is er net zooveel hier als
je wilt. Wie maait het echter? Grasklavers, alles in overvloed,
maar geen koeien, dus geen melk, alleen water. De putten bij
de boerderijen zitten allemaal vol lijken en zijn dichtgegooid.
Hier hebben velen nog open putten en tevens pompen. Teun
en ik hebben een hok gemaakt in de pottenbakkerij en dat
is ons huis. Een huishoudster of meid kunnen we nog niet
hebben. De pottenbakkerij heeft vier voltreffers gehad. Ons
hok heeft vannacht de waterproef gehad. We hadden van die
soldatenzeilen over onze bedden. Vandaag hebben we weer
op het dak gezeten!!! Toch zijn we erg tevreden en gelukkig.
Mijn moeder zit nog in Overijssel, maar komt deze week
terug en gaat voorloopig naar mijn broer, die in Gennep
woont en er beter af is gekomen. Zijn huis is er nog, maar
niets er in, maar dat hindert niet. Bij Teun in zijn huis wonen
37 menschen, dat zijn vier huishoudens.
Teun Theunissen
Het heeft twee treffers gehad, maar kan nog hersteld worden. Zoo leven we hier allen en wij zijn maar weer
alleen gaan wonen, dan hebben we rust, maar omdat het in onze hut rustig is, komen er iedere avond tal
van menschen. Buiten klinkt een knal. Teun zegt: een mijn. ’t Is verder weg. Wie er de lucht in gaat weten
we nog niet. Vrienden het gaat jullie goed.
Twee dagen later!!! Deze middag is er weer een ongeluk. Een boer wilde een korenmijt binnenhalen. Op de
hoop bezig ontploft er een mijn; drie mannen dood en een paard. Een hoort bij mijn personeel. God, wie
is de volgende. Kijk niet naar mijn stijl en fouten, ik schrijf effen en corrigeer niet. Wij groeten jullie allen,
goede vrienden. Schrijft direct terug en kom, kom, kom!
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Vrienden uit Soest!
Wij leven nog en dat is alles! Eindelijk ben ik in het bezit van tien vellen papier gekomen en nu zal ik
jullie eens gauw ons relaas beschrijven. Om in het bezit van papier te komen ben ik naar Nijmegen
gegaan en dat is een tijdsverlies van een dag heen en terug. God zij dank ik ben terug, want huizen om
me heen maken me angstig en bedrukt. We waren woensdag tegen de avond in Milsbeek en Ottersum.
Het is onmogelijk om alle gewaarwordingen te beschrijven die in je omgaan als je zóó terug komt. Alles
lijkt een droom maar niets is je vreemd. Je constateert nuchter: Alles is kapot, alles ligt in puin. De eerste
nacht hebben we geslapen in Teun zijn kapotte huis in een bunker, die in de slaapkamer was gemaakt. We
sliepen daar met vijven op vochtig stroo of beter vochtige rogge, want stroo was er niet. Om aan stroo te
komen gaan we naar een roggehoop of korenmijt, die staan er nog in de velden en je trekt er wat schoven
uit en ’s nachts slaap je er op, dat heerlijke koren waar we deze winter zóó naar verlangd hebben. Maar
hoe moeten we het koren dorschen, hoe malen? Enz. enz. Alles, alles is stuk, kapot, vernietigd, gestolen,
verbrand of wat dan ook. Alles wat jullie daar zoo voor het grijpen hebben is hier niet. Voor water loopen
we tien minuten. Dit doen we in benzine-blikken. We zitten op benzineblikken, gebruiken ze als tafel etc.
en dan de granaatdoozen! Heerlijke broodtrommels etc. Kopjes van vleeschblikken. In één woord, jullie
kunnen je niet indenken hoe primitief we wonen.
Mijn huis en andere huizen staan er niet meer. Totaal vernield en verbrand, alles gestolen uit de grond
en kelder. Zoo gaat het echter alle menschen hier. Iedere dag komen er nieuwe aan. Sommige zingen het
Limburgsch Volkslied, andere knielen en bidden een onze vader of weesgegroet op de puinhoop en slaan
een kruis en beginnen te ruimen. Wat is dit een heerlijk, gezond en rein volk! Enkele huilen als ze alle
ellende zien, maar dan staan andere klaar die eerder gekomen zijn en helpen ze met het bouwen van een dak
of hut, sleepen stroo aan, koken water in patronenbussen en geven de kinderen warme koffie of thee van
hun rantsoen. Dit is al verstrekt. Over het eten zullen we maar niets zeggen! Aardappelen zijn er genoeg.
Dan komen echter al de narigheden pas. Moeders krijschen angstig als kinderen op een niet ontplofte
granaat timmeren. Dagelijks vliegen mannen en vooral kinderen de lucht in. De eerste dagen gaat dat
goed, maar dan gaan ze zoeken. Mannen beginnen hun land met een geleende schop te bewerken, anderen
maaien al het onkruid af en op iedere meter grond kan men de dood verwachten. Mijn gewezen tuinman
kwam donderdag thuis, een man met zieke vrouw en een dochter. Vijf kinderen van hen zijn reeds dood en
alleen was hun één kind over. Bij hun thuiskomst wilden ze probeeren of de pomp in het kapotte huis nog
water gaf. Er volgde een ontploffing waardoor een rits trucbommen ontplofte waardoor alle omstanders,
drie stuks, gedood werden. De moeder en dochter die iets verder stonden, beide beenen af. Men schrikt
effen, maar ja er is iets nieuws: een kind verbrand door fosfor. Een andere familie komt thuis en wil de
spaarpot uit de grond uit een kistje halen. Ze halen het deksel er af. Een mijn ontspringt en twee dooden.
Ons kerkhof vult zich met menschen die terug keeren om te sterven. Hun wensch is vervuld: Ze willen
niet in Holland begraven worden.
Gisteren hebben we de dienst in onze kerk bijgewoond. Nooit is er een God in een schooner omgeving
aanbeden en gedankt. De kerk was een en al gat in het dak. Je kunt er met de kar in en uit rijden. Echter
was al het puin er uit geruimd. Bij een zij-nis was een noodaltaar gemaakt. Daar was het veiliger. Banken
zijn er niet meer, die zijn allen verstookt. Enkele heiligen staan nog op hun voetstuk. Het hoofdaltaar is
in puin. Alleen het levensgroote kruisbeeld achter het altaar is er nog. Het is ongeschonden. Het gewonde
bloedende hoofd neigt naar het kerkhof heen, waar honderden graven van soldaten zijn en waar al die witte
kruizen aanklachten zijn, dat de kinderen van een God nog steeds niets begrijpen van het groote gebod van
naastenliefde. Toen de zon het kruis bescheen leek het of het geslagen gelaat weende om het leed dat de
menschenkinderen elkander aandeden. De mis was sober en toch schoon. Aan de blauwe hemel zagen we
prachtige blanke goudomrande wolken voorbij gaan. Een vogel zat op een uitstekende balk. Door de groote
gaten zagen we een vliegtuig gaan. Het bracht krijgsgevangenen terug naar huis. Het orgel zwoegde zoo
goed als het ging en de zangers, bijna een jaar niet gezongen hebbende, deden hun best. Bij de toespraak van
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den pastoor huilden de meeste menschen. Ook de mannen!! De woorden van den geestelijke waren sober
en ernstig. Hij eindigde met een gebed zoo schoon als ik nooit gehoord heb. God geef dit volk de kracht
en sterkte om opnieuw te beginnen! Aan het einde van de mis werd het ‘salve Regina Nostra’ gezongen. De
koorstemmen waren rauw en het orgel kreunde, maar alles was mooi en schoon. Het amen klonk als een
gejubel en zelfs het orgel deed het goed. Deze tonen waren niet valsch. Ik heb hier al die menschen terug
gezien. Geen gepoetste schoenen. Versleten kleeren, vermoeide trekken, maar vastberaden.

Enkele heiligen die nog op hun voetstuk stonden en het levensgrote
kruisbeeld dat nog steeds achter het altaar in de kerk hangt
Bij de pijl het soldatenkerkhof achter de kerk in 1947
We zijn naar het soldaten kerkhof geweest.
Ze liggen in rijen naast elkaar. Honderden en
honderden. Hun namen staan op de witte kruizen.
Vreemde namen, Jakes en Bill etc. etc. Voor ons
zijn het vreemde namen, maar in hun land is het
Jaap en Wim. Kinderen versieren de graven met
groote bossen klaprozen en korenbloemen. Deze
zijn zoo overvloedig. Het heele land is blauw en
rood. Enkele graven liggen van de anderen af. Het
zijn graven van enkele officieren, die voor de groote
aanval gesneuveld zijn en daar denkelijk door den
vijand begraven zijn. Links en rechts naast het
kruis staan kogels met de punt naar boven gericht
in de grond. Als vingers van de gedooden uit de
graven wijzen ze naar boven, naar het blauw van
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de hemel, waar de eeuwige vrede is. We gaan weg,
want er zitten moeders van kinderen en geliefden
bij graven te bidden. Ze hebben ze terug gebracht
uit de ballingschap en weenen nu bij hun graven.
We gaan ’s middags een wandeling maken langs
stellingen en bunkers. Flarden van kleeren en
schoeisel, gebroken geweren, bergen patronen,
hopen handgranaten, pantservuisten, mijnen,
gasmaskers.
Munitie aan het einde van de Zwarteweg
Restanten van de bunker op den Ossenberg
Bloed en ellende getuigen van een winter van menschen,
die daar in de grond geleefd hebben. Er steekt een
blad papier uit tusschen een verschoten helm en
patroontasschen. We bekijken het. ’t Is een muziekblad.
Een stuk van Bach. We nemen het mee als souvenir.
Daar leefde in die bunker deze winter een mensch, die
van muziek hield en dus ook van bloemen en alles wat
mooi was. Waarom moest die mensch daar leven en
sterven? De bosschen in de omgeving zijn zoo schoon.
Uit alles spreekt een gebed. We worden stil, want er is
iets heiligs van de dood om ons heen.Er klinken schoten.
Jongens die een geweer hebben spelen ermee. Ieder heeft
een geweer. Enkele hebben een mitrailleur. Kogels zijn
er genoeg en hier in Niemandsland mag alles. Kinderen
spelen soldaat. Bijna alle hebben helmen op. Alleen
de kleinere moeten zich tevreden stellen met Duitsche
helmen. Bij een kuil ligt een prachtige gave schoen half
onder het zand. Ik trek hem eruit, een been komt mee,
dan een lijf. We bedekken het maar weer gauw met
zand. Deze schoen is immers van die doode! In de bosschen hangt een vreeselijke stank. De hoofdwegen
alleen zijn begaanbaar. Overal staan bordjes met mijnen er op. Duizenden lijken liggen nog onbegraven in
de bosschen. Enkele kunnen we nog zien liggen achter de mitrailleur. Het zijn Duitschers zoo te zien aan
de helmen en kleeren.
Lijk in het bos in Plasmolen
Er komen krijgsgevangenen werken. “Eindelijk” wordt er
gezucht. Achter het prikkeldraad aan de rand van het woud
is hun kamp. We mogen er niet tegen praten en schreeuwen.
Dat laatste is onnoodig te verbieden. We hebben zooveel
leed en lijden om ons heen, dat het niet in ons opkomt ons
te verheugen in het leed van anderen. Wij allen, kinderen
van Limburg, weten wat het is in den vreemde te zijn en te
verlangen naar een plekje grond dat ergens op de wereld is,
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maar niet bereikbaar. Wij gaan naar ons hut toe en kooken aardappelen en eten lekker al dit goede wat
onze bodem opbrengt. ’s Avonds is onze hut vol volk. Vroegere buren, vrienden, bekenden, nichtjes en
allen, we drinken koffie en praten Limburgs. Van over de Maas klinkt dansmuziek tot ons door. Dit is
6 km verder. Daar is Tommy-bal. We gaan daar niet heen, want dat is Brabant en voor feesten is er geen
tijd en geen idee. De menschen gaan door de heerlijke blauwen nacht en in het eikenhakhout zingt den
nachtegaal. Dan gaan we slapen. Zuid helpt Noord! Dit is het parool van de meisjes uit Zuid-Limburg
als ze ons aan komen bieden om te helpen. Ze doen de wasch en helpen zoo goed als het kan. Dit gaat
van onzen Bisschop uit, maar tegen dit alles zijn ze niet opgewasschen. Zooveel ellende groeit boven de
menschen uit. Er sterven menschen op stroo en er worden nieuwe geboren, maar geen verwensching klinkt
er uit de monden. Enkel maar een stil gebed! Ver weg ligt Holland en die hebben hun gespreide bedden
en logeerkamers. Zij kibbelen over de jurk die zij aandoen, roddelen over elkaar, sjansen met de Tommies,
dansen zich in het zweet, verzamelen schatten, ploeteren om meer bezit en slapen niet vanwege al hun
zorgen. Dit volk slaapt ’s nachts, want het is moe en heeft niets om over te tobben. Er zijn geen huizen,
geen bebouwde landerijen, geen koeien of paarden, geen kippen of eenden, geen meubels of kleeren, in
één woord, er is niets om over te tobben. Onder hen is het stroo en boven hen is de goede God, die over
zijn kinderen waakt en ze beschermt, maar kastijdt omdat hij ze lief heeft. Heer God, wij danken U voor
alles wat Gij ons gegeven hebt.

Luchtfoto van de weer herstelde en uitgebreide pottenbakkerij ‘De Olde Kruyk’
‘Teun en Peter’
‘Deze brief met de noodkreet is afkomstig van onze oud-dorpsgenoot Peter Linders en heeft ons bereikt via Jeanne
Vorst-v.d. Donk uit Maarheze. Peter was een bekende Milsbeker, die samen met zijn neef Wim Jansen voor
de Tweede Wereldoorlog een vennootschap onder firma stichtte en aan de Oudebaan een bloempottenfabriek
startte. Hij ging zich in de loop van de tijd toeleggen op de vervaardiging van sieraardewerk. Voor en tijdens
de oorlog woonde hij met zijn moeder en de in de brief aangehaalde medewerker Teun Theunissen in de villa
Holy Lodge. Na de oorlog maakte het bedrijf een stormachtige groei door en kreeg ‘de Olde Kruyk’ een grote
bekendheid, tot ver over de landsgrenzen. Ook door zijn ‘sterke verhalen’ in de TV-programma’s ‘Showroom’ en
‘De stoel’ kreeg hij grote bekendheid.’
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Memorabele vanaf 15 oktober 1945
Door Pastoor Reintjes
‘Feest van Christus-Koning, zondag 28 October
1945 werd ik, Jacobus Theodorus Reintjes,
geboren te Heijen, den 9de April 1906 als 2de
pastoor van Milsbeek geïnstalleerd. De installatie
werd verricht door de Hoogeerwaarde Heer
W.H.M. Janssen, deken te Gennep. Getuigen
waren de Zeereerwaarde Heeren Pastoor L.P. van
Laer, pastoor te Ottersum en Th.W.J. Driessen,
pastoor te Middelaar. De installatie werd verricht
in de parochiekerk van O.L.V. van Altijddurdende
Bijstand.
Installatie pastoor Reintjes
In de enigszins schoongeveegde kerk lag nog het puin. Door de oorlog was de kerk zwaar getroffen. Het
gewelf en het priesterkoor met het dak erboven waren verdwenen. Het altaar was zwaar gehavend. De
helft van het transept aan de Evangeliezijde was vernield. Een groot gedeelte van de kerkbanken was totaal
vernield, de rest kon hersteld worden. De planken onder de banken waren, voor zoover nog bruikbaar,
als noodvloer in het patronaat gelegd. Het patronaat werd gebruikt als noodkerk. Als Kapelaan fungeerde
de Zeereerwaarde Pater v .d. H. Geest Verheijen uit
Middelaar, die 2 jaren de pastoor hielp en in Februari
1946 naar de Missie in Afrika vertrok.
Pater Verheijen

De beschadigde parochiekerk
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De toren van de kerk was blijven staan, alhoewel zwaar beschadigd,
kon hij toch spoedig hersteld worden. De beelden waren beschadigd
en gingen voor reparatie naar werkplaats Holtappels te Deurne. De
beide harmoniums zijn teruggevonden en hersteld bij Verschueren te
Heijthuijsen. Midden oktober 1945 werd een begin gemaakt met het
herstel van het dak. Het werd een nooddak gemaakt van het Engelsch
goedje, rubberoid genaamd. Het voldeed niet best, want het lekte hier
en daar. Het plan was vóór de winter de kerk dicht te hebben, al was
het dan provisorisch. Dat is niet gebeurd, want het glas kwam voor
de winter niet klaar. De contracten voor het definitief herstel werden
voor Paschen 1946 geteekend. Het herstel van kerk, pastorie, patronaat
en school werd aangenomen door aannemer Thijsse-Klase te Wijchen.
Architect was de Heer J. Coumans te Nijmegen, die ook architect was
van de bouw in 1931.
Architect Jean Coumans
Op 22 October 1945 werd het H. Vormsel door Mgr. Lemmens aan de kinderen der gehavende parochie
toegediend. Aanwezig waren ook de Hoogeerwaarde Heer deken Janssen te Gennep en aalmoezenier
Gerrits. De toediening geschiedde in de noodkerk, het patronaat. Na afloop was er een kleine en eenvoudige
koffietafel in de spreekkamer van de pastorie. Dat kon niet anders want de pastorie was zwaar gehavend
door de oorlog. Gedurende de afwezigheid der bewoners
tijdens de evacuatie vanaf half October 1944 tot Mei-Juni
1945 had men (Engelschen of Duitschers) de brandkast in de
woonkamer laten springen. Een groot gat was geslagen in de
hoek van de kamer, zóó groot, dat er wel een koe door kon.
Een groot gat was ook geslagen in de vloer. De muren waren
naar buiten gedrukt, zoodat deze bij het herstel van beneden
tot aan het dak opnieuw moesten worden opgebouwd. De portebrisée met kasten er naast was heelemaal weggerukt. Tusschen
spreekkamer en woonkamer was een gat geslagen en de muur
ingedrukt. De schoorsteenmantels in woonkamer en zaal waren
gedeeltelijk vernield. Van het plafond in de woonkamer was
niets meer over. Het berghok in de achterbouw was geheel
vernield door een granaat. Eén schoorsteen was van het dak af.
Het wonen was moeilijk. Weinig ruiten in de ramen, kapotte
deuren, kapotte muren. De pastoor ging dikwijls zelf aan het
dichtmaken van de gaten. De ramen werden dichtgespijkerd.
Pastorie en kerk na de oorlog
De toestand van de woningen van de parochianen was bedroevend. Zeer vele huizen waren geheel vernield,
de rest was zonder uitzondering zwaar gehavend. De inventaris en het vee waren totaal weg, ofwel gestolen
door de Duitschers vanaf Sept. 1944 tot 8 Febr. 1945, ofwel gestolen door de Engelschen onmiddellijk
na de bevrijding, toen de bewoners nog niet terug waren. Wat overbleef was gestolen door de werklui aan
de spoorweg, die midden door het dorp was aangelegd door de Engelschen. Deze liep van Nijmegen naar
Gennep. Bij de terugkomst vonden de parochianen niets meer. Velen vonden aanvankelijk een onderkomen
in de school, waar geen ruit meer in was. Zelfs heeft de fam. Koenen (kerkmeester) in het onderwijzerslocaal
van de school gewoond tot Maart 1946, toen was hun noodwoning klaar. Zij allen sliepen in het kolenhok
van de school. Eén van de meisjes sliep een tijd lang op de pastorie.

183

Gerrit en Marie Koenen-Hubbers
De parochianen woonden veelal in de
kapotte huizen, die ze zelf bewoonbaar
maakten. De wederopbouw werkte
(als ’t werken genoemd mag worden)
aan het herstel der huizen. Ze deden
er eerst zooveel aan, dat ze weer
bewoonbaar werden. Aanvankelijk
was het regie-werk, dat wil zeggen
in uurloon. ’t Ging langzaam. De
opbouwers verdienen zwaar geld.
Vooral de aannemers. Het materiaal
van vernielde huizen werd gebruikt
om andere te herstellen. Heel veel

menschen hebben lang in kippen- en varkenshokken
of schuurtjes gewoond, maar ze waren blij dat ze terug
waren in hun eigen huis. Onmiddellijk hebben ze zelf
het werk ter hand genomen. De huizen leeggeruimd
en zoo goed mogelijk dichtgemaakt. Velen zijn
omgekomen door mijnen en granaten. Het getal moet
21 zijn.’
Noodbehuizing in het kippenhok van de familie Janssen
(van den Ossenberg) in de Potkuilen, op de hoek staat Jan.

Beschadigde woning
Kosteres Marie PetersKrebbers, de woning,
waar Theo Peters later
een manufacturenzaak
had. Op dit moment is
Gemar-Keukens op die
plaats gevestigd.
‘Dit betreft een deel van een brief die door Chris Janssen in de archiefstukken van de kerk is gevonden. Blijkens
het handschrift is hij geschreven door Pastoor Reintjes. Zoals in de aanhef te lezen is, werd hij in oktober 1945
de tweede pastoor van de parochie Milsbeek. Hij was direct na de oorlog de pastoor, die leiding gaf aan de
wederopbouw van kerk en school, maar ook aan het plaatselijke comité van de HARK. In 1948 vertrok hij
alweer naar Siebengewald, waar hem de klus wachtte om een geheel nieuwe kerk te bouwen. Hij overleed op
20 september 1980 op 74-jarige leeftijd.’
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De bevrijdingsfeesten in Milsbeek
Door Wim Bindels
In heel Nederland werden in de loop van 1945 bevrijdingsfeesten gehouden. Dat gebeurde ook in Milsbeek
en Ottersum en wel in de kermistijd van 7 t/m 10 oktober 1945. Dank zij de Maas- en Niersbodes van
6 en 13 oktober 1945 hebben we nog informatie over het programma en het verloop. Het feest startte
op zondag om 10.00 uur met een Hoogmis voor de gevallen bevrijders, ’s middags gevolgd door een
optocht en een plechtige dodenherdenking op het ‘heldenkerkhof ’. Hier werd het woord gevoerd door
burgemeester van Banning van Gennep. Een Engelse kapitein, die ook een herdenkingswoord zou spreken,
bleek de ontroering te machtig te zijn geworden. Twee broers van hem waren ook ‘gevallen’ en hij moet
slechts een enkel woord van dank over zijn lippen hebben kunnen krijgen.
Onder het spelen van de volksliederen werden de nationale vlaggen gehesen. Vervolgens werd op het
sportterrein een voetbalwedstrijd gespeeld die werd opgeluisterd door muziek van de fanfare. Dezelfde
avond om 19.00 uur ’s avonds werd er door de toneelvereniging ‘Milsbeek’ een uitvoering gegeven.
Opgevoerd werden ‘Sally als redacteur’, een klucht in 3 bedrijven en ‘Daar komt brommen van’, een klucht
in 2 bedrijven.
Het programma werd van maandag t/m woensdag om 9.30 uur gevolgd met een matinee (dansen) in de
tent, die was geplaatst bij café ‘De Zwarteweg’. Maandagmiddag waren er volksfeesten op het sportterrein
en dinsdag kinderfeesten. Woensdag een gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen veteranen, die door de
fanfare werd opgeluisterd. De instrumenten waren in Heumen geleend en moesten daarna teruggebracht
worden. Dankzij de, naar aanleiding van onze oproep, door inwoners ingebrachte foto’s of exemplaren die
ik ‘toevallig’ tegen kwam in albums, kunnen we nog wat nagenieten van het feest. Met name de foto’s van
de fanfare en de voetballers zijn niet van beste kwaliteit en niet alle personen zijn herkenbaar maar alleen
al omwille van de sfeer willen we ze de lezers niet onthouden.

Links Annie, Jana en
Dora Derksen en rechts
Nel en Bertha Laracker
bij de boog die tussen
de Rijksweg en café ‘De
Zwarteweg’ stond
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Een aantal wagens uit de
Bloemenstraat staat opgesteld voor
de boerderij van Jan Hubbers.
Linker foto:
Op de bok van de linker wagen
zitten Tien Noij en Sjang Manders
met rechts Jan Laarakkers.
Linksonder:
Vooraan staan Albert van Benthum
en Pét Janssen(de Mug)

Annie Felling (later gehuwd
met Wim Janssen) tijdens de
kinderwagenloop

Een nagebouwd geallieerd vliegtuig met links daarvan Familie Thissen van de Bloemenstraat met vlnr Hen, zoon
Jan Janssen (van den Ossenberg)
Tonnie, de zussen Mina, Annie, en Door en broer Wim.
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vlnr: Jan van Duin neemt deel aan de kinderwagenloop, Jan Franken en Dora Hoenselaar nemen deel aan de optocht
De tamboers links en de
fanfare rechts luisteren de
voetbalwedstrijd op. In het
midden zijn vlnr Herman
Wientjes, Pastoor Reintjes,
Frans Kerkhoff, Wim van
Duin, Wim Janssen (van
Bart) en Albert van Bergen
nog ‘herkenbaar’

Een aantal deelnemers van de
gecostumeerde voetbalwedstrijd
op de foto. De 2, 3e en 4e
persoon van links zouden
Thei Peters, Driekus Peters,
Kobus Peters (allemaal van
Nöllekes) zijn. Rechts zouden
Tien Peters, Tön Theunissen
en Herman Wientjes nog
herkenbaar zijn
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Een Milsbeker, die lid was van de NSB
Door Hennie Janssen
De nog jonge Thei Janssen
Mijn vader Thei Janssen (Thei van Jan), is lid geweest van de NSB (Nationaal
Socialistische Beweging), net als zijn vader. Hij kon goed leren en ging in Gennep
naar de MULO. Zijn oudere broers verweten hem, dat hij verder mocht leren.
Thei was dat op een gegeven moment moe en na 2 jaar ging hij van de MULO
af, om als huisschilder te gaan werken.
In 1939 is hij, door zijn vader Jan Janssen gedwongen, lid van de NSB te
worden. En Thei deed dat. Hij was toen 19 jaar. Zijn vader zag voor Thei
wellicht ontwikkelingsmogelijkheden bij de NSB, omdat Thei zo goed kon
leren. Zijn vader betaalde de contributie en in augustus 1940 heeft Thei zijn
lidmaatschapsbewijs van de NSB gekregen. Waarom werden veel mensen in die
tijd lid van de NSB? Meestal niet uit Duitslandliefde, niet uit Jodenhaat, maar
uit hoop, dat de situatie voor de gewone man zou verbeteren. De teleurstelling
over de toenmalige politiek was groot. De economische crisis werd niet adequaat bestreden. De boeren
kregen steeds minder geld voor hun producten, terwijl de pacht, de akkergrondprijs, het zaaigoed en de
kunstmest wel steeds duurder werden. Jan Janssen (Jan den Ezel) was een geëngageerde man, die streefde
naar vooruitgang en een betere toekomst. Hij was een van de initiatiefnemers voor een eigen kerk en school
in Milsbeek. En hij ging naar het gemeentehuis in Ottersum, omdat kinderen te weinig te eten hadden.
De burgemeester zei: “Geef ze maar stenen te eten, dan hebben ze de buik ook vol”.
Het gezin van Jan Janssen; Achterste
rij vlnr: Riek, Jaap, Grad, Truuts, Nel,
Dien en Anna. Op de voorste rij vlnr:
zoon Jan, Bernard, moeder (opoe), Ties,
vader, Lambert en Thei
De NSB leek een realistisch alternatief.
Ze propageerde op te komen voor
boeren en arbeiders, die het financieel
moeilijk hadden en te zorgen voor
een nationale gezondheidszorg voor
alle mensen. Thei is dus lid geworden.
Alle mannelijke leden van de NSB
tussen 20 en 40 jaar, moesten zich
verplicht laten keuren voor de WA
(Weerbaarheids Afdeling). Hij is goedgekeurd en heeft een WA pak gehad, waarin hij in Milsbeek ook
gezien is. Dat hij van de WA een muziekinstrument kreeg, zal hem wel aangestaan hebben. Als jongeman
was de NSB voor hem een beweging met ideeën; iets abstracts. Maar ervan deel uitmakende, wist hij al
snel dat, zoals hij zelf zei, ‘het allemaal niet klopte’. Hij besloot uit te treden en dat zal mogelijk tegen de
zin van zijn vader zijn geweest. In maart 1942 stapte hij uit de WA. Vanaf 1942 heeft hij per brief ook zijn
lidmaatschap van de NSB opgezegd. Hij heeft dat meerdere malen geprobeerd, maar zijn aanvragen tot
uittreding werden door de NSB niet gehonoreerd. Voor het jaar 1943 heeft Thei geen contributie meer
betaald en de NSB lidmaatschapskaart geweigerd. De NSB heeft hier akte van gemaakt.
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Het embleem van de NSB
In Vleuten is Thei in het verzet gegaan en heeft hij vrijwillig de gevaarlijke
klussen gedaan. Na de oorlog heeft het verzet hem laten onderduiken om
aan vervolging te ontkomen. Thei kon moeilijk in de illegaliteit leven en
heeft zich na enige weken aangegeven. Hij kreeg huisarrest en moest in
Aalsmeer bij een kweker werken. Een overijverige ambtenaar in Noord
Limburg wilde hem ordentelijk gestraft zien, daarom is Thei geïnterneerd
geweest in de kampen Steijl en Weert. Getuigen uit Milsbeek en pastoor
Hoefnagels verklaarden dat Thei nooit iets kwaads had gedaan en dat hij
niet gevaarlijk was. En een politieambtenaar van de plaats waar Thei in het verzet zat, heeft schriftelijk
voor hem gepleit. De Politieke Recherche schreef de aanklacht: ‘NSB lid o.i.v. zijn vader, niet schuldig aan
verraad, dragen van een WA uniform aan het begin van de oorlog, weinig actie uitgevoerd’. Thei is nooit voor
een rechtbank verschenen. De Procureur Fiscaal,
tegenwoordig Officier van Justitie genoemd,
heeft zijn akte ingezien en hem veroordeeld. Thei is
in oktober 1946 voorwaardelijk in vrijheid gesteld
en in februari 1947 definitief. Zijn moeder wachtte
met smart op hem. Opoe, zoals wij haar noemden,
had naast haar man, ook haar twee jongste zoons
verloren, jongens van 15 en 17 jaar. Maar dat was
volgens sommige mensen in Milsbeek niet zo erg;
het waren toch maar NSB-ers!
Thei is de rest van zijn leven angstig en onzeker
gebleven. Hij wist maar moeilijk zijn eigen plaats
in de samenleving te bepalen. Hij schaamde zich.
Hij durfde bepaalde dingen niet te doen, omdat hij
bang was wat de mensen van hem zouden denken.
Zijn lidmaatschap van de NSB, zijn ervaringen in
de kampen waar geweld, vernedering en seksueel
misbruik door bewakers aan de orde van de dag
waren, hebben hem getekend. Hij bleef zich
schuldig voelen en toen hij ongeneeslijk ziek werd
en wist dat hij ging sterven, zei hij dat hij altijd
geweten had, dat het zo zou eindigen.

Thei Janssen, later een ware kunstenaar met hout;
hij maakte o.a. de schildjes voor de Prinsen Carnaval
‘In een boek over oorlog en slachtoffers in Milsbeek kan de NSB niet ontbreken. De NSB’ers van toen zijn
gestorven. Nabestaanden weten wellicht niets van het lidmaatschap van hun (groot)ouders. Vanwege de privacy
is het correct, dat alleen nabestaanden die het weten, erover berichten. Daarom is gekozen voor deze vorm.
In een begeleidend aan mij persoonlijk gericht briefje t.b.v. het artikel ‘Het gruwelijke’, lichtte Hennie mij het
NSB-verleden van haar vader en grootvader toe. Hennie heeft daarna het Nationaal Archief in Den Haag
geraadpleegd en inzage gehad in het dossier van het CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) van haar
vader Thei. Het artikeltje is gemaakt in en na overleg met haar broer Jan en haar zus Doortje.’
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Ome Piet in de gevangenis
Door Riet Noij-Theunissen
Toen de Tweede Wereldoorlog al een paar jaar was
afgelopen, hebben we in
onze familie in 1949 nog
een angstige gebeurtenis
meegemaakt. De grens
met Duitsland was na de
oorlog gesloten en het was
in die tijd verboden om in
het Reichswald te komen.

Grenswachten onder
aan de Holleweg
Er was in Milsbeek natuurlijk aan van alles nog gebrek, ook aan brandhout want de kachel moest in de
wintermaanden wel branden. In het totaal vernielde bos was natuurlijk brandhout genoeg voorhanden.
Zo hadden ome Piet (Konings) en naar ik meen Gerrit Arts, ‘Gert van Ties’, zoals wij hem noemden, de
hele dag onder aan het Reichswald geploegd. Ze zullen ongetwijfeld de grensbewakers op dat moment
niet hebben gezien. Daarom werd er, voordat er naar huis werd gegaan, wat hout in het Reichswald, aan
de andere kant van de Grensweg, gesprokkeld. Ome Piet
moet nog een paar passen hebben gezet om op Nederland
gebied te komen. Maar door een schot te lossen,
noodzaakten de grensbewakers hem stil te staan. Gerrit
Arts moet op die manier nog net de dans ontsprongen
zijn. Ome Piet kwam die avond niet thuis en ook zijn
hond Tommie niet. Die moet zijn baas zijn gevolgd en
pas de volgende dag thuis zijn gekomen. Ome Piet bleek
in Kleef te zijn overgedragen aan de Engelsen. Ik herinner
me nog goed, hoe het bericht bij ons binnenkwam. Tante
Graadje en tante Mientje kwamen huilend bij ons op
de dorsdeel bij mijn vader en moeder aan. ‘‘Onze Piet
zit in de gevangenis”, kwam er huilend uit. Dat was
natuurlijk verschrikkelijk beangstigend voor de zussen
van mijn moeder. Het was ook onrechtvaardig voor een
eenvoudige man, die geen vlieg kwaad deed en zo goed
mogelijk voor het huishouden probeerde te zorgen. Het
bericht haalde onder het kopje ‘om een paar dorre takjes
hout..‘ de krant.
Het betreffende krantenknipsel
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Piet Konings (de Kunning) met zijn buurman
Gerrit Arts (van Ties)
Ome Piet had ook nog pech. Hij werd blijkbaar op
donderdag opgepakt, terwijl de Engelse rechter iedere
woensdag zitting had. Ook had hij nog de pech, dat de
Engelse rechter vervolgens nog een week met vakantie
naar Engeland ging. Aan de Nederlandse consul in Kleef
werd een brief geschreven, met het verzoek, om zich
met het geval te gaan bemoeien. Die wendde zich tot de
Duitse instanties met het verzoek om mee te delen welke
‘misdaad’ ome Piet wel had begaan. Ome Piet bleek door
de Duitsers beschuldigd te worden van ongeoorloofde
grensoverschrijding en diefstal van hout. Zo op papier lijkt
het misschien heel wat, maar in werkelijkheid was het geval
zo futiel, dat ieder woord daarover eigenlijk te veel was.
Dat vonden de Duitse instanties vervolgens toch ook wel
en lieten blijken niet gecharmeerd te zijn van de dienstijver
van de ‘zollbeambten’. Ze gaven aan, dat naar hun mening, na behandeling van de zaak voor de rechter, van
een vrijheidsberoving geen sprake meer zou kunnen zijn. Er werd aan meegewerkt om de zaak met spoed in
Krefeld te behandelen en Ome Piet kon weer naar huis. De pech die ome Piet had, dat hij door de vakantie van
de rechter een week langer in
‘het bekende vakantiehuis
in Bedburg Hau’ had moeten blijven, haalde toen
vervolgens nog een keer de
krant. Later konden ome
Piet en mijn tantes er om
lachen, maar in 1949 niet.

Piet en zijn zus Dientje,
die nog vele jaren lang
samen onder een dak aan de
Langstraat woonden
‘Rietje Theunissen is de enige dochter van Tön Theunissen (de Kuut) en zijn tweede echtgenote Nel Konings.
Hij hertrouwde, nadat zijn eerste echtgenote tijdens de oorlog was overleden. Dochter Rietje werd tijdens de
evacuatieperiode geboren en trouwde met Sjaak Noij uit Gennep. In 1984 keerden ze terug naar Milsbeek en
gingen ze samen op de oude stek aan de Langstraat wonen. Piet de Kunning was overigens niet de enige, die na de
oorlog problemen heeft gehad met het halen van hout in het Reichswald. Dat was overigens iets, dat een jarenlange
voorgeschiedenis had. De inwoners van Milsbeek moeten vroeger namelijk het recht van beweiding en het halen
van hout in het Reichswald hebben gehad. En houtverkopen in het Reichswald werden ook altijd in de gemeente
Ottersum aangekondigd. Zelfs tijdens de bezettingstijd moet het nog een tijd lang mogelijk zijn geweest, om er
hout te sprokkelen. Later werd de grens gesloten en ook na de oorlog was het niet meer mogelijk om ’s avonds
na de werkzaamheden op het land brandhout als retourvracht mee te nemen.’
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Enkele herinneringen aan schade en wederopbouw

De restanten van de eens zo prachtige
molen van Gradje Jacobs (de Mölder).

De schade aan de winkel van de familie Meeuwssen
op de hoek Zwarteweg/Pastoor Hoefnagelsstraat

De restanten van de later weer herstelde woning
van de familie Bindels/Mölders aan de Potkuilen

De oorlogsschade aan de graanschuur van
Kühn, ook die werd later weer opgebouwd

Een van de teksten die door de bezetters op de woningen
in Milsbeek werd achter gelaten, in dit geval van
aannemer Piet Thijssen aan de Rijksweg

De nog steeds aanwezige noodwoning bij gerestaureerde
boerderij van de familie Koks in het Achterbroek
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Noodwoningen aan de noordzijde van de Kerkstraat,
met op de hoek het huis van Sjang Mans.

Een van de noodwoningen
aan de Smelenhofweg

Houten noodwoningen aan
de zuidzijde van de Kerkstraat,

Schadeherstel aan de villa
van Kühn aan Zwarteweg
Links: Van dit soort wederopbouwboerderijtjes
werden er meer dan 10 gebouwd, in dit geval
door de ‘kinderen Arts’ aan de Zwarteweg,
thans bewoond door Frans Stoffelen

Rechts: De schoorsteen van de steenfabriek met de naam van ons dorp
verrijst weer langs de Maas
Embleem van de wederopbouw
in de gevel van van Benthum;
de boerderij op de volgende blz
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Boven: De mooie langgevelboerderij van van Benthum,
die nog steeds in ongerepte
staat de Bloemenstraat siert

Links: De eerste gebouwde
gemeentelijke huurwoningen
aan de Zwarteweg

‘De Drie Kronen’, ongetwijfeld de fraaiste wederopbouwboerderij, thans het kantoor van de CNC
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Het monumentje aan de Zwarteweg
Door Wim Bindels
Achteraan op de Zwarteweg lag voor de Tweede Wereldoorlog als laatste huis de ontginningsboerderij van
Kühn. De grond was begin vorige eeuw in erfpacht uitgegeven door de gemeente Ottersum. De ontginning
van het omliggende veengebied en de bouw van de
boerderij had begin vorige eeuw plaatsgevonden door
de Duitser Theodoor Jaeger. Van de toen 182 hectare
grote boerderij was Willem Kühn in 1924 pachter
geworden. Tussen de Zwarteweg en de boerderij lag
een sloot voor de afvoer van het water dat afkomstig
was uit het vengebied aan de voet van het Reichswald
en de Jansberg.
De ontginningsboerderij
Na de capitulatie van de Duitsers in februari 1945, werd er door de geallieerden op de boerderij een
krijgsgevangenkamp aan gelegd. Gevangen genomen Duitse soldaten werden ingezet bij het opruimen
van de vele mijnen die in het grensgebied waren gelegd en het weer berijdbaar maken van de wegen. Dit
krijgsgevangenenkamp werd door de familie Kühn, na terugkomst van de evacuatie, op hun boerderij
aangetroffen. Het kamp zelf was gelegen achter en naast de boerderij.
Luchtfoto van het krijgsgevangenenkamp
Piet Lamers, die na de oorlog ook nog een tijd op de
boerderij van Kühn heeft gewerkt vertelt, dat hij kort
na terugkomst van de evacuatie met leeftijdgenoten
vaak ging kijken bij het kamp. Het was afgezet
met grote rollen prikkeldraad en er stonden altijd
soldaten op wacht. De jongens kregen dan van ‘de
Engelsen’ die de wacht hielden, altijd sigaretten.
Er lagen toen twee bruggen over de sloot voor de
boerderij, rechts was de inrit en links de uitrit van
het krijgsgevangenkamp. Op het weiland waren wegen aangelegd van fijne basaltkeitjes, die ook gebruikt
werden voor het herstel van de wegen. Er waren volgens Piet misschien wel 1000 krijgsgevangen op het
kamp, die allemaal in tenten waren ondergebracht. Er was slaapgelegenheid, een grote keuken en een
grote hoeveelheid wasbakken.
Dochter Olga Kühn voor de nog bestaande nissenhut in
gesprek met een bewaker.
De Engelsen zelf zaten in een grote wigwamtent.
Op het kamp was ook een 2 meter hoge bunker van
ongeveer 4x4 meter, waar de inhoud van de WC’s in
werd gestort. In een hoek zat een groot vierkant gat
met een trap er voor. De krijgsgevangenen moesten
met een grote emmer op de schouder de ladder op om
hem te ledigen. Die bunker stond op de hoek richting
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Koningsvenweg. De gebieden waar nog munitie lag, waren afgezet met rood-wit lint. De krijgsgevangenen
hebben ook veel puin geruimd en grote gaten in de wegen hiermee dichtgemaakt. Dat gebeurde met
Engelse vrachtwagens, die allemaal met de hand en schop
geladen moesten worden. Met
een voorhamer werd alles kort
geslagen zodat de gaten zoveel
mogelijk dicht zaten. Op de
boerderij zelf begon Kühn
intussen met de wederopbouw.
De wederopbouw van de ontginningsboerderij in volle gang, met
stapels schoongebikte stenen
Duitse gevangenen achter de omheining
Piet vertelt verder, dat de gevangenen ook
buiten Milsbeek moesten gaan werken.
Ze gingen dan met de trein naar het werk.
De spoorweg is door de geallieerden vanaf
het station Mook richting Duitsland
aangelegd, om de troepen te bevoorraden,
die verderop in Duitsland moesten vechten
om de Duitsers tot achter de Rijn terug
te dringen. De andere spoorverbindingen
konden daar niet meer voor worden
gebruikt, omdat de spoorbruggen over de
Maas in Mook en Gennep onklaar waren gemaakt. In Milsbeek, dicht bij café ‘De Zwarteweg’, was een
wisselplaats, genaamd de ‘Forest loop’ (waarschijnlijk zo genoemd vanwege de verbinding richting het bos).
Deze werd door Britse militairen permanent bewaakt.
Ook Kühn zelf reed in die tijd
‘gemilitariseerd’ rond
In Milsbeek liep hij dwars door
het dorp en vervolgens tussen de
Rijksweg en de Onderkant parallel
aan de Aaldonksestraat naar Maria
Roepaan waar hij een scherpe bocht
maakte. Via een spoorbrug over de
Niers sloot het lijntje in de Looi aan
op het ‘Duitse Lijntje’ Boxtel-Goch.
De ‘‘kortsluiting’’, die de Hawkinslink
werd genoemd, werd in een tijdsbestek
van 2 weken aangelegd en kwam op 26
februari 1945 gereed. Na beëindiging
van de oorlog werd het spoorlijntje
door de NS overgenomen en bleef de
verbinding nog een tijdje in bedrijf.
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Bij de Zwarteweg werd het toen ‘Station Milsbeek’
genoemd en werd het o.a. gebruikt in het kader van de
wederopbouw. Bij ‘Station Milsbeek’ stapten ook de
krijgsgevangenen in en uit. In colonne ging het volgens
Piet dan altijd naar de trein en het kamp. Dat ging zo
iedere dag. In de buurt van de gevangenen mochten de
Milsbeekse jongens natuurlijk niet komen.

Links: De aanleg van het spoor tussen Mook en Plasmolen

Onder: Het tracé van de spoorlijn dwars door Milsbeek.
Bij de pijl ‘Station Milsbeek’. Van links naar rechts loopt
de spoorlijn, evenwijdig aan de Rijksweg onder op de foto

Piet Lamers heeft ook nog de aanleg van de 3 wapenschilden, die als een aandenken in de sloot voor
de boerderij liggen, tot stand zien komen. Ze zijn door de krijgsgevangen aangelegd op een ondergrond die
is gemaakt van de basaltkeitjes, die ook voor het herstel van de wegen zijn gebruikt. Pastoor Thuring uit
Groesbeek en later Adriaan de Winter hebben in de loop der tijd onderzoek gedaan naar de betekenis van de
wapenschilden. Pastoor Thuring schreef over de stenen in mei 1989, dat tijdens en na operatie ‘Veritable’ tal
van Britse en Canadese ’Engineers’ en ‘Pioneers’ bij het wegenonderhoud werden ingezet. De twee buitenste
wapens zijn 120x85 cm groot en de middelste 190x75 cm. Op de linker steen is de Britse mannelijke
kroningskroon afgebeeld op een paal. In het midden staat een zegekrans en kruislings hierover een schop
met een geweer. De schop duidt op de werkzaamheden in het wegenonderhoud. Hieronder staat de tekst
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‘LABOR OMNIA VINCIT.’ Volgens pastoor Thuring een Latijns speekwoord dat zegt: ‘Arbeid overwint
alles’, Het behoort toe aan het ‘Royal Army Pioneer Corps.’ Het rechterschild bestaat uit een blauw
kruis met witte ondergrond. De betekenis hiervan stamt, volgens Adriaan de Winter, nog uit de tijd van
de kruisvaarders. Het totale 21e legerkorps, onder leiding van Maarschalk Bernard Montgomery, droeg
volgens hem dezelfde vorm van schild met kruis, maar alle onderdelen hadden verschillende kleuren,
waarbij de pioniers een blauw kruis hadden. De totale omvang van het Royal Army Pioneer Corps bedroeg
400.000 soldaten, die overal ter ondersteuning werden ingezet en waarbij vaak gebruik werd gemaakt van
krijgsgevangenen. Het cijfer 707 in het midden verwijst naar de compagnie van ongeveer 120 man, die
rondom Milsbeek was in gezet en gezorgd heeft voor het aanwezige monument.

Het monumentje van de wapenstenen aan de Zwarteweg
Toen alles weer zo goed mogelijk
geregeld was, zat voor de meeste
soldaten de straf er op. Daarna
werd het hele kamp afgebroken en
netjes opgeruimd. Kühn ploegde de
weilanden om en je zag niets meer
van het kamp. De ’bunker’ voor
WC-afval heeft er nog een aantal
jaren gestaan. Voor het laten slopen
ervan heeft Kühn nog een vergoeding
gekregen. Behalve de wapenschilden
is alleen de nissenhut achter op het
terrein nu nog een overblijfsel van
het gevangenenkamp.
De nissenhut, die zich nog steeds op
het terrein van de woonboerderij van
Niek van der Valk bevindt
‘De nissenhut werd, nadat hij eerst nog voor de wederopbouw dienst had gedaan, in 1946 door de gemeente
Ottersum, de eigenaar van de boerderij, gekocht. Het leverde vervolgens, blijkens de archiefstukken die voorhanden
zijn, de gemeente nogal wat problemen op, omdat aannemer Dekkers het gedeeltelijke eigendom en dus een deel
van de opbrengst claimde. De nissenhut heeft vervolgens, in meer dan 65 jaar, alle veranderingen die in de
eigendomssituatie nadien hebben plaatsgevonden, overleefd. In het voorjaar van 1989 zijn de stenen op initiatief
van Milsbeek Vooruit in overleg en in samenwerking met de gemeente en het Waterschap schoongemaakt en in
een betonbed ingepast. Ze worden sindsdien door de gemeente Gennep onderhouden. Het spoorlijntje tenslotte,
werd rond 1950 opgeheven en verwijderd.’
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Monument voor de oorlogsslachtoffers
Door Wim Bindels
Op uitnodiging van Milsbeek Vooruit werd eind 1949 door een aantal inwoners van Milsbeek het initiatief
genomen, om een monument op te richten voor de Milsbeekse oorlogslachtoffers. In de Maas- en Niersbode
van 27 mei 1950 is te lezen, dat op uitnodiging van Milsbeek Vooruit van diverse ‘mannelijke en vrouwelijke
verenigingen’, enkele bestuursleden in het patronaat aanwezig waren. Door voorzitter Joep Krebbers werd
het plan uiteengezet, om in Milsbeek te komen tot een waardig oorlogsmonument in de vorm van een groot
kruis. Dit zou geplaatst moeten worden op het driehoekspleintje op het punt van samenkomst van de de
Kerkstraat en de Langstraat. Het zou een blijvende herinnering moeten zijn voor de Milsbeekse burgers, die
tijdens de oorlog het leven lieten. Het zou moeten bestaan uit een kruisbeeld, dat door en voor ‘de Milsbeek’
zou worden geplaatst. De namen van de slachtoffers zouden
moeten worden vermeld op het voetstuk van het kruisbeeld.
De aanwezige bestuursleden van de verenigingen werd om hun
medewerking gevraagd en die werd ‘naar vermogen’ toegezegd.
De eerste giften waren blijkbaar al binnen en het bestuur van
de fanfare bood het comité de gelegenheid, om tijdens twee
te houden dansavonden, te collecteren en versnaperingen te
verkopen.
Berichtje in de Maas- en Niersbode 10 juni 1950
In de krant van 7 juli is vervolgens te lezen, dat er een huis-aan-huis collecte is gehouden met medewerking van
de fanfare Crescendo, op een door Johan Emons gratis beschikbaar gestelde, wagen. Ze had een bedrag van
f 303,27 opgebracht en “Het was een genot geweest om de stoet te volgen, niet alleen vanwege de uitstekende
stemming der muzikanten en collectanten, maar vooral ook van de spontane gulheid en hartelijkheid van
de bevolking van Milsbeek”. Ook staat erin te lezen, dat de arbeiders op de steenfabriek, met medewerking
van de directie, gratis handgevormde stenen zullen maken en leveren en dat op de Milsbeekse metselaars een
beroep zal worden gedaan, om ze gratis te verwerken.
Op 17 november van dat jaar valt in
de krant te lezen, dat de ingezonden
tekeningen inmiddels de nodige commissies
waren gepasseerd en dat het comité bijeen
was geweest met een zekere heer Van der
Horst, die de plannen voor het kruisbeeldmonument had ontvouwd. Nadat hem de
opdracht was toegezegd, beloofde hij, van
het monument een prachtwerk te maken.
De dag van de onthulling werd zelfs al
besproken. Dit zou Pasen 1951 worden.
Maar het zou toch nog wat langer duren en
het comité zou nog vele problemen moeten
De definitieve lijst met slachtoffers uit de Maas- en Niersbode
overwinnen. Het duurde uiteindelijk nog
5 jaar voordat het idee van een oorlogsmonument uiteindelijk kon worden gerealiseerd. De procedures die
gevolgd moesten worden via gemeente, provincie en bisdom zorgden voor vertraging. De reeds genoemde
Van der Horst uit Middelaar en de Milsbeekse kunstenaar Jan Koenen waren aanvankelijk de gegadigden
voor het kunstwerk dat op het kruis moest komen. Na tussenkomst van de burgemeester van Ottersum en
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de Provinciale Commissie voor oorlogs- en gedenktekens in Maasticht, werd
het uiteindelijk de Maastrichtse beeldhouwer Francois Gast, die de opdracht
in de wacht sleepte. Ook de namen op de plaquettes zullen ongetwijfeld
aanleiding hebben gegeven tot discussie. Op een oorspronkelijke lijst, die in
het parochieel archief is gevonden, komen ook de twee kinderen voor van
Harrie Hoesen en Riek Janssen, die beiden door militaire voertuigen waren
overreden, maar niet de naam van Kees de Bruin uit Werkhoven. Bijzonder
is ook dat de Maas- en Niersbode maar 20 namen vermeld en niet 21 (Han
Gerrits-Basten ontbreekt).
De voorbereidende oproep tot het opgeven van namen in 1955
De inzegening van het oorlogsmonument
Op 4 mei 1955 kon uiteindelijk het monument
onthuld worden en dat moet gebeurd zijn in de
aanwezigheid van wel bijna alle inwoners van
Milsbeek. De burgemeester sprak bij de onthulling
de hoop uit, “Dat de bevolking het in ere zou
houden, ook, door het niet voorbij te lopen,
zonder een groet te brengen.” De totale kosten
bedroegen uiteindelijk f 650,--. Het financiële
gat, dat er blijkbaar nog was, werd uiteindelijk
achteraf, bij raadsbesluit van de gemeente
Ottersum van 14 november 1955, gedicht. Het
monument had een mooi opvallend plaatsje op
het driehoekpleintje waar de Kerkstraat en de
Langstraat bij elkaar kwamen. Als gevolg van het
toenemende gemotoriseerde verkeer in ons dorp
en de daaruit voortvloeiende verkeersonveiligheid
moest het Monumentje echter weer verplaatst
worden. Er moest verhuisd worden en dat leidde
weer tot nieuwe discussies.
De oude verkeerssituatie in beeld
Er werd voorgesteld om het bij het in 1968 nieuw
gerealiseerde gemeenschapshuis te herplaatsen.
Maar het voorstel werd verworpen, omdat het
afbreuk zou doen aan de zelfstandigheid van het
monument. Uiteindelijk krijgt het een nieuwe
plaats dicht bij de plek waar het oorspronkelijk
stond, maar weggedrukt op een minder opvallende
plek. Het nieuwe fundament van het kruis wordt
vervaardigd middels simpel metselwerk. Het
corpus wordt slachtoffer van de verplaatsing
en keert niet meer terug op het kruis. De beide
plaquettes, waarop de namen van de slachtoffers in alfabetische volgorde zijn gebeiteld, worden in de
verkeerde volgorde ingemetseld. Het monument verliest dan ook veel van haar glans, die de initiatiefnemers
van die tijd voor ogen stond. Het is dan ook duidelijk te zien, dat de betrokkenheid minder is geworden.
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Het monument op de nieuwe plek zonder
corpus en verweerde plaquettes
Nog erger was de erbarmelijke staat van onderhoud,
waarin het monumentje langzamerhand ging verkeren. Het metselwerk was gescheurd, de namen
op de plaquettes waren deels onleesbaar geworden.
Ook de aangebrachte beplanting zag er niet meer
uit; de heesters en de hagen rondom onttrokken
het monument soms bijna volledig aan het zicht.
De plantenbakken voor de eenjarige bloemen en de
kokers met de plaquetten met de namen werden door
onkruid overwoekerd. Het zou een plek moeten zijn,
waar de burgerslachtoffers in ere werden gehouden, maar het werd een bron van ergernis voor veel inwoners.
Toen in het jaar van het 75-jarig bestaan van de parochie Milsbeek de stichting Cultuurbehoud werd opgericht,
bereikte de stichting van diverse zijden het verzoek “om eens iets aan het oorlogsmonument te doen”. Er werd
een plan gemaakt om met behulp van vrijwilligers het monument te restaureren. In april ontving men van
de gemeente Gennep bericht, dat zij de geraamde resterende kosten voor het herstel (uiteindelijk ongeveer €
2500,--) voor haar rekening wilde nemen. Het metselwerk werd gerestaureerd, de vakken voor de eenjarige
bloemen afgedekt en onderhoudsvrij gemaakt. Ze werden o.a. omgevormd met scherven natuursteen, die
het verscheurde levensgeluk van de slachtoffers symboliseren. Ook het kruis kreeg een opknapbeurt. In
overleg met de stichting Kruisen en Kapellen werd een nieuw corpus op het kruis aangebracht. Ook de
plaquettes met de namen van de slachtoffers werden leesbaar gemaakt. Tenslotte werd de beplanting rondom
gerenoveerd en is een voorziening getroffen voor het onderhoud. Op 4 mei 2007 werd met de zegen van
Pastoor Schols het gerestaureerde monument weer een waardige plaats om de burgeroorlogslachtoffers uit
Milsbeek te herdenken.
Het in 2007
gerestaureerde monument

De gedenksteen

Inzegening door Pastoor Schols
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‘Oorlog en vrede’
Waarom kan er toch nooit vrede zijn,
en doen de mensen elkaar zoveel pijn.
De politiek maakt altijd alles aan de gang,
en de jonge jongens moeten dan een vreemd pakkie an.
Kanonnen bulderen en bommen vallen,
waarmee ze dan levens mee vergallen.
Ook Holland kreeg van alles mee,
eerder waren ze niet tevree.
Rotterdam en Nijmegen gooiden ze plat,
die hadden nog niet genoeg gehad.
Toen was de grensstreek aan de beurt,
wat is er toen toch allemaal gebeurd.
Bomen, huizen, levens, alles ging kapot,
hoe wreed was toch het mensenlot.
Wie kan zoiets toch allemaal verzinnen,
moet men zo een oorlog winnen.
Ook de Milsbeek kreeg zijn deel,
de een wat minder en de ander veel.
Het verdriet was groot maar men moest verder,
Toch heeft niemand hier iets van geleerd.
Vrede op aarde dat zingt men wel,
Maar nog steeds is er oorlog in het spel

Door Wijnhofen
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Verantwoording inhoud
In dit boek zijn primair de verhalen opgenomen van een aantal (oud)inwoners die, in het
verleden of naar aanleiding van onze oproep hun herinnering op papier hebben gezet of hebben
verteld. Enige van hen zijn inmiddels overleden. Vooral nabestaanden en familieleden van de
oorlogsslachtoffers die op het oorlogsmonument staan is gevraagd, wat te vertellen, over de wijze
waarop hun overleden familieleden het leven hebben gelaten, zodat tenminste die verhalen niet
verloren gaan.
Gedeeltelijk zijn de verhalen, of een eerste aanzet hiervoor, door hen zelf op papier gezet. In een
aantal gevallen zijn ze aan mij verteld en in overleg en na akkoord van hen onder hun naam in een
artikel verwerkt. Alle artikelen zijn door mij van een eindnoot en in overleg met hen van foto’s
voorzien die deels door derden ter beschikking zijn gesteld.
Waar noodzakelijk en wenselijk, is gebruikt gemaakt van informatie en foto’s van anderen
waaronder enkele heemkundeverenigingen en in het verleden verschenen regionale uitgaven. Waar
dit uitdrukkelijk is gevraagd, zijn de bronnen vermeld. Het is onmogelijk om de geraadpleegde
bronnen allemaal te noemen, wel wil ik toch met name Han van Arensbergen en Henk Jaspers
van de stichting ‘Monarch’ noemen. Zij komen niet als schrijvers van een artikel voor, maar
hebben mij van veel informatie en foto’s voorzien. Vooral voor wat betreft de artikelen, die over
de daadwerkelijke strijd gaan. Een bijzonder woord van dank wil ik ook richten aan de gemeente
Gennep en de medewerkers van het archief, die ruimhartige medewerking verleenden bij het
dossieronderzoek. Uiteraard wil ik ook alle anderen die op enigerlei wijze aan de uitgave van deze
oorlogsherinneringen heeft bijgedragen, hartelijk dank zeggen.
De eindredacteur,
Wim Bindels
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