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Tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945 werd 
er tussen de legers van Duitsland en de Geallieerden 
met elkaar gevochten. Op de grond, maar ook in de 
lucht. In Duitse industriegebieden werden legervoertui-
gen en wapens gemaakt. De Geallieerden waren ervan 
overtuigd dat zij, met het bombarderen van die indus-
triegebieden, sneller een overwinning zouden behalen. 
Dit betekende dus, dat zowat dagelijks, héél veel vlieg-
tuigen naar Duitsland vlogen om daar hun bommen te 
laten vallen.

Lancaster
Veel van deze vliegtuigen zijn gecrasht in Nederland. In 
deze lesbrief lees je daar meer over. En vooral dan na-
tuurlijk over de Lancaster die in oktober van dit jaar ge-
borgen gaat worden. Maar er is natuurlijk meer gebeurd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in Werkendam. 

Joods
Zo is familie De Vries uit Werkendam door de Duitsers 
vervoerd naar een concentratiekamp. Hun verhaal lees 
je ook in deze nieuwsbrief. Ook kun je lezen over het ver-
haal van de man die ruim na de oorlog het kasteel van 
Dussen bezocht en daar de schrik van zijn leven kreeg. Of 
de boer die vertelt hoe hard de knal was toen de Lan-
csaster op zijn land viel. 

Ook lees je over de Line-Crossers. Dappere mensen die 
goederen, informatie, medicijnen en mensen smokkel-
den en zo vele levens hebben gered. Je leest ook over 
Nel. Zij kwam als tweejarig meisje in een Jappenkamp 
terecht. 

Oog in oog
De Tweede Wereldoorlog en wat er in die jaren gebeurd 
is, mogen we natuurlijk nooit vergeten. Leren over de 
Tweede Wereldoorlog uit een boek, goede documentaire 
of film is leerzaam en waardevol. Maar echt oog in oog 
staan met de geschiedenis van WO II, maakt natuurlijk 
nog meer indruk! Daarom ga je in oktober ook de plek 
bezoeken waar de vliegtuigberging plaatsvindt. Je krijgt 
daar een rondleiding en bezoekt de expositie waar je 
allerlei zaken kunt zien die tijdens de berging gevonden 
zijn. Het vliegtuig is met een grote klap neergestort. Op 
de expositie zie je dan ook geen grote onderdelen van 
het vliegtuig, zoals een vleugel.  

Staartschutter
Het kan zijn dat de staatschutter wordt gevonden tijdens 
de berging (zie hoofdstuk 2, pagina 12). Hij was al over-
leden toen het vliegtuig neerstortte. Zijn lichaam is niet 
uit het vliegtuig gehaald. Wanneer zijn stoffelijke resten 
gevonden worden, zijn die niet te zien voor de basis-
scholen of het publiek op de kijkdagen.

Kijkdagen
Ook jij kunt op een van de twee kijkdagen met je ouders 
een kijkje komen nemen. De kijkdagen zijn op zaterdag 
25 oktober en zaterdag 1 november. Ze duren van 11.00 
- 15.00 uur. Omdat je straks alles weet over de berging 
kun je ouders een rondleiding geven! 

We hebben deze lesbrief met veel zorgvuldigheid samen-
gesteld met de informatie die voor ons beschikbaar was.

We hebben ook hard gewerkt aan het verzamelen van 
alle tekst en foto’s in deze lesbrief en hopen daarom dat 
je deze met interesse leest. 

Gemeente Werkendam en alle betrokken vrijwilligers, 
waaronder de Historische Vereninging Werkendam en de 
Werken c.a.

Oktober 2014
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Tijdens WOII zijn er in de Biesbosch een groot aantal 
vliegtuigen neergestort. Hier een overzicht: 

1) 11 mei 1940 – Junkers Ju 52
Dit vliegtuig was nabij Keizersveer beschoten en kon 
een min of meer geslaagde noodlanding maken op de 
Lepelaar. Alleen het landingsgestel werd daarbij zwaar 
beschadigd. Later werd het vliegtuig grotendeels leegge-
haald en gesloopt door de omwonende boeren. Kerosine 
voor hun tractoren konden ze goed gebruiken en alu-
minium bleek goed buigbaar en bruikbaar materiaal als 
dakbedekking. Mogelijk staat in Hank nog een kippenhok 
met een dak bestaande uit onderdelen van het vliegtuig. 
Toen de Duitsers in het voorjaar van 1941 dit vliegtuig 
wilde bergen, bleek tot hun frustratie dat alleen het 
staartstuk nog intact was. Er zijn tientallen foto’s van het 
grotendeels door de boeren gesloopte vliegtuig. Overi-
gens zijn er nooit represaillemaatregelen genomen tegen 
de boeren vanwege vernieling van dit vliegtuig.

Alle twaalf bemanningsleden kropen met wat bulten en 
schrammen uit dit vliegtuig. Ze maakten zelfs grapjes 
bij een boer waar zij een uur later koffie kregen. Daarna 
hadden zij commentaar op de Engelse motor in het 
bootje van Aike Kieboom dat hen overzette van Polder 
De Dood naar de Ganzewei. Weer later werden zij in de 
Kroonpolder gevangen genomen door het Hollandse le-
ger dat gewaarschuwd was door boer Salomon Glerum. 

2) 13 mei 1940 - Boulton Paul Defiant - 
L6958 
Crashlanding Petrusplaat, Restant toestel geborgen in 
september 1994, waarschijnlijk zijn toen de stoffelijke 
resten gevonden van LAC. J.S. Bromley (Gunner) MIA. 

De Britse piloot was in de polder Honderd en Dertig 
neergekomen met zijn parachute en werd later door 
Bram Goes met een bootje naar de Spieringsluis ge-
bracht. Boordschutter J.E. Hatfield was op de Vischplaat 
geland met zijn parachute en werd door twee zonen 
van Saarloos eveneens naar de Spieringsluis overgeva-
ren. Beide mannen waren voor de capitulatie alweer 
via Scheveningen teruggebracht naar Groot Brittannië. 
Hatfield zat op 23 mei 1940 alweer vanuit Engeland in 
een vliegtuig op weg naar het volgende bombardement 
in Duitsland. 

3) 13 mei 1940 - Boulton Paul Defiant - 
L6960
Crashlanding op de Turfzak, P/O G.E. Chandler, piloot 
begraven in Made. LAC D.L. McLeish (Gunner) werd be-
graven op de algemene begraafplaats te Werkendam. Op 
een foto van de berging van het wrak is duidelijk te zien 
dat het vliegtuig is neergestort op de Turfzak en niet op 
de Moordplaat. 

4) 13 mei 1940 - Junkers Ju 87 Stuka
Crashlanding polder Bogers, Uffz W. Bienk Piloot (terug 
eigen troepen). Gefr. Günther Langner was schutter en 
werd begraven in Werkendam. Onduidelijk is of de mili-
tairen vanaf de grond dit Duitse vliegtuigje hebben neer-
gehaald of een Britse Spitfire, bestuurd door G.A. Brown. 
Deze had ook op dat Duitse vliegtuigje geschoten. De 
piloot Wilhelm Bienk werd gewond gevangen genomen 
en de boordschutter Gunther Langner was verkoold. 
Hij werd aanvankelijk in Werkendam begraven en na de 
oorlog herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats 
IJsselstein in vak AZ, rij 11, grafnummer 27.

5) 13 mei 1940 - Junkers Ju 87 Stuka
De Buisjes (crashplaats bekend, restanten nog steeds 
aanwezig). Beide bemanningsleden zijn (waarschijnlijk) 
gevangen genomen. Omwonenden hebben deze gevan-
genneming niet opgemerkt. 

6) 24 juni 1942- Short Stirling. W7567, 214 
squ
Crash op de polder van landbouwer Salomon Glerum. 
In de nacht van 23 op 24 juli 1942, om 02.00 uur stortte 
een Brits vliegtuig neer nabij de boerderij van Sal Gle-
rum nabij de polder Kroon en Zalm. Alleen de gewonde 
marconist Chyriel Fairhall overleefde de crash en kreeg 
medische hulp van dokter Schols in Werkendam. Daarna 
werd hij gevangen genomen door de Duitsers. 
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De piloot zat verkoold in het wrak. E.H. Cooper 
(1223659) werd 5 augustus 1942 door Maarten van Elze-
lingen, die aan de Loze Stoep woonde, gevonden. 

Drie weken later vond Maarten het volgende, onbe-
kende stoffelijk overschot. Bij het lichaam werd alleen 
een sigarettenkoker met de inscriptie F.A.W.T. gevon-
den. Als onbekende Engelse militair werd het stoffelijk 
overschot begraven op 29 augustus. Gezien de initialen 
F.A.W. T. Thorne, was men toch vrijwel zeker dat het hier 
ging om een Stirling bemanningslid. 25 februari 1943 
werd opnieuw een stoffelijk overschot gevonden door 
Salomon Glerum. Het was J.B. Flemins (1123282). Op 25 
maart 1943 werd het laatste bemanningslid bij het riet 
snijden gevonden. De ‘Dog tag’ wordt op het stoffelijk 
overschot van ‘924720 C.E.P.J. Withers RAF gevonden. Zij 
zijn begraven in rij 8/2 tot en met 8/7 op de algemene 
begraafplaats Werkendam. 

7) 5 mei 1943 - Vickers Wellington
Crash op Middelste Kievitswaard, gehele bemanning om-
gekomen en begraven op 8 mei 1943 rij 8 /8 t/m 8/12, 
algemene begraafplaats Werkendam.

8) 30 juli 1943 - Amerikaanse jager
Een Amerikaanse jager stortte neer op 30 juli 1943 om 
10.38 uur in de Hoge Polder. De in de buurt werkende 
landarbeiders en boer Groenenberg probeerden de 
piloot, de 22-jarige Jack W. Horton uit dit brandende 
vliegtuig te redden, maar deze was reeds overleden aan 
een gebroken nek. Doordat tijdens de redding van de 
piloot een vuurpijl afging werd de 44-jarige boer Willem 
Groenenberg zwaar gewond. Hij overleed 3 augustus 
1943 in het ziekenhuis van Gorinchem.

9) 22 september 1943
Op 22 september 1943 crashte om 01.15 uur een Dornier 
DO 217M-1 van het 9./KG 2 in Dussen. De piloot was 
Uffz R. Sachs. Normaal had deze tweemotorige Duitse 
jachtbommenwerper vier bemanningsleden. Dit vliegtuig 
vloog zich te pletter tegen de kanaaldijk in het Romme-
gat. Hierbij kwam Antonius van der Pluijm uit Dussen om 
het leven.

10) 11 november 1943
Op klaarlichte dag op 11 november 1943 om 14.40 uur 
stortte een Amerikaanse B.17F. bommenwerper (vlie-
gend fort), genaamd The White Hare (vluchtnummer: 
42-30795) neer ten zuiden van de Dorpsstraat in de Zijl-
manspolder in Dussen. Deze was even daarvoor boven 
Heusden door vier Duitse Messerschmidtjagers van het 
type Me.09 aangeschoten. De tienkoppige bemanning 
onder gezagvoering van 1ste luitenant John. P. McGowan 
was daarbij met de parachute uit het vliegtuig gespron-
gen. Daarbij werd één bemanningslid dodelijk getroffen. 
Acht anderen werden door de Duitsers gevangen geno-
men. Alleen de 2de luitenant en bommenrichter Thomas 
Applewhite, die in Hedikhuizen terecht kwam, wist aan 
het Duitse gevangenschap te ontkomen en via de pilo-
tenroute veilig in Engeland te komen.

Mevrouw Riet de Graaf- van Rijswijk (geb. 1934) wist zich 
dit nog goed te herinneren. Het vliegtuig kwam, op de 
automatische piloot, vanuit noordelijke richting laag over 
hun school en over het dorp gevlogen om uiteindelijk 
achter de slagerij van Frans Pennings te crashen. Bij het 
horen van het angstaanjagende geluid van het neerstor-
tende vliegtuig kregen de leerlingen van de school in 
de Muilkerk opdracht snel onder de banken te duiken. 
Daarbij kwam de regelmatige oefening van deze hande-
ling uitstekend van pas, maar dit keer was het menens. 
Burgemeester Mol, de Nederlandse politie en de Duitse 
militairen waren spoedig ter plekke. De wrakstukken van 
het enorme vliegtuig, met een spanwijdte van maar liefst 
32 meter, werden door de Duitsers afgevoerd. Omdat 
het vliegtuig op de terugweg was, was er gelukkig geen 
bommenlading meer aan boord. Bovendien kwam het 
juist voorbij de bebouwing van Dussen in het open veld 
terecht, ongeveer ter hoogte waar nu de Provinciale weg 
loopt. Daardoor deden er zich geen persoonlijke onge-
lukken voor. 
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11) 17 december 1943 - crash Stroomen-
hoek (Bruine Kil)
Duits vliegtuig, type en ruiming zijn onbekend. Het 
ging om een Duits postvliegtuigje dat onderweg was 
van Antwerpen naar Amsterdam en door motorstoring 
neerstortte. Majoor Eugen Stein was alleen aan boord en 
raakte zwaar gewond. Hij werd gered door drie Wer-
kendammers die daar in de griend werkten. Zij brachten 
hem met een aak naar de vaste wal en daarna werd hij 
naar een lazaret in Breda gebracht.

12) 29 maart 1944 - Mustang P511B
Op 29 maart 1944 crashte rond 13.00 uur in Hank 1st. 
Lt James. H. McDonnell (23 jaar) uit St. Georgia (USA) 
en wonend in Douglas met zijn P-51B Mustang van het 
355FG/358FS. Zijn toestel crashte neer op een Nerzien-
plaatje in de directe omgeving van Pauluszand, bij het 
Steurgat. De piloot landde met zijn parachute in een 
boomgaard nabij een boerderij aan de Oudestraat  in 
Dussen (op een weiland achter het huis van Ribbers). 
Marieke Ribbers ging naar buiten en wees hem naar het 
huis aan het Laantje van Van Vugt. Adam van Vugt gaf 
hem zijn overall. Dirk van de Pluijm (groentenboer) en 
Janus de Veth (slager) brachten hem naar de Biesbosch. 
Marieke werd door de Duitsers opgepakt voor verhoor. 
Dat duurde anderhalf uur. Het lof was uit en Nol van 
Gennip kwam van voorbij en floot een liedje dat hij niet 
durfde te zingen, maar dat als ondersteuning voor Ma-
rieke bedoeld was. Marieke zweeg en mocht uiteindelijk 
van de Duitsers toch gaan. De inwoners verborgen hem 
in een schuurtje aan de Nieuwesteeg. De piloot werd, 
verkleed als schipper door Janus de Veth, zoon van de 
slager aan de Buitendijk 39, en Willy van Balkom op de 
fiets naar de Oranjepolder in Hank gebracht. Vandaar 
werd hij verder van de polder Steen van Kloosteroord 
gebracht, naar boek Klunder op de Pauluszand.

13) 25 april 1944 - Handley Page Halifax, 
crash De Nieuwe polder
Vijf van de zeven bemanningleden (vier Canadezen en 
een Australiër) vonden de dood en zijn begraven in rij 
8/13 tot en met 8/17 op de algemene begraafplaats 
Werkendam, Sgt. C.M.A. Phyall en F/S. R.W. Brown RCAF, 
beide POW9. Het toestel lag in honderden stukjes. De 
twee overlevende Canadezen waren in Kille met hun 
parachute aan de grond gekomen. B.A. Thall was zwaar 
gewond en M.A. Brown had geen verwondingen. Beiden 
werden gevangen genomen.

14) 6 juni 1944
Om 2.32 uur belandde S/Ldr J.L. Shaw met zijn Mosquito 
VI van het 515 Squadron tussen Hank en Dussen in de 
Bergsche Maas. 

15) 21-22 juni 1944 Lancaster bij Werken-
dam
Zie hoofdstuk 2.

16) 24-25 mei 1944 - Halifax in Hank
Zie hoofdstuk 3.

17) Zomer 1944 - Onbekend vliegtuig 
Ergens in de zomer van 1944 is in de Nieuwe Merwede 
ter hoogte van de Kievitswaard midden op de dag een 
vliegtuig in de rivier gestort. Ooggetuigen waren Sien de 
Kreek en Fre Vos. Zij zagen later alleen een grote olievlek 
en wat wrakstukken drijven. Ze hebben geen parachu-
tes in de buurt gezien of eventuele overlevenden. Het 
toestel kwam volgens hen in ieder geval uit het oosten 
en vloog richting zee. 

18) 1 januari 1945
Op 1 januari 1945 is er bij ’t Zand in Sleeuwijk een Duits 
vliegtuig (Messerschmitt Bf109) gecrasht. De piloot is 
hierbij om het leven gekomen en ligt begraven op het 
Duitse militaire ereveld in IJsselsteijn. Het vliegtuig is al 
geborgen. 

Overzichtskaart crashes
Op de volgende pagina vind je een overzichtskaart met 
daarop de gecrashte vliegtuigen tijdens de Tweede We-
reldoorlog. De nummers op de kaart komen overeen met 
de nummers uit de tekst. 
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De missie van Lancaster LM508 SR-P
Het is al laat in de avond van 21 juni 1944. In Engeland 
stijgt een luchtvloot van het Royal Air Force (RAF) op. 
Een voor een vertrekken de 127 Lancasters vanaf vlieg-
veld Ludford Magna. Lancasters zijn grote vliegtuigen, 
bommenwerpers. Op een van de Lancasters staat: 
LM508 SR-P. In de vloot zijn ook zes Mosquitos. Die zijn 
veel kleiner dan de Lancasters en worden jachtbommen-
werpers genoemd. De groep vliegtuigen gaat op weg 
voor een aanval op een fabriek voor synthetische olie 
in Wesseling, in nazi-Duitsland. De aanval werd later de 
Wesseling Raid genoemd. De Lancasters en Mosquitos 
staan allemaal onder commando van het Bomber Com-
mand van de RAF.

De bemanning
Pilot Officer G. (Gerry) Hingley - piloot
Flight Officer T.W. Ball - navigator 
Flight Sergeant T.H. (Thomas) Duff - bommenrichter 
Sergeant L.V.H. (Laurence) Horrigan - radiotelegrafist/
schutter
Sergeant S.D. Rogerson - boordwerktuigkundige
Sergeant F. Sheard - radiotelegrafist/geheime apparatuur
Sergeant J. (Jeff) Gascoigne - midden boven schutter
Sergeant J.E. (John) Keogh - staartschutter

ABC
De Lancaster die bij Werkendam is neergestort is onder-
deel van het 101 Squadron. Vliegtuigen die in formatie 
vliegen worden een squadron genoemd. 
Dit squadron had naast bombardementsvluchten een 
bijzondere taak: het verstoren van de Duitse nachtjager-
communicatie. Dit heet Radio Counter Measures. De toe-

stellen hadden hiervoor speciale apparatuur, genaamd 
Airborne Cigar (ABC). Voor deze taak was aan de normale 
bemanning van zeven mannen een achtste bemannings-
lid toegevoegd, de Special Duty Officer. Hij zat in een 
afgesloten gedeelte, sprak Duits en kon door een ontvan-
ger luisteren naar Duitse commando’s. Door drie zenders 
aan boord verstoorde hij de Duitse communicatie naar 
de nachtjagers, zodat er meer bescherming was voor de 
andere bommenwerpers.  

Deze speciale Lancasters van het 101 Squadron waren 
te herkennen aan drie antennes aan de buitenkant van 
het vliegtuig (midden, boven op de romp, onder bij de 
boordschutter) en een ontvanger (achterkant, boven op 
de romp). Er werden veel verliezen geleden bij het 101 
Squadron, doordat ze expres de radiostilte verbraken 
en dus kwetsbaar waren. Het is mogelijk dat de Duitsers 
over genoeg informatie van het ABC-systeem beschikten 
om een Lancaster die aan het storen (jammen) was, te 
lokaliseren en er nachtjagers op af te sturen. Tijdens 
het bombardement van 21 juni gingen 37 van de 127 
Lancasters verloren, twee daarvan waren van het 101 
Squadron. 

Oktober 2014

Lancaster bommenwerper

Een deel van het 101 Squadron logboek met 
de bemanning van LM508 van de nacht van 
21/22 juni 1944.
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Laatste vlucht van Lancaster LM508 SR-P
De acht mannen gaan de Lancaster in. Iedereen zoekt 
zijn plaats. Alles wordt nog een keer gecheckt. Dan gaat 
de vliegtuigdeur dicht en worden de motoren gestart. De 
Lancaster stijgt op en vliegt in formatie over de Noord-
zee. Over Nederland. Dan naar Duitsland. Een urenlange 
missie, in een ijskoud vliegtuig en met een kans van één 
op drie om het niet te overleven. Dat is wat de beman-
ning te wachten staat. Maar ze doen het, deze jonge 
mannen: voor de vrijheid van de mensen in Europa! 
Sergeant John Keogh heeft het als staartschutter extra 
zwaar. Hij zit helemaal verkrampt in zijn koepel van me-
taal en plexiglas. Hij speurt onophoudelijk naar Duitse 
jachtvliegtuigen. Die zijn erop uit om zijn vliegtuig neer 
te halen. Hij probeert op zijn beurt de jagers te raken. 
Zijn koepeltje is achteraan het vliegtuig. Daar is hij een 
makkelijk doelwit voor de jagers. Veel staartschutters 
zijn in de luchtoorlog om het leven gekomen. 

Pech begint al op de heenweg
De pech voor de bemanning van Lancaster LM508 begint 
al op de heenweg. Een van de vier motoren wordt ge-
raakt door geschut van de Duitsers. We noemen dat:
afweergeschut. Er wordt besloten om toch door te 
vliegen naar Wesseling om het bombardement uit te 
voeren. Boven hun doel en op de terugweg wordt de 
Lancaster weer raak geschoten. Een brandstoftank is 
geraakt en staartschutter John Keogh is dodelijk getrof-
fen. De piloot besluit dat de bemanning het vliegtuig 
moet verlaten. Sergeant Thomas Duff is ernstig gewond 
geraakt door beschietingen van een Duitse nachtjager. 
Rogerson duwt hem met parachute uit het vliegtuig, 
maar helaas overleeft Duff zijn zware verwondingen niet. 

Bemanningsleden worden opgepakt
Het vliegtuig stort tegen twee uur ’s nachts naar bene-
den, vlakbij de T-splitsing van wat nu de Grote Waard-
weg/Weerensteinweg is. Piloot Hingley zweeft met zijn 
parachute tegen een brug en breekt zijn rug. Hij wordt 
door de Duitsers gepakt en naar een ziekenhuis ge-
bracht. De overige bemanning landt in de omgeving van 
polder Borcharen, waar het vliegtuig zich met enorme 
impact in de grond heeft geboord. Vijf bemanningsleden 
worden opgepakt door de Duitsers en naar het krijgsge-
vangenkamp Stalag Luft III gebracht. 

Toch krijgsgevangen
Jeff Gascoigne ontsnapte eerst aan de Duitsers, die snel 
op de plaats van de neergestorte Lancaster waren, maar 
werd later bij Antwerpen toch krijgsgevangen gemaakt. 
Hij was de laatste overlevende van deze bemanning en 
stierf in februari dit jaar. Gelukkig wist hij nog wel dat het 
vliegtuig geborgen zou worden en daar was hij erg blij 
mee. Thomas Duff werd begraven op de oude begraaf-
plaats bij de Hervormde Dorpskerk van Werkendam. 
Van John Keogh denkt men dat hij met het vliegtuig is 
gecrasht. Hij was al dodelijk getroffen en in een neerstor-
tend vliegtuig is het onmogelijk iemand uit zijn schuts-
koepel te krijgen. Ook is dit te lezen in een brief uit 
1948 van het Britse Air Ministry, gericht aan zijn vader. 
Hoe verdrietig moet het zijn geweest om te lezen: ‘It is 
evident that he was caught in the explosion and that his 
remains were not recoverable from the wreckage.’ 
(‘Het is duidelijk dat hij gevangen zat in de explosie en 
dat zijn stoffelijke resten niet uit het wrak konden wor-
den gehaald.’)

Oktober 2014

Een zeer bijzondere en zeldzame foto: de plaats 
van de Special Duty Officer in het midden van 
het vliegtuig aan de linkerzijde, direct boven het 
bommenruim.

Stalag Luft III, 160 km ten oosten van Berlijn
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Verslag van piloot Gerry Hingley
Hingley: “De nacht dat we werden neergeschoten was 
een ramp, ik verloor twee motoren boven het doel en 
het leek erop dat ik onmogelijk thuis kon komen met de 
motoren die ik nog over had. Thuis waren we gebrieft dat 
we terug moesten komen op een belachelijke hoogte van 
ongeveer 1500 meter. Op de terugweg, een paar minu-
ten van de kust, kreeg een jachtvliegtuig ons te pakken. 
Ik kon niet anders dan het bevel geven tot het verlaten 
van het vliegtuig, ik verliet mijn positie in het vliegtuig op 
een hoogte van ongeveer 150 meter toen ik al geen en-
kele controle meer over het vliegtuig had. De bommen-
richter was stervende in zijn stoel, een van de bemanning 
heeft hem uit het vliegtuig geduwd nadat zijn parachute 
gereed was gemaakt. Hij kwam goed neer, hij is echter 
door bloedverlies gestorven. Tijdens het verlaten van het 
toestel brak ik mijn rug, vermoedelijk door de antennes. 
Ik kwam hard op de grond terecht nadat ik een brug had 
geraakt, waardoor de ribben in mijn linkerlong werden 
gedrukt.”

(Een deel uit de naoorlogse brief geschreven door piloot 
Hingley, gepubliceerd in 2007 in het boek ‘Men of Air’ 
van Kevin Wilson)

Verslag van D.S. Rogerson
Rogerson: “Vóór het bereiken van het doel werden we al 
door luchtafweergeschut getroffen. Na het in vaanstand 
zetten van de buitenste linkermotor en de beslissing om 
verder te gaan met de missie, hebben we op drie moto-
ren het doel gebombardeerd. Op de terugweg op een 
hoogte van ongeveer 1200 meter werden we door een 
Duits jachtvliegtuig getroffen. Er brak vuur uit ter hoogte 
van de linkerbrandstoftank nr 1. De staartschutter Sgt. 
J.E. Keogh, werd gedood tijdens deze aanval. De piloot 
gaf het bevel tot het verlaten van het vliegtuig. Toen 
trof een Duits jachtvliegtuig de LM508 opnieuw, waarbij 
de bommenrichter zwaargewond raakte. Ik maakte de 
parachute van de bommenrichter gereed en duwde hem 
naar buiten, hij was toen al bewusteloos. Ik sprong direct 
achter hem aan.” 

(Gepubliceerd door Mike Rogerson, zoon van S.D. Roger-
son)

De Duitse nachtjager
Die nacht werd een van de jachtvliegtuigen/nachtjagers 
van de Duitse Luftwaffe gevlogen door piloot luitenant 
Hans Schäfer. Aan boord van deze Junker 88 waren 
verder onderofficier Heinz Mauter en korporaal Karl 
Gliebmann. Schäfer zegt de Lancaster te hebben geraakt 
in de nacht van 22 juni en dat is ook terug te vinden in de 
archieven. Hij overleefde de oorlog en zegt in totaal 14 
vliegtuigen te hebben neergeschoten.

gemeente 
werkendam

Berging Lancaster

Hoofdstuk 2 Berging van de Lancaster

Oktober 2014

Junker 88 nachtjager

Hans Schäfer
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Het verhaal van ooggetuige Adrie Dalm 
(1936)
“We lagen in de bedstee, ik was toen acht jaar. Mijn 
moeder was erg onrustig, liep allemaal rond, onder de 
woorden ‘hoor toch eens man’, tegen mijn vader. Mijn 
vader bleef rustig, die zei: “Mitrailleurs en hun geluid 
horen bij de oorlog.” De hond was ook al onrustig, of hij 
iets aan voelde komen. Opeens was het licht buiten, dat 
bleek achteraf van het brandende staartstuk van de neer-
stortende Lancaster te zijn. De brandende brokstukken 
vielen op het rieten dak van de boerderij.” 

Droge en zwarte grond
“Met een ongelooflijk geweldige klap, dat kun je je 
gewoon niet indenken, boorde het vliegtuig zich in de 
droge en zware grond van het tarweveld, slechts 10 
meter van de boerderij. Wij waren heel snel het huis 
uit, waarbij mijn vader nog in een stuk glas trapte, wat 
later verwijderd is door dokter Beijerman. De Lancaster 
crashte om tien voor twee en om kwart over twee lag de 
hele boerderij in as. Wij werden ondergebracht door 

buurman Cees Pruissen, die na het ongeluk met moeite, 
vanwege alle ontploffingen uit het vliegtuig, naderbij was 
gekomen.”

Nooit meer herbouwd
Na de oorlog is de boerderij nooit meer herbouwd. Het 
gezin Dalm nam zijn intrek in de nog overeind staande 
schuur, die met Marschall-hulp gedeeltelijk werd ver-
bouwd tot woonhuis. Het stuk romp van het vliegtuig 
wat nog boven het land uitstak is afgezaagd. Doelbewust 
stapt Dalm op de T-splitsing Grote Waardweg/Weeres-
teinweg het land in. “Hier was het”, zegt hij, met beide 
handen de plek aanwijzend. “Er zit hier nog steeds een 
stuk in de grond. En ik denk echt dat er nog een beman-
ningslid inzit. Bij die lichte glooiing in het land, daar 
stond de boerderij. Het is echt de bewarende hand van 
God geweest dat het gezin Dalm en het dorp niet 
getroffen zijn.”

(Artikel uit Altena Nieuws van 2 juli 2009)

gemeente 
werkendam
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Hoofdstuk 2 Berging van de Lancaster
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De boerderij van de familie Dalm
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Staartschutter
Steven Keogh is 59 jaar en woont in Hull, Engeland. Mr. 
Keogh is een neef van John Edward Keogh, de omgeko-
men staartschutter.  

Steven Keogh: “John was de oudste van het gezin, dat 
vier zonen telde. De tweede zoon, Joseph, was mijn 
vader. Geen van de vier zonen leeft nog, er zijn nog wel 
neven en nichten. De moeder van John, mijn oma dus, 
heeft haar hele leven om hem getreurd en gerouwd. Het 
enige waar oma Rose over sprak, was haar John. Zij en 
mijn vader hebben ons de verhalen over hem verteld. 
Het heeft mijn oma’s leven verwoest, ze raakte in een 
depressie waar ze tot haar dood niet meer uitkwam. Het 
hele huis stond vol met foto’s van John, veel daarvan 
in uniform. Haar grootste wens op haar sterfbed was 
dat haar zoon terecht was en naast haar zou zitten. Zijn 
vader, mijn opa, sprak er niet veel over. Hij was uitgeblust 
door de Eerste Wereldoorlog waarin hij vocht. Hij kreeg 
een kogel in zijn rug en die is er tot zijn dood blijven zit-
ten. Hij was een nuchtere man en had al teveel slechte 
herinneringen aan oorlogen. John vocht in de oorlog. Het 
niet bergen van het vliegtuig is een gebrek aan respect 
voor een oorlogsheld. Want dat was hij, een held. Hij 
vocht voor vrijheid tegen Duitsland. Hij zou naar een pas-
sende plaats gebracht moeten worden, een graf moeten 
krijgen. Een plek waar wij kunnen rouwen.”

Opgelucht en blij
Nadat de Keoghs te horen kregen dat de berging van de 
Lancaster door zou gaan waren ze heel erg opgelucht 
en blij. Ze zeggen: “Er komt hopelijk een eind aan onze 
onzekerheid, naast het feit dat John een graf kan krijgen. 
We zouden het wel naar boven willen roepen naar oma 
Rose: je zoon komt hoogstwaarschijnlijk naar huis! We 
hebben jaren niet geweten wat er is gebeurd en nu is er 
bijna duidelijkheid. Het is een wonder.”

gemeente 
werkendam

Berging Lancaster
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Sgt. John Edward Keogh (29 jaar)

Groepsfoto met rechtsonder, bij de pijl, 
sgt. John Edward Keogh
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Berging 
De plaats waar de Lancaster in de grond ligt, is onder-
deel van een nieuw aan te leggen bedrijventerrein. De 
grond op die plek is onderzocht. Er volgde een officieel 
vooronderzoek, waarbij kleine vliegtuigwrakdelen en wat 
restanten plexiglas werden gevonden. 

Gemeenteraad
De gemeenteraad besliste uiteindelijk op 11 februari 
2014 met 12 stemmen voor (CDA, CU en SGP) en 9 
stemmen tegen (Lb en PvdA), dat het vliegtuig geborgen 
moest worden. De belangrijkste redenen daarvoor zijn 
de hoogstwaarschijnlijke aanwezigheid van de stoffe-
lijke resten van sergeant Keogh, de zeer waarschijnlijke 
aanwezigheid van boordmunitie en wellicht (delen van) 
conventionele explosieven. Ook kunnen er nog stoffen in 
de grond zitten die het milieu vervuilen. 

Kosten en kijkdagen
De kosten van de berging worden geschat op € 584.348,-. 
Het Ministerie van Binnenlandse zaken subsidieert 70% 
van dit bedrag. Het bedrijf Bodac uit Schijndel gaat de 
berging uitvoeren, dit begint op 29 september. Het ge-
reedmaken van het terrein, de berging en het opruimen 
gaat in totaal vijf weken duren.
Er worden twee kijkdagen georganiseerd: op 25 oktober 
en op 1 november. 

gemeente 
werkendam
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Hoofdstuk 2 Berging van de Lancaster
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Materiaal gevonden tijdens het 
vooronderzoek

Het vooronderzoek
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In de nacht van 24 op 25 mei ‘44 voerde het Bomber 
Command een aanval uit op de stad Aken in Duitsland. 
Het hoofddoel van deze raid was het spoorwegempla-
cement Rote-Erde en het rangeerterrein ten westen 
van Aken. Vanaf verschillende vliegvelden in Engeland 
steeg een luchtvloot op van 432 bommenwerpers om 
de aanval uit te voeren. In totaal stegen 214 vliegtuigen 
op voor de aanval op Aken Oost en 218 vliegtuigen voor 
Aken West. 

Heenreis geen problemen
Op de heenreis ondervond de luchtvloot geen proble-
men. De eerst toestellen kwamen om 00.52 uur boven 
het doelengebied. In nauwelijks 23 minuten hadden 
ruim 200 bommenwerpers hun bommen gelost boven 
het spoorwegemplacement West. Om 02.20 uur was het 
spoorwegemplacement Rothe Erde (Oost) aan de beurt. 
Ook dit emplacement werd met meer dan 200 bommen-
werpers aangevallen. In slecht 18 minuten werd 900 ton 
aan bommen gelost. 

Enorme schade
Uit officiële stukken van de stad Aken blijkt de enorme 
schade door de aanval. De  spoorwegemplacementen 
West en Rothe Erde werden verwoest. In de stad was 
geen verkeer meer mogelijk en het gasnet was volledig 
vernield. Er kwamen 198 mensen om het leven en 149 
mensen raakten gewond. Er ontstonden zes grote, acht 
middelgrote en 30 kleinere branden. 14800 mensen 
moesten 982 huizen verlaten, waarvan 8000 voor onbe-
paalde tijd.

Grote bommenwerpstroom
De grootste verliezen zijn geleden op de terugreis boven 
het vasteland en veroorzaakt door voornamelijk Duitse 
nachtjagers en Flak. Vanaf de basis in Sint Truiden stegen 
de nachtjagers van IV./NJG 1 op voor het uitvoeren van 
een actie in de grote bommenwerperstroom. Karl-Heinz 
Scherfling en zijn bemanning waren met hun Mes-
serschmitt BF 110 G4 nachtjager betrokken bij deze actie. 

Nachtelijk gevecht
Om ongeveer 01.30uur ontdekt Scherfling, met behulp 
van zijn nachtradar, de geallieerde bommenwerpers. Tij-
dens een nachtelijk gevecht treft Ofw Karl-Heinz Scherf-
ling (waarschijnlijk) de Halifax LV 905 van Pilot Officer 
Eric Wilson. Het is een ongelijke strijd. Er breekt brand 
uit en het toestel van Wilson verliest hoogte. Met een 

doffe dreun stort de Halifax om 01.30 uur in de Oranje-
polder neer, op ongeveer 1 km ten westen van Hank. Bij 
de crash kwamen de zeven bemanningsleden om het 
leven. Op de huidige Aakvlaaiweg lag de vroegere dijk 
van de ‘Kromme Holle’ waartegen de Halifax LV905 te 
pletter sloeg.

Niet meer terug op de basis
In totaal keerden 25 toestellen niet meer terug op hun 
bases. 121 mannen kwamen om het leven en 48 mannen 
werden gevangen genomen door de Duitsers, één man 
raakte zwaar gewond. Slechts zes man wist uit de han-
den van de vijand te blijven. Tien toestellen zijn boven in 
Noord-Brabant gecrashed. 

Tien bommenwerpers zijn in de nacht van 24 op 25 mei 
1944 in Noord-Brabant ecrashed nabij Someren, Eind-
hoven, Goirle, Lieshout, Dongen, Hilvarenbeek, Loon op 
Zand en Tilburg. De Halifax Mk.III LV 905 EY-W stortte 
neer nabij Hank. Slechts acht kilometer verderop stortte 
de Mk.III LW 137 AL-K neer bij Geertruidenberg. Beide 
toestellen zijn omstreeks 01.30 uur neergestort.  

Vrijwilligers
De bemanning van de Halifax LV905 bestond uit oorlog-
vrijwilligers die afkomstig waren uit Engeland, Canada en 
Rhodesia (nu Zambia, Zimbabwe en Malawi). Het waren 
goede vrienden die al de nodige ervaring hadden opge-
daan, het was hun 22ste missie. Hun toestel doopten 
zij om tot ‘Willie’. Dit kan de bijnaam zijn van de Piloot 
Wilson of afgeleid van de code EY-W (toestel code). 

gemeente 
werkendam
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Luchtfoto van de berging



Berging van de Halifax
De omgeving rondom de neergestorte toestellen werd 
afgezet, de Duitsers bewaakten het terrein. Op 25 mei 
1944 is een aantal stoffelijke resten van de LV 905 en de 
LW 137 (neergestort bij Geertruidenberg) geborgen door 
de Luchtbeschermingsdienst van Made onder toezicht 
van de Duitse bezetter. Voor het uitvoeren van dit werk 
maakten de Duitsers gebruik van arbeiders, waaronder 
Anton van der Pluijm uit Hank. Twee bemanningsleden 
werden teruggevonden, één van hen werd geindentifi-
ceerd. De overige 5 bemanningsleden konden niet gebor-
gen worden omdat het voorste gedeelte van het toestel 
buitendijks in de ‘Kromme Holle’ lag. 26 mei 1944 zijn de 
stoffelijke resten door de Luchtbeschermingsdienst van 
Made in twee lijkkisten opgehaald en de volgende dag 
overgebracht naar het R. K. Kerkhof te Oosterhout waar 
ze 27 mei 1944 begraven zijn. 

Botfragmenten en wrakdelen gevonden
De berging van de Hankse Halifax begon 5 september 
2005, 61 jaar na de crash. 8 september 2005 werd een 
boordwapen geborgen en zijn botfragmenten en wrakde-
len gevonden. Tijdens de berging werd op drie plekken 
gezocht naar delen van de Halifax en de omgekomen 
bemanning. Tijdens de berging was, wekelijks op dins-
dag en donderdag, de bergingslocatie opengesteld voor 
bezoekers. De berging duurde in totaal vijf weken. 

Monument onthuld
Een jaar na de berging werd op 27 september 2006 een 
monument onthuld in de Oranjepolder ter nagedachte-
nis aan de omgekomen bemanning. Het Halifax monu-
ment ‘Verzet, Vrijheid, Victory’ bestaat uit een propeller 
afkomstig van het neergestorte vliegtuig op een zwarte 
zuil. Op de zuil is een zwarte plaquette met de namen 
van de omgekomen geallieerde militairen aangebracht. 
Het monument werd ontworpen door Martin Copier. 
Diezelfde dag werden de stoffelijke resten van de beman-
ning begraven op de begraafplaats Jonkerbos in Nijme-
gen. In september 2007 kreeg Hank zijn Halifaxstraat.
Een van de motoren van de Halifax werd geschonken aan 
het Biesbosch Museum in Werkendam. De wrakstuk-
ken van de Halifax-bommenwerper waren eerst tijde-
lijk opgeslagen in fort Bakkerskil. In mei 2010 zijn deze 
overgedragen aan de Real Aeroplan Club Breighton uit 
Engeland. Tegelijkertijd werd aan Fort Altena een propel-
ler van de Halifax geschonken. 

Bron: Archiefkring Hank
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Monument ter nagedachtenis aan de om-
gekomen bemanningsleden van de Halifax.

De namen van de omgekomen 
bemanningsleden



De bemanning van de Halifax

Flying Officer Sidney Glen 
Peterson

De navigator kwam uit 
Canada. Sidney stond be-
kend om zijn gevoel voor 
humor en zijn talent om 
cartoons te tekenen.

Flying Officer Norman 
Allan Marston DFC

Air Bomber. Het DFC staat 
voor Distinguished Flying 
Cross, Marston kreeg deze 
onderscheiding voor zijn 
dapperheid en moedig 
optreden tijdens de 
Maagdenburg raid. 

Pilot Officer Eric Benjamin 
Wilson

Piloot van de Halifax 
LV905. ‘Tug’ zoals hij 
genoemd werd, kwam uit 
Salisbury, Southern Rho-
desia.

Flight Sergeant Joe 
Henderson

Wireless Operator uit 
Liverpool, Engeland. In 
2001 onthulde zijn dochter 
Norma een herdenkings-
bord ter nagedachtenis 
aan de bemanning van de 
LV905.

Flight Sergeant 
Joseph Thomas 
Lloyd LeBlanc

De Rear Air gun-
ner, Ontario, Ca-
nada. Tijdens de 
Maagdenburg raid 
in 1944 schoot 
Lloyd LeBlanc een 
Duits toestel uit 
de lucht. 

gemeente 
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Sergeant William John 
White
Flight Engineer uit 
Birmingham, Engeland. 

Sergeant George 
Herbert Butler

Mid-Upper Air gunner, 
Tottenham, England. Bij 
het wrak van de LV905 
werden de stoffelijke 
resten gevonden van 
twee militairen, de enige 
die geïdentificeerd kon 
worden was Sergeant 
Butler.

gemeente 
werkendam

Berging Lancaster

Hoofdstuk 3 Berging van de Halifax   
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Van links naar rechts: uit de UK Alan Dickens en Phil Southern 
van de Royal Air Force Association branch Liverpool aansluitend 
de vertanen Larry Taylor en Bob Draper en als laatste uit Canada 
Chris LeBlanc familie van boordschutter Lloyd LeBlance.

Oktober 2014

Veteranen herdenken hun 
gevallen kameraden. 
“We willen naar Hank 
komen om onze dank te 
uiten aan een ieder die 
een bijdrage heeft gele-
verd aan de berging en 
begrafenis van de LV905 
crew” schreef de 90 jarige 
Larry Taylor. 

Larry, een der laatste 
veteranen van 78 squa-
dron, was samen met zijn 
vrienden enkele dagen in 
Hank om het Halifax mo-
nument en de graven van 
zijn gevallen kameraden te 
bezoeken. 



Hoofdstuk 4 Streekverhalen 
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Werkendam
Het monument van de Line-Crossers in de Van Tienho-
ven van den Boogaardstraat is onthuld op 29 april 1989. 
Het beeld is gemaakt door 
Nico van Leest, hij heeft 
ook het crossersmonument 
in Lage Zwaluwe gemaakt. 
Van Leest was ook de maker 
van de plaquette met alle 
namen van Werkendam-
mers die gesneuveld zijn in 
de Tweede Wereldoorlog. 
Die plaquette werd in 1960 
onthuld op het gemeente-
huis op de Hoogstraat. Later 
is deze plaquette verhuisd 
naar het Crossermonument 
aan de Van Tienhoven van 
den Boogaardstraat. Opdrachtgever voor het beeld was 
een comité bestaande uit enkele verzetsmensen zoals bv. 
Piet van den Hoek en Adriaan de Keizer. Zij wilden met 
het monument bereiken dat de crossings in de Biesbosch 
in de laatste oorlogswinter een blijvende herinnering 
zouden krijgen in het dorp.  

Dussen
Het oorlogsmonument van Dussen staat bij de Koppel-
paarden. Dit is de plaats waar het gemeentehuis heeft 
gestaan. Op 22 mei 1945 ontplofte dit gemeentehuis 
door een door de Duitsers aangebrachte springlading. 
Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Bij de viering 
van 50 jaar bevrijding in 1995  werd tijdens een kerk-
dienst geld ingezameld voor het monumentje. 

Hank
Het monument in Hank op het War-
mondplein is op 20 maart 1991 ont-
huld door de toenmalige minister van 
defensie Relus ter Beek. Een plaat-
selijk comité onder voorzittersschap 
van A. Ribbers nam het initiatief tot 
oprichting van het monument. Het 
ontwerp is van Henk Stapper.

Nieuwendijk
Het oorlogsmonument in Nieuwendijk staat op het Oslo-
park en is onthuld op 28 april 1995. De Stichting herden-
king oorlogsslachtoffers bracht het geld bijeen voor het 
monument. Het ontwerp van het standbeeld is gemaakt 
door Hannie Kruisselbrink. Haar uitleg bij het ontwerp 
is dat vrouwen in oorlogstijd hun mannen en jongens 
moeten afstaan. Zij moeten flink blijven en mogen geen 
emotie tonen.

Sleeuwijk
Het oorlogsmonument in Sleeuwijk 
op het Vijverplein is onthuld op 3 mei 
1952. Dit monument was in die tijd 
voor alle 45 oorlogsslachtoffers in het 
Land van Heusden en Altena.  Het 
ontwerp van de hand met een zwaard 
is van Marcus van Ravenswaaij. Later 
kreeg bijna elk dorp zijn eigen monu-
ment. 

Hoofdstuk 4.1 Oorlogsmonumenten in gemeente Werkendam
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Bij het aanbreken van de oorlog in mei 1940 werd 
in Hank de brug van Keizersveer opgeblazen. Na de 
bezetting is deze door de Duitsers weer hersteld, maar 
in de nacht van 1 november 1944 is de brug opnieuw 
opgeblazen. De overige oorlogsverwoestingen in de 
gemeente Werkendam vonden voornamelijk plaats in 
het laatste oorlogsjaar. 

Radio Oranje
Na de landing van de geaillieerden op 6 juni 1944 in 
Normandië, Frankrijk, trokken zij snel door Europa. Vanaf 
5 september 1944 lijkt de oorlog een keer te nemen. Via 
radio Oranje wordt per abuis gemeld dat Breda bevrijd 
is. Heel de bevolking loopt uit, vandaar dat deze dag 
bekend staat als dolle dinsdag. Het bleek een vergissing. 
Wel betekende het dat het Land van Heusden en Altena 
eind 1944 frontgebied werd. Mede door het aanstaande 
Ardennenoffensief stroomde het gebied vol Duitsers die 
overal bij de mensen in huis werden ingekwartierd. 

Bersche Maas is frontlinie
De Katholieke kerken van Hank en Dussen worden ver-
nield door voortdurende beschietingen over en weer 
door geaillieerden en de Duitse bezetters. De Bergsche 
Maas is dan de frontlinie. Vanaf januari 1945 moeten alle 
inwoners van Hank en Dussen evacueren; bij terugkomst 
treffen zij hun woonplaats in puin aan. De Katholieke 
kerk in Hank wordt na de oorlog weer gerestaureerd. De 
Katholieke kerk in Dussen is te zeer beschadigd en wordt 
uiteindelijk gesloopt. 

Torentje van de kerk gehaald
In de laatste oorlogsdagen blazen de Duitsers alle hoge 
gebouwen in het gebied langs de rivieren op. De Werken-
damse korenmolen ‘Ken u zelve’ wordt volgestopt met 
munitie door de Duitsers. Op 20 april 1945 vliegt de mo-
len de lucht in. Twee dagen later, op 22 april, vliegen twee 
Werkendamse kerken in de lucht. Het zijn de Hervormde 
en de Gereformeerde kerk. Een derde kerk van de Gere-
formeerde Gemeente blijft gespaard, omdat de gemeen-
teleden het torentje van de kerk hebben gehaald.

De Katholieke kerk in Hank

De Katholieke kerk in Dussen

Drie mensen zitten op die wieken van de gespron-
gen molen in Werkendam. Op de achtergrond de 
Rehobohtschool die als hospitaal gebruikt werd. 

Oktober 2014
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Hoofdstuk 4.3 Lotgenoten van Anne Frank (Werkendam)

Dinsdag 7 april 1943

Lieve Kitty,           
     

Het hele huis dendert van ruzie. Moeder en ik, de Van Daans 
en Papa, moeder en mevrouw, alles is kwaad op elkaar, leuke 
sfeer, hè? Het gebruikelijke zondenregister van Anne kwam in 
zijn hele omvang opnieuw op het tapijt…..

De luchtaanvallen op de Duitse steden worden van dag tot dag 
sterker. We hebben geen nacht meer rust, ik heb zwarte krin-
gen onder mijn ogen door het tekort aan slaap. Ons eten is 
miserabel. Ontbijt met droog brood en koffiesurrogaat. Diner: 
al veertien dagen lang spinazie of sla. Aardappels van 20 cm. 
lengte smaken zoet en rot. Wie wil vermageren logere in het 
Achterhuis! Boven klagen ze steen en been, wij vinden het niet 
zo tragisch. Alle mannen, die in 1940 gevochten hebben of ge-
mobiliseerd waren, zijn opgeroepen om in krijgsgevangenschap 
voor den Fuhrer te werken. Doen ze zeker als voorzorgsmaatre-
gel tegen de invasie!

Je Anne

Fragment uit het dagboek van Anne Frank

Oktober 2014
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Het dagboek van Anne Frank is wereldberoemd.  Het 
Joodse meisje Anne schrijft erin van 14 juni 1942 tot 1 
augustus 1944, terwijl ze met haar familie ondergedo-
ken zit in een Amsterdams grachtenpand. Op 4 augus-
tus 1944 wordt de familie Frank opgepakt en naar een 
concentratiekamp afgevoerd. Anne Frank overlijdt in 
maart 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen, 
twee maanden voor de bevrijding van Nederland. Anne 
Frank is daarmee één van de zes miljoen Joden die de 
dood vonden in de concentratiekampen in de Tweede 
Wereldoorlog. Door haar dagboek kent bijna iedereen 
het levensverhaal van Anne Frank. 

Onzekerheid over hun lot
Maar ook uit Werkendam wordt in de oorlog een Joodse 
familie weggevoerd. Joseph (Joop, geboren 6 maart 
1868), Johanna Sientje (Hanneke, geboren 8 novem-
ber 1872)) en Elizabeth Johanna (Liza, geboren 3 maart 
1870) de Vries; een broer met twee zussen, wonen in de 
oorlog op de hoek van de Hoogstraat en de Kerksteeg. 
Ze hebben er een slagerij. Terwijl Anne Frank op 7 april 
1943 in haar dagboek schrijft over de luchtaanvallen op 
de Duitse steden, heeft ook de Joodse familie de Vries 
in Werkendam de onheilstijding ontvangen. Ze krijgen 
een brief van de Duitse bezetter om zich te melden. Het 
aanbod van het Werkendams verzet om onder te duiken 
wordt herhaald. Ze durven niet of ze zien er op een an-
dere manier tegenop; kortom er wordt geen gebruik van 
gemaakt. De onzekerheid over hun lot wordt Joseph op 
de dag voor dat hij moet vertrekken te veel. Bij de vlakbij 
wonende familie Stam verbergt hij zijn gezicht in z’n 
handen en huilt.  De politie haalt ze op en en vervoerde 
de familie naar Westerbork. 

Treinreis in goederenwagons
De familie de Vries wordt op 13 april 1943 op transport 
gesteld naar Sobibor, een dorpje in Polen. Een treinreis in 
goederenwagons van driemaal vierentwintig uur. Opge-
propt, zonder watervoorziening en met een kleine ton 
voor de behoeften. De treinreis is voor Joseph de Vries 
– als diabeet – extra belastend en zijn gezondheidstoe-
stand moet bij aankomst zeer slecht zijn geweest. Na het 
uitstappen op het perron van Sobibor, worden de onge-
lukkigen, met achterlating van hun bagage naar het kamp 
vervoerd. Op 16 april 1943 vinden Joop, Hanneke en Lisa 
de Vries er de dood in de gaskamers van Sobibor. Hun as 
wordt uitgestrooid op een heuvel nabij Sobibor, ver van 
hun vertrouwde geboorte- en woonplaats Werkendam. 

Boodschappen in de slagerij
Oudere Werkendammers hebben de familie de Vries nog 
gekend. De zusters Anna (81 jaar) en Sjaan van der Pijl 
(76 jaar) wonen tot 1941 in een steeg aan de Hoogstraat, 
tegenover het postkantoor. De slagerij van de familie de 
Vries is een paar huizen verderop. Regelmatig worden 
er boodschappen gedaan in de slagerij. “Mijn vader was 
petroleumhandelaar en kwam bij iedereen over de vloer. 
Zodoende hadden we wel drie slagers waar we regelma-
tig kochten. Joop stond vrijwel altijd in de slagerij. Als 
hij er niet was, hielp zijn zus Hanneke ons. Lisa zagen we 
nooit, die was wat schuw en kwam bijna nooit het huis 
uit”, zo putten de zusters van der Pijl uit hun herinnering. 
“Maar Hanneke bracht in een mandje ook wel bestel-
lingen weg door Werkendam. Het waren vriendelijke 
mensen”. 

Joop de VriesHanneke de VriesLisa de Vries
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Een poortje in de Kerksteeg
Of de familie de Vries als Joden sabbath hielden en op 
zaterdag hun slagerij sloten, kunnen de zussen zich niet 
herinneren. “Ze woonden in een mooi huis. Ook hadden 
ze een weitje aan de Loze Stoep, waar enkele schapen 
werden gehouden. Achter hun woning was een stal. 
Via een poortje in de Kerksteeg kwam je bij die stal”. In 
de huiskamer van de beide zussen hangt een olieverf-
schilderij van de Kerksteeg ten tijde van de oorlog. Het 
poortje naar de stal wordt aangewezen. “Als er eens een 
auto door de smalle Kerksteeg reed, konden we bij dat 
poortje in een nis opzij stappen om niet aangereden te 
worden”. 

Schapenweitje
Ook hij herinnert zich het schapenweitje aan de Loze 
Stoep. “Daar gingen we vaak voetballen, maar we wer-
den altijd weggejaagd door Joop de Vries. Zijn zus Lisa 
kwam nooit buiten”. Ten tijde van het oppakken van de 
familie de Vries werkt Van Elzelingen buitenaf bij Arn-
hem. Wat er met hun huisraad is gebeurd weet hij niet. 
“Je kon er niet naar binnen kijken door de gordijnen. De 
familie had ook niet veel contacten in Werkendam”.  

Schippersfamilie Ruijtenberg
Vanaf juli 1943 wordt het huis van de familie de Vries 
weer bewoond door de schippersfamilie Ruijtenberg. 
Dochter Mien (80 jaar) vertelt: “Ons schip ‘Tijd is geld’ 
was door de Duitsers in beslag genomen en naar Noor-
wegen gebracht. Sommige schippers konden hun schip 
nog in de Biesbosch verbergen, maar wij waren te laat. 
En omdat het huis van de familie de Vries leeg stond, zijn 
wij erin getrokken”. 

Toestemming
Ze weet niet meer wie toestem-
ming gaf om het huis te betrekken. 
De Werkendamse burgemeester 
J. de Bruijne was op 17 juni 1943 
ontslagen. Zijn opvolger, de NSB 
burgemeester N.J.M. van Dulst 
wordt met ingang van 26 oktober 
1943 benoemd.  “Wij waren blij 
dat we onderdak hadden. Je had 
de slachtplaats en achter de slage-
rij was een kamertje. 

Op de grote open zolder sliep ik met mijn broer. Er zijn 
ook nog Duitsers ingekwartierd, die sliepen in de slacht-
plaats. Het waren lieve jongens. Met Kerst kregen ze een 
kerstpakket en kwamen ons nog een krentenbroodje 
brengen. De jongens sliepen gewoon op de grond; als we 
naar de wc moesten, stapten we over hen heen. 

Einde van de oorlog
Aan het einde van de oorlog moesten we ons huis uit 
naar de Sleeuwijkse dijk, omdat er kruit in de kerk werd 
gedragen. Nadat de Hervormde kerk was gesprongen 
(22 april 1945), was de hele slachtplaats achter het huis 
vernield. De wijzerplaat van de kerk stond tegen de muur 
van het huis. We hebben zelf het puin opgeruimd en met 
broeikassenglas en planken alles weer dichtgemaakt, 
zodat we er snel weer konden wonen. Ook het dak was 
gelicht; de wind trok over de zolder. Daar heb ik nog 
zeven weken ziek gelegen met difterie. In 1948 ben ik 
vanuit het huis getrouwd met Huub Koman” De bevrij-
ding herinnert ze zich nog goed. “Toen hebben we echt 
feest gevierd, terwijl de Duitsers nog op straat liepen. 
Iedereen had wat lekkers bewaard en Jo van de Werff 
speelde op zijn accordeon”. 

Vaak afgevraagd
Achteraf heeft ze zich vaak afgevraagd of de familie de 
Vries niet gered had kunnen worden. “Hoe erg het was, 
besefte je pas na de oorlog. Ik kan niet begrijpen dat 
die mensen die geen kip kwaad deden, toch opgepakt 
werden”. 

De drie Stolpersteiner op de Hoogstraat in Werkendam. De stenen zijn 
6 april 2010 gelegd ter nagedachtenis aan familie De Vries.
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Op 18 januari 1945 nam het derde bataljon van Haupt-
mann Sautter zijn intrek in Kasteel Dussen. Het dorp 
was al langere tijd frontgebied door zijn ligging nabij de 
Bergsche Maas. De bewoners waren geëvacueerd, maar 
Kasteel Dussen werd bewoond door Duitse soldaten. 
Hier vond rond deze tijd een dramatisch incident plaats.

Achteloos voorbijgelopen
Op de galerij op de eerste verdieping, tussen de twee 
torens van Kasteel Dussen is een kruisje in de tegelvloer 
gekerfd. Lange tijd werd het kruisje achteloos voorbijge-
lopen. Totdat begin jaren negentig een bus met Duitse 
ouderen een bezoek bracht aan het Kasteel. Één van de 
Duitse bezoekers begon bij het zien van dat kruisje hevig 
te zweten en te trillen. Hij werd zo emotioneel dat één 
van de gidsen zelfs een dokter wilde bellen. Uiteindelijk 
was dat niet nodig, maar vertelde de man zijn verhaal. 

Vrees voor een nederlaag
Ten tijde van de oorlog was hij commandant geweest en 
gelegerd in Dussen op het Kasteel. Het oorlogsfront was 
vlakbij, net over de Bergsche Maas. Het Kasteel deed 
in die tijd dienst als uitkijkpost. Tussen de twee nu nog 
bestaande torens, was er in die tijd nog een derde toren 
en daar stonden altijd soldaten op de uitkijk. Tijdens die 
hevige oorlogsbeschietingen weigerde één van de 
soldaten om in de uitkijktoren de wacht te houden. 
Kennelijk was hij bang beschoten te worden. Weigeren 
van een bevel, betekende in oorlogstijd echter een dood-
vonnis. De Duitse commandant gaf dan ook opdracht de 
soldaat dood te schieten. Hoe kon hij anders zijn man-
schappen gemotiveerd houden, ondanks vrees voor een 
nederlaag.  

Spijt van zijn bevel
’s Nacht kreeg de commandant echter spijt van zijn bevel 
tot het doodschieten van de soldaat. Het drong tot hem 
door dat de gevechten tegen de geallieerden zouden 
eindigen in een nederlaag voor de Duitsers. Het laten 
doodschieten van de soldaat was dus eigenlijk zinloos. 
Als boetedoening sloop de commandant naar de wacht-
toren en kraste er een kruisje in. Het terugzien van het 
kruisje bijna vijftig jaar later, was dan ook zeer emotio-
neel voor de Duitser. Hij had natuurlijk nooit verwacht 
het kruisje ooit nog terug te zien, zeker niet omdat het 
Kasteel zo verwoest was na alle beschietingen in de laat-
ste oorlogswinter.      

Elitesoldaten
De Duitse parachutisten stonden bekend om hun fana-
tisme, zelfs in dit stadium van de oorlog. Dat gold zeker 
voor de zesde Fallschirmjäger-divisie, die was samenge-
steld uit veelal erg jonge soldaten. Ze waren zich zeer 
bewust van hun status als elitesoldaten. Om dat te on-
derstrepen beval commandant Plocher bijvoorbeeld dat 
er wekelijks zogenaamde Fuhrenworte moesten worden 
voorgelezen en besproken. Mogelijk hierdoor geïnspi-
reerd, kalkten de parachutisten overal leuzen. Zo brach-
ten zij hun trouw aan Fuhrer en vaderland tot uitdruk-
king. De Duitse Wehrmacht stond bovendien met de rug 
tegen de muur en elk middel was geoorloofd om desertie 
te voorkomen. Van hogerhand lag er eind 1944 een bevel 
aan de Fallschirmjager dat luidde: ‘Wie zijn stelling of 
zijn post verlaat of zijn wapen achterlaat, verraadt zijn 
vaderland en heeft daarmee zijn leven verbeurd’. Een 
duidelijke boodschap. 
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Henk Nieuwenhuijsen was bij het uitbreken van de oor-
log 6 jaar oud. Hij woonde aan de Buitendijk in Hank op 
nummer C169 naast de jongensschool. In de nazomer 
van 1944, Henk was toen 10 jaar, werd de school in be-
slag genomen door de Duitsers. Henk Nieuwenhuijsen 
heeft zijn herinneringen aan die tijd opgetekend.

Gevloek en herrie
“Op een nacht hoorde we veel gevloek en een herrie 
bij ons voor het huis. De Duitsers hadden die nacht de 
school in bezit genomen. Ze waren met hun auto’s en 
paarden het schoolplein op gegaan, wat via de stoep bij 
ons voor het huis moest gebeuren. Het gehele school-
plein stond vol met wagens, terwijl de paarden bij de 
boeren werden ondergebracht. Ook bij ome Rien, die 
aan dezelfde stoep woonde, waren Duitsers ingekwar-
tierd. Ze heetten Werner en Meijer en  waren rond de 
veertig jaar”.  

Bergsche Maas
Bij het verstrijken van 1944 kwam het oorlogsfront 
steeds dichter bij de Bergsche Maas te liggen. “Dat 
het front steeds dichter bij kwam kon men overal aan 
merken. Er kwamen steeds meer Duitsers, maar niet 
in de school, die werd als hospitaal ingericht. Wat daar 
aangevoerd werd aan gewonde Duitsers, was gewoon 
verschrikkelijk. Het gekreun van de Duitse gewonde 
soldaten was duidelijk te horen, en het bloed droop uit 
de ziekenwagens. Er werd ook een Engelsman aange-
voerd, die waarschijnlijk aan 
zijn verwondingen was overle-
den. Ik heb gezien dat hij naast 
de kerk, begraven werd. Een 
Duitser was een kuil aan het 
graven, terwijl de overledene 
in een deken gewikkeld was 
en naast de kuil lag. Dat dit 
de Engelsman was, kon niet 
anders, want een Duitser werd 
met Militaire eer begraven, 
wat wij ook meermalen gezien 
hebben. Alles wat er bij het 
hospitaal gebeurde, konden 
wij zien, want ze kwamen bij 
ons van de stoep gereden met 
de ziekenwagens. Zo zie ik nog 
de Aalmoezenier staan, die aan 
de gezusters Weterings, Jaan-
tje en Emma, vroeg, of ze 

mee wilden helpen het bloed weg te werken, en ook Wil-
lem Heijmans moest meehelpen. Bij ons in de tuin had-
den de Duitsers een diepe put gegraven voor het afval 
vanuit het hospitaal. Ook lichaamsdelen kwamen hierin 
terecht. Als kinderen gingen wij natuurlijk in de put 
kijken, zelf heb ik daar nog een arm in zien liggen. Je zag 
ook hoe de Duitsers teilen met afval daarin deponeer-
den. In de verte hoorden we dagelijks het gebulder van 
de kanonnen dat steeds dichter bijkwam, het bewees dat 
de geallieerden steeds dichterbij kwamen”.  

Evacueren
Op 4 januari 1945 moet Henk Nieuwenhuijsen samen 
met zijn familie evacueren. Ze kwamen uiteindelijk in de 
buurt van Kedichem terecht. Pas eind juni 1945 kon het 
gezin terug keren naar Hank, waar vrijwel alles verwoest 
was. “De oorlog was dan wel ten einde, maar de gevol-
gen van de oorlog hebben we nog lang gevoeld. Voor ons 
was het van belang dat eerst de school weer hersteld 
werd. Het schoolmeubilair was er niet meer, en daarom 
werden door een timmerman tafels en banken in elkaar 
getimmerd. De school moest helemaal uitgemest en ont-
smet worden, want de Duitsers hadden er immers een 
hospitaal van gemaakt. Er was zo hard gewerkt dat we, 
na een vol jaar thuis geweest te zijn, weer naar school 
konden”.

Hieronder een oude schoolfoto van de RK jongensschool aan de 
Buitendijk.  Henk Nieuwenhuijsen zit in de middelste rij school-
banken op de tweede bank links.
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Ons land is eind oktober 1944 al voor een deel bevrijd. 
De geallieerden staan aan de oevers van de Maas, 
Bergsche Maas en Westerschelde. Deze rivieren vormen 
het front tussen Duitsers en onze bevrijders. Het Land 
van Heusden en Altena is nog niet bevrijd, maar aan 
de oevers van Amer en Maas kan ik naar het bevrijde 
gebied kijken.

Zucht van verlichting
Ik denk dat de oorlog wel snel voorbij zal zijn. Toch slaat 
zo nu en dan een granaat in, eerst ’s nachts, maar later 
ook overdag. Ik hoor ze fluitend overkomen en slaak een 
zucht van verlichting  als de granaat ergens op een ak-
ker terechtkomt. Een onzekere tijd. Slapen in de kelder, 
stropakken voor de ramen, kerkdiensten worden afgelast 
en  Duitsers pakken nog steeds jonge mannen op om in 
Duitsland te laten werken. Maar...  De bevrijding komt 
eraan, denkt iedereen.

Laatste stuiptrekking
Ondertussen bereidt Hitler met veel afleidingsmanoeu-
vres een tegenaanval  voor. Het is de bedoeling dat 
vanuit Duitsland in de buurt van de Ardennen een grote 
aanval begint, die de geallieerden weer de Noordzee in 
moet jagen. Dit gebeurde ook in 1940.  Heel veel troepen 
en tanks worden klaargemaakt voor het offensief van de 
Duitsers. Jonge jongens van 14 jaar en ouder en oude 
mannen worden hiervoor ingezet. Dit is wel de laatste 
stuiptrekking van het Groot Duitse Rijk van Hitler. Voor 
deze grote aanval zijn in Nieuwendijk veel Duitsers ver-
zameld en in de Bakkerskil liggen landingsboten om de 
bevrijders aan de overkant van de rivier aan te vallen.

Angstaanjagend trommelvuur
Jan de Rooy, een twintigjarige jongen uit Sprang-Capelle 
seint dit nieuws met zijn geheime zender door aan de 
geallieerden. Die avond van de 12e december 1944 
wordt voor Nieuwendijk een droevige, die heel veel 
families nog heel lang zal herinneren. Angstaanjagend 
trommelvuur vanaf de overkant van de Maas wordt in de 
richting van Nieuwendijk afgevuurd. De eerste lading van 
honderden granaten treffen de mensen, die op straat lo-

pen. Ook huizen worden getroffen. Helpers proberen de 
zwaargewonden te verzorgen of naar een veilige plek te 
brengen. Dan gaat de beschieting weer door. Ook helpers 
worden door de granaatscherven getroffen. Men pro-
beert de gewonden in veiligheid te brengen en te verzor-
gen. Een aantal is op slag gedood of sterven op de harde 
vloer van een bakkerij. Een jonge moeder,  een kind, een 
vader en twee dochters. Vanaf ‘de drie sluizen’ tot aan 
‘de oude school’ is de weg kapotgeschoten.

Wagens hobbelen richting Gorinchem
 ‘s Nachts hobbelen wagens met gewonden richting Go-
rinchem. Veertien mensen zijn op slag gedood, negen-
tien zwaargewond, waarvan er later nog drie sterven. 
In het catechisatielokaal van Gereformeerde kerk worden  
de slachtoffers opgebaard. Na de begrafenisdienst gaat 
een lange stoet over de Kildijk naar de begraafplaats. 
In de verte hoor je het kanongebulder en er cirkelen 
vliegtuigen rond. Gelukkig wordt deze stoet niet verward 
met een militaire colonne en kan de begrafenis rustig 
verlopen... 

Jenneke van de Stelt
13 november 1938 - 
12 december 1944

Bouke Wijbenga
18 april 1901 - 

12 december 1944
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Over de Duitse concentratiekampen is heel veel ge-
schreven.  Maar niet alleen in Duitsland en Polen waren 
kampen, ook Nederlands-Indië (Indonesië) had zijn 
eigen kampen. Het land behoorde in 1940 bij Nederland 
en werd later aangevallen door Japan. In 1942 bezetten 
de Jappen eerst Singapore en Sumatra, maar later ge-
heel Indonesië. De Nederlanders die er toen woonden, 
moesten ook allen naar een kamp. Nel van Driel-Paans 
(65 jaar) kwam zo als twee jarig meisje in het Jappen-
kamp terecht, ze bleef tot haar zesde geïnterneerd.

Slavenarbeid
Nel werd in 1940 in Indonesië geboren. Haar ouders 
woonden er samen met haar broer sinds 1936 op het ei-
land Bangka.  In 1942 moest de familie Paans het eiland 
verlaten en kwam in Soerabaja terecht. Na de bezetting 
van het gehele land door de Japanners kwam ze met 
haar moeder en broertje terecht in het beruchte kamp 
Karang Panas, een voormalig klooster. “In het kamp was 
weinig privacy, een tekort aan water en de vrouwen 
moesten er slavenarbeid verrichten. De vrouwen en 
kinderen moesten ook buigen voor de bezetters. Als de 
buiging niet diep genoeg was, volgde er straf. We moes-
ten ook een Japans versje opzeggen. ‘Kiwotsuke, Kerei 
(buig), Naore (terug in stand), Yasume (dat betekent op 
de plaats rust). De tekst betekende zoiets als ‘alles is in 
orde’”. 

Prikkeldraad
De kampen werden afgesloten met prikkeldraad en 
rieten matten en jongens vanaf negen jaar werden bij 
hun moeder weggehaald. Ze moesten naar het man-
nenkamp. Haar broer kwam in een kamp op slechts tien 
minuten afstand, maar dat wisten ze toen niet.  Nel van 
Driel-Paans met haar pop, waarin haar moeder siera-
den en geld verstopte. Na enige tijd kwam Nel met haar 
moeder in het kamp ‘Lamper Sari’ bij Semerang. “In dit 
kamp was het iets beter, we gingen in huisjes wonen met 
verschillende families. We kregen een klein kamertje 
met een stapelbed, een gewoon bed, een stoel en een 
kastje. In dit kamp kregen we ook van tijd tot tijd bericht 
van mijn vader. Koeriers brachten briefkaarten rond. 
Deze moesten in het Maleis geschreven worden. Één van 
de kaarten was niet door mijn vader geschreven, alleen 
door hem ondertekent. Mijn moeder schrok hiervan, 
omdat ze begreep dat hij te ziek was om te schrijven. 
In 1943 ontvingen we regelmatig kaarten, in 1944 geen 
enkele kaart. In 1945 kwamen de kaarten opnieuw. Voor 
mijn vijfde verjaardag kreeg ik zelf een kaart. Ook bakte 

mijn moeder toen een taart van restjes rijst die ze steeds 
gespaard had”.

Hout sprokkelen
Ook kinderen moesten in het kamp werken. “Vanaf vier 
jaar moest je meehelpen met hout sprokkelen. Ook 
moesten we uren in de rij staan als er eten werd uitge-
deeld. De moeders werden tewerkgesteld op het land, 
in de keuken of in de ziekenzaaltjes. Honger hadden we 
altijd, we kregen gewoon te weinig te eten. Als aanvul-
ling op het menu aten we slakkensoep, gestoofde slang, 
kikkerboutjes, katten, muizen, ratten. 

Slakken
Op het laatst was er niks meer te vangen. Ik zal nu nooit 
slakken eten. Later kregen we nog maar één maaltijd per 
dag. Ook werden er steeds vaker razzia’s gehouden van-
wege gestolen veldgewassen of te veel waterverbruik. 
Tijdens razzia’s mocht ik altijd met mijn pop spelen. Ach-
teraf bleek dat er in die pop, met porseleinen kop en een 
lappenlijf, een gouden armband en geld van mijn moeder 
verborgen zat. Veel vrouwen hadden op die manier kost-
baarheden verstopt. 

Hartvormige steen
Het meest is me bijgebleven dat ik op een muurtje zat te 
wachten totdat mijn moeder terugkwam van haar werk. 
De oudere vrouwen die niet konden werken, moesten op 
de kinderen passen. Ik zocht vaak steentjes. Ik heb toen 
een prachtige hartvormige steen gevonden, die ik nog 
steeds heb. Er zat een gaatje in waar ik later een oogje 
aan heb laten maken om het als ketting te kunnen dra-
gen. Omdat ik zo blond was, werd ik vaak over mijn haar 
geaaid door de Jap. Daar had ik zo’n hekel aan. 

Ander eiland
Als ik nu films zie, waarin Jappen krijsen of brullen, vind 
ik dat nog steeds eng. Ook ben ik een keer achterna ge-
zeten door een Japanner, omdat ik van mijn moeder geld 
had gekregen om eten te kopen bij inlanders. Sommige 
kampbewoners kregen eten van hun bedienden, maar 
omdat wij van een ander eiland kwamen, hadden wij 
niemand die ons iets extra’s bracht”.
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Nel van Driel-Paans met haar pop, 
waarin haar moeder sieraden en geld 
verstopte.

Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 duurde 
het nog tot 23 augustus alvorens Nel en haar moeder uit 
het kamp kwamen. Met haar vader en broertje gingen ze 
weer in een huis wonen, maar al snel volgde een nieuwe 
oorlog; het Bersiap tijdperk. In die tijd streden de Indo-
nesiërs voor hun eigen onafhankelijkheid.  In april 1947 
keert het gezin Paans terug naar Nederland. De tijd in het 
Jappenkamp heeft het verdere leven van Nel beïnvloed. 
Nog altijd is ze zuinig op haar spullen en eten weggooien 
vindt ze verschrikkelijk. Ook is ze blij dat haar eigen 
kinderen in vrede konden opgroeien. Praten over haar 
kamptijd blijft moeilijk. “Er werd altijd veel verteld over 
de Duitse kampen en verschrikkingen in Europa, maar wij 
waren als vreemdelingen in een vreemd land en hier kon 
je nog terug vallen op je familie. Ook later op de MULO 
moesten we werkstukjes maken over de Duitse kampen. 
Toen heb ik ook de geschiedenisleraar verteld over de 
kampen in Indië”. 
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Het veer tussen Sleeuwijk en Gorinchem bestaat al 
sinds de 14e eeuw en was vanaf die tijd een belangrijke 
plaats om de rivier de Merwede over te steken. Er was 
immers nog geen Merwedebrug. In de 20e eeuw nam 
het verkeer steeds verder toe. Vanaf 1933 werden in 
totaal drie veerboten ingezet; de Gorinchem III voor 
nachtvaarten en de Gorinchem IV en V voor de over-
tochten overdag. Eind jaren dertig werden er jaarlijks 
ruim 140.000 auto’s en honderdduizenden voetgangers 
overgezet. 

Voorrang bij het oversteken
Ook de in de eerste jaren van de oorlog bleef het veer 
op normale wijze in gebruik. Wel kregen Duitse troepen 
voorrang bij het oversteken van de Merwede. Vanaf 1944 
kregen de veerboten te maken met luchtaanvallen van 
geallieerde jachtvliegtuigen. Deze aanvallen waren niet 
gericht tegen weerloze Nederlandse burgers, maar tegen 
de Duitse troepen aan boord. Op 12 september 1944; , ’s 
morgens rond 10.00 uur werd de ‘Gorinchem V’ aange-
vallen door enkele geallieerde jagers. Hierbij liep één 
Duitser verwondingen op. 

Opnieuw doelwit
Op 28 oktober werd de Gorinchem V opnieuw doelwit 
van luchtaanvallen. Dit bombardement werd mede 
veroorzaakt door de vele Duitse troepen in het Land van 
Heusden en Altena. De troepen moesten bij het Capelse 
veer oversteken en daarna de aanval in zetten op de 
haven van Antwerpen. Die middag was de veerboot voor 
de eerste maal met een uitsluitend Duitse bemanning 
van Gorinchem naar Sleeuwijk gevaren om soldaten met 
paard en wagens over te zetten. De boot werd rond half 
drie getroffen door drie zware bommen, afkomstig van 
twee Typhoonjagers. Één bom trof het trapgat, waardoor 
er niemand meer uit de passagiersruimte kon vluchten. 
Een tweede bom viel op het achterdek, waardoor de 
boot stuurloos werd en zonk. Het Duitse afweergeschut 
dat langs het Hoekeinde stond opgesteld, begon tijdens 
het bombardement direct op de vliegtuigen te schieten. 

Water- en moddelzuilen
Tijdens het bombardement spoten grote water- en mod-
derzuilen omhoog. Bakkersknecht Henk van de Koppel 
was juist rond die tijd brood aan het bezorgen en rende 
de dijk af om dekking te zoeken achter een boerderij. Zijn 
paard sloeg op hol en kon op de Rijksstraatweg worden 
opgevangen. De Duitse kapitein, verscheidene 

soldaten en ook drie Hollanders overleefden de aanval.  
De veerboot werd zo zwaar getroffen dat het schip nabij 
de Sleeuwijkse oever tot zinken kwam. Slechts het voor-
schip bleef als een baken boven water uitsteken. 

Drijvende bokken
Pas in april 1946 werd de boot gelicht met behulp van 
de drijvende bokken Ajax, Atlas en Hercules. Op de krib 
stond het vol nieuwsgierige mensen. Toen de pont was 
gelicht, werd deze hangend in de kabels naar het strand 
van Gorinchem vervoerd, waar hij op het strand werd 
gezet. Bij de inspectie van de veerboot werden in de pas-
sagiersruimte nog lijken van  Duitse soldaten gevonden, 
die bij het bombardement om het leven waren gekomen. 
Pas in november 1946 werd de veerboot ‘Gorinchem V’  
weer in de vaart genomen; twee jaar na het bombarde-
ment.  

Bestookt door oorlogsvliegers
Tijdens de oorlog zonk ook de ‘Gorinchem III’ door 
oorlogsgeweld in de Vluchthaven. Medio 1945 werd het 
vaartuig dor Rijkswaterstaat gelicht. Overigens werd ook 
de veerpont Gorinchem-Woudrichem bestookt door En-
gelse oorlogsvliegers. Op 8 maart 1944 vielen hier negen 
doden na een bombardement.
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Het lichten van de gezonken pont met rechts de 
Sleeuwijkse oever vol nieuwsgierigen.



Anton Adriaan Mussert wordt op 11 mei 1894 geboren 
in Werkendam op de Hoogstraat. Zijn vader Joannes 
Leonardus Mussert is hoofd van de school en is gehuwd 
met Frederika Witlam. Zij wonen in het schoolhuis 
naast de voormalige school nabij de Kerckewiel. 

Politiek leider
Op 14 december 1931 richt 
Mussert met van Geelkerken de 
Nationaal-Socialistische Beweging 
(NSB) op in een klein zaaltje in het 
Utrechtse gebouw van de 
Christelijke Jongemannen 
Vereniging. Mussert wordt zo 
politiek leider van de Nationaal-
Socialistische Beweging, een soort 
Nederlandse nazi’s. 

Berecht wegens hoogverraad
De invloed van Mussert is echter nooit groot gewor-
den; ook niet tijdens de oorlog. Na zijn arrestatie op 7 
mei 1945 wordt Mussert berecht wegens hoogverraad. 
Woensdag 12 december 1945 volgt de uitspraak. Geheel 
conform de eis volgt de doodstraf. Na zijn veroordeling 
verplaatst men Mussert eerst naar cel 596 en later naar 
cel 603. De executie wordt vastgesteld op dinsdag 7 mei. 
Om 06.00 uur wordt Mussert opgehaald en tegen half 
zeven verlaat hij zijn cel voor de laatste keer. Mussert, 
Willem Terpstra (Musserts zwager), dominee Sijbrandij 
en twee bewakers nemen plaats in een gevangeniswagen 
op de binnenplaats. Om 06.27 uur stapt Mussert uit de 
wagen op de Waalsdorpervlakte en gaat men op weg 
naar het vuurpeloton. Om half zeven is de NSB-leider 
niet meer in leven.

Bedevaartsoord
Tijdens de oorlog bewoond familie Kuiper het geboorte-
huis van Mussert. Vader J. Kuiper is er schoolhoofd van 
1938-1954. Één van de kinderen uit het gezin Kuiper is 
Foeke; als de oorlog uitbreekt is hij 13 jaar. Het geboor-
tehuis van Mussert wordt voor NSB leden en de Natio-
nale Jeugdstorm een soort bedevaartsoord; dit tot grote 
ergernis van de familie Kuiper. “Vooral op de verjaardag 
van Mussert (11 mei) liepen ze af en aan. Ze betraden 
het schoolplein achter ons huis en stelden zich op bij de 
grote kastanjeboom.  Met strakke gezichten staarden ze 
dan naar ons huis. Mijn moeder sloot altijd de gordijnen 
als het weer zo ver was, zodat ze niet in huis konden kij-

ken. Dat werd haar niet in dank afgenomen. Maar op die 
manier kon ze toch haar afkeer tegen de NSB tot uiting 
brengen. 

Bekrassing van het raam
Het bewonderen van het geboortehuis van Mussert 
gebeurde meestal in groepen, waarschijnlijk werd dat 
georganiseerd door Werkendamse NSB’ers. Soms kwam 
er iemand alleen kijken. Wel had het huis nog een 
markant detail dat herinnerde aan Mussert. In een 
raampje in de slaapkamer van mijn ouders had Mussert 
zijn naam Anton Mussert gekrast. Bij het springen van 
de nabij gelegen Hervormde kerk in april 1944 zijn alle 
ruiten gesprongen. Je begrijpt dat wij dat niet erg vonden 
vanwege de bekrassing van het raam door Mussert”. 

Schreib stube
Als eind 1944 de Duitsers met het Ardennen offensief 
proberen de oorlog nog naar hun hand te zetten, wemelt 
het van de Duitse troepen in het Land van Heusden en 
Altena, zo ook in Werkendam. Ook het gezin Kuiper krijgt 
inkwartiering van Duitsers. Hun huis wordt een ‘Schreib 
stube’, de voorkamer wordt gevorderd en het gezin rest 
slechts de achterkamer. In diezelfde periode herbergt 
het gezin enkele weken twee onderduikers die via de 
Biesbosch naar bevrijd gebied willen reizen. “Hoe mijn 
moeder het voor elkaar kreeg in die tijd zowel de Duit-
sers als de onderduikers boven van eten te voorzien is 
nog steeds een raadsel.” 
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Spannend en indrukwekkend
Op Kerstavond ging het bijna fout. Wij hadden nog een 
oude radio in de bedstee waarmee we naar de Engelse 
zender luisterden, samen met onze onderduikers.  De 
Duitsers beneden luisterden naar de Duitse zenders. 
Alleen op die momenten konden we zelf naar de radio 
luisteren. Plotseling kwam een Duitse soldaat de trap op. 
‘Die Oberlehrer und sein sohn’ moesten naar beneden 
komen. Gelukkig konden de onderduikers bijtijds weg-
kruipen. Daar beneden zat de commandant, half dronken 
naar de kersttoespraak van Hitler te luisteren. En wij 
moesten meeluisteren. Dat was toch wel heel spannend 
en indrukwekkend”.  

Orgeltje
Een ander spannend moment voor de familie Kuiper 
was het in beslag nemen van een orgeltje uit de school. 
“Vader was altijd heel zuinig op zijn school, maar ook 
deze werd gevorderd voor inkwartiering. Daar zaten toen 
zelfs Wit-Russen en Oekraïners die het natuurlijk koud 
hadden in de school. Zo haalden ze het orgeltje weg om 
toch wat hout te kunnen stoken. Mijn vader erop af; hij 
was verschrikkelijk boos. Maar de militairen haalden hun 
geweer tevoorschijn om te schieten. Moeder riep direct 
‘Hou toch op, laat ze toch met dat orgeltje’.   
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Line-Crosser is een begrip uit de Tweede Wereldoorlog. 
Hiermee worden 21 personen bedoeld, veelal uit Wer-
kendam, die tijdens de laatste maanden van de oorlog 
via de Biesbosch een verbinding tot stand brachten van 
bezet naar bevrijd Nederland en terug.

Natuurlijk grens
Vanaf 6 november 1944 kwam de Biesbosch tussen de 
linies van de Duitsers en de geallieerden te liggen en wa-
ren deze mensen betrokken als ‘Line-Crosser’. Zij waren 
tevens lid van Groep Albrecht. Het Hollandsch Diep, de 
Amer en de Bergsche Maas werden een natuurlijke grens 
tussen bezet en bevrijd Nederland. De Duitsers waagden 
zich nauwelijks in het onherbergzame gebied van de 
Biesbosch, waardoor het een ideale schuilplaats werd 
voor onderduikers.

Verbinding tussen bevrijd en bezet
Later die maand kwamen een aantal mannen bij elkaar 
om een verbinding op te zetten tussen bevrijd en bezet 
Nederland. Over twee verschillende routes werden men-
sen, goederen, informatie en medicijnen (vooral insuline) 
vervoerd. In totaal werden ongeveer 374 crossings ge-
maakt. Het waren vooral militaire koerierswegen, maar 
ook joden en gestrande piloten konden zo een weg 
naar bevrijd Nederland vinden.  Hoewel bekend is 
hoeveel crossings zijn gemaakt is niet bekend hoeveel 
mensen zijn overgezet. 

Eén van hen was generaal John Hackett, die in Arnhem 
zwaargewond was geraakt, maar een operatie overleefde 
en wist te ontsnappen. 

Twee routes
Er waren twee routes:
•  van Werkendam naar Drimmelen: deze ging eerst een 
stukje over land. Dan per kano over het Steurgat, langs 
de polder Pauluszand naar het eiland Spijkerboor en dan 
langs de Biesboschkant de Amer op. Daar hing tegenover 
restaurant ‘t Voske en tegenover de haven van Drimme-
len ergens een mand om aan te geven wanneer overge-
stoken moest worden. De mand werd verder omhoog 
gehesen als er crossers aankwamen.
• van de Sliedrechtse haven via de Helsluis over de 
Nieuwe Merwede, dan langs de Brabantse Biesbosch om 
de Amer over te steken naar Lage Zwaluwe.

Een omweg
De routes waren 13 tot 18 km lang, hoewel er soms ook 
een omweg gemaakt moest worden. Minimaal deed 
men daar vijf uren over, vaak ook een hele nacht. Er 
werd geroeid in kano’s en kleine bootjes, soms met een 
geluidloze elektromotor, meestal ‘s nachts en vooral niet 
met volle maan. Soms werden zij achterna gezeten door 
Duitse stormboten. Tegen het einde van de oorlog 
werden bijna dagelijks overtochten gemaakt.

Line-Crossers Adriaan de Keizer en Piet van den Hoek (voorin)
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Onderduikers
In de Biesbosch zaten ook meerdere onderduikers 
verscholen. Er was slechts één bruggetje, het ‘Brugje 
van Sint Jan’. Dit werd na Dolle Dinsdag veel door deser-
terende Duitsers gebruikt, en regelmatig lukte het een 
paar van hen op te pakken. 75 mannen werden op twee 
schepen gevangengezet en later aan het Poolse leger in 
bevrijd Nederland (Lage Zwaluwe) overgedragen. Eén 
van de problemen was om voor al die gevangenen eten 
te vinden. Hiervoor werden in Hank voedselbonnen ge-
stolen en bakten bakkers in Werkendam stiekem brood.

Brugje van Sint Jan
Over deze brug probeerden Duitsers te ontsnappen; 
zij kwamen via een mijnenveld bij de overkant van het 
brugje aan. De omgeving bestond toen uit grienden en 
riet, er waren nog geen struiken en bomen. 

Piet van den Hoek was betrokken bij de aanhouding van 
de eerste twee Duitsers, er werd bij geschoten maar de 
kogel ging tussen zijn benen door.
De op deze plek gevangengenomen Duitsers werden in 
een boot gestopt en later aan het Poolse leger in bevrijd 
Nederland overgedragen. De eerste gevangenen hebben 
ongeveer zeven weken op die boot gezeten.

‘Symbool van verzet, door Onderduikers,
hun Helpers en Line-Crossers.

Punt van Ontwapening
75 vijandelijke soldaten

door onderduikerscommando.”

aldus de gedenksteen op de brug.
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De namen van de Line-Crossers
Alle 21 Line-Crossers kregen een onderscheiding.

Militaire Willems-orde Ridder vierde klasse
• Arie van Driel uit Werkendam, postuum, hij maakte 53 
crossings
• Kees van de Sande uit Sleeuwijk, postuum
• Jan de Landgraaf uit Sliedrecht
• Piet van den Hoek uit Werkendam. Hij maakte 37 cros-
sings. In de nacht van 13 januari 1945 ging onderduiker 
Tijs Peele met hem mee. Zij werden gearresteerd en 
overgebracht naar kamp Amersfoort. Zij zagen kans te 
ontvluchten. Van den Hoek schreef in 1994 “Biesbosch-
Crossings 1944-1945”. Piet van den Hoek is de enige nog 
levende line-crosser. Hij ontving ook de Orde van Oranje-
Nassau Ridder vijfde klasse en het Verzetsherdenkings-
kruis.

Bronzen Leeuw
•Jacobus Bakker uit Sliedrecht was de eerste militaire 
koerier die met een kano vanuit Sliedrecht naar bevrijd 
gebied roeide.
• Cornelis Leendert Bolijn uit Sliedrecht
• Pieter van Dam uit Hardinxveld
• Desiderius Hubertus van Gool uit Gorinchem
• Jacobus Cornelis Hoevenaar uit Lage Zwaluwe
• Franciscus Johannes Maria Hoffmans uit Waalwijk
• Albert Kunst uit Sliedrecht
• Jacobus Meyer uit Sliedrecht
• Johannes Rombouts uit Dordrecht
• Cornelis Visser uit Werkendam
• Jan Visser uit Sliedrecht

Bronzen Kruis
• Leendert Gerardus van Beugen uit Sleeuwijk
• Arie de Boon uit Hardinxveld
• Cornelis de Boon uit Hardinxveld
• Cor Hoekstra uit Sprang raakte zwaargewond, kreeg 
een kogel in zijn hoofd en raakte verlamd.
• Adriaan de Keijzer uit Werkendam
• Leendert van Kempen uit Werkendam
• Willem van Veen uit Werkendam
Opvallend is dat drie mensen uit de gemeente Werken-
dam de Militaire Willems-orde kregen, dat is meer dan in 
enige andere Nederlandse gemeente.

Piet van den Hoek

Adrie van DrielKees van de Sande Jan de Landgraaf
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Geraadpleegde bronnen en foto’s

•  Archiefkring Hank
•  Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.
•  Lesbrief 60 jaar vrijheid
•  Rapportage Historisch onderzoek WOII-vliegtuigwrak -  Stafofficier Vliegtuigberging Majoor A.L. Kappert 
 Steven Scott, Letchworth- Groot-Brittannië 
•  Forum WW2Talk
•  Hull Daily Mail 
• Royal Air Force Museum London
• Imperial War Museum London
•   Wikipedia
•   ‘Biesbosch Crossings’ - C.P. van den Hoek
•   Corine Koek-Maasdam
•  Jan Jolie
• Thomas Westerhout
• Ton Lensvelt
•  gemeente Werkendam

Redactie

•   Corine Koek-Maasdam
• Hannie Visser-Kieboom
• gemeente Werkendam
• Docentenhandleiding: A. Nap

De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.
Wie zijn wij?
De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. is opgericht op 25 november 1991 en heeft inmiddels 360 
leden. Het Andries Visserhuis is het eigen onderkomen van de vereniging. Hier kun je iedere zaterdagochtend van 
10.00-12.00 uur terecht (met uitzondering van feestdagen). Je kunt er boeken en registers inzien, oude foto’s bekij-
ken of vragen stellen. Het Andries Visserhuis, een gemeentelijk monument, is te vinden op Slikstraat 15. 

Doelen
De vereniging heeft als doelen om mensen te interesseren voor de historie van Werkendam en 
de streek, het doen van historisch onderzoek naar bijvoorbeeld familiegeschiedenissen of gebou-
wen, het behouden en beschermen van historische gebouwen of oude natuur en het behouden 
van het Werkendams dialect. 

Info
Meer informatie op: 
www.historiewerkendam.nl en Facebook: Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.
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