
De moord op notaris Hollestelle 

De bevolking van Neer-Andel wordt januari 1945 geëvacueerd omdat het vanwege het toenemende 
oorlogsgeweld te gevaarlijk wordt. Zo ook notaris Gerard Hollestelle en zijn vrouw. Ze vinden 
onderdak in Goudriaan. Als de winter voorbij is en het voorjaar is geworden, besluit de notaris terug 
te gaan naar Andel. Hij wil weten hoe het er daar voor staat. De notaris is vooral benieuwd naar zijn 
huis. Hij heeF het enkele maanden daarvoor van de ene op de andere dag achter moeten laten. In 
april 1945 komt hij na een avontuurlijke overtocht over de Waal in Andel aan en ontmoet er zijn 
buurman, die ook net terug is. Samen gaan ze het huis en het kantoor van de notaris bekijken. Alles 
is overhoop gehaald. Een paar zilveren lepels van z’n opa en oma hebben de Duitsers achtergelaten. 
De notaris steekt ze in zijn zak en neemt ze mee. De mannen nemen afscheid. Voor alNjd zal later 
blijken. 

Notaris Hollestelle gaat niet direct terug naar Goudriaan, maar overnacht in herberg De Zwaan, 
verderop in Andel aan de dijk. De volgende dag, 19 april 1945, is het al vroeg onrusNg in het dorp. 
Vijf Duitse soldaten zijn heel vroeg het dorp binnen getrokken. Ze zijn op zoek naar paarden en 
wagens. Een van de soldaten is Karl Heinz Kiy. Hij is 18 jaar oud en gedraagt zich als de leider van de 
groep. Niet ver van de herberg wordt een boer met het pistool op zijn borst gericht, gedwongen 
meteen voor paarden en wagens te zorgen. De boer weigert. Kiy aarzelt niet en haalt de 
trekker over, maar het pistool weigert. De boer schrikt enorm en gaat snel op weg om een paard en 
wagen te zoeken. De Duitsers, en vooral Kiy, vinden dat de boer teveel treuzelt. Tien mannen wordt 
opgepakt en tegen de muur van een huis aan de dijk gezet. Ze worden met de dood bedreigd als 
de gevraagde paarden en wagens niet snel komen. 

Intussen gaat Kiy naar herberg De Zwaan. Daar ziet hij Gerard Hollestelle. Met veel geweld neemt 
hij hem mee. Als Karl hoort dat het om een notaris gaat, scheldt hij hem uit voor kapitalist. 
De notaris heeF heel goed in de gaten dat er voor de Nen opgepakte mannen doodsgevaar dreigt. 
Hij probeert Karl te kalmeren en hem van zijn plannen af te brengen. Tevergeefs. Karl richt al zijn 
aandacht en gram op de notaris. Hij geeF een soldaat opdracht hem dood te schieten. Die weigert 
dit. Dan schiet Karl zelf. Gerard Hollestelle is op een afschuwelijke manier om het leven gekomen. 
Nog maar een paar weken zou de oorlog duren. Hij is 35 jaar oud als hij sterF. Zijn vrouw blijF 
alleen achter. De inwoners van Andel zijn verslagen als ze van de moord horen. 
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