
Oor_oaservar~ n~ en po~? stati -

"La Cabine " 

Zor-dag 17 september 194 4, tegen 11 uur in de voormiddag, vlogen 

grote groepen Engels e bommenwerpers over "La Cabine ". Werd eerst 

aan Dui tse toestellen gedacht op terugtocht van Engeland, a l spoedig 

ech ter dreunden zware slagen v a n v a llende bomme n door de lucht, waar

u~t duide _ijk bleek, dat het gea _lieerde toestellen waren met Ar nhe " 

als doel. 

De machinist J. v a n Krimpe n e n de s toker J.B.A. Jansen, beiden op 

dat mome n t in de machinekamer vertoevende, waarschuwden direct 

Mevrouw van Krimpen en haar moeder in de op het t errein aanwezige 

dienstwoning en gevieren kroop men in een duik er onder de rijkswe g. 

Aan de schuilkelder werd niet gedacht! De bommen bleken evenwel op 

behoorlijke afstand te vallen, zodat, toen men duidelijk hoorde dat 

de electrisch gedreven centrifugaalpomp afsloeg, waarschijnlijk ver

oorzaakt door stroomstoring, men de ''schuilplaats" verliet. De 

machinist en de stoker schakelden onmiddelijk pompen en motoren uit 

en maakten een aanvang met het opstoken van stoomketel 4, teneinde 

zo spoedig mogelijk de compound-stoommachine met dubbelwerkende 

plunjerpomp in bedrijf te kunnen stellen. De telefoon-verbinding met 

Arnhem (via Oosterbeek) bleek verbroken te zijn, zodat, op eigen 

initiatief van de machinist om 12.15 de stoompomp in bedrijf kwam. 

Tegen 2 uur kwam stoker T. van Woerdekom, in Oosterbeek wonende, i n 

dienst. Op dat tijdstip wist de bezetting van het pompstation, mede 

tengevolge van het feit, dat het machinegebouw ongeveer 4 meter onder 

het maaiveld is gebouwd, nog niet, dat in hun onmiddellijke· nabij heid 

luchtlandingen op grote schaal plaats vonden. Wel viel het op, dat er 

geen verkeer op de rij ksweg Arnhem - Ede meer was te bekennen en eerst 

later in de namiddag werd men met de grote gebeurtenis op de hoogte 

gebracht. 

Bij het vallen van de avond kwamen massa-s Duitse militairen het 

pompstationterrein bezetten. 

Zowel het gezin v an de machinist als dat van de stoker bracht, na 

zoveel mogelijk machinekamer en ketelhuis verduisterd te hebben, de 

nacht bij het schijnsel van een kaars in de machinekamer door. 

De waterstandaanwijsinrichting van het grote ondergrondse reservoir 

aan de Homrnelseweg in Arnhem, in de machinekamer aangebracht, werkte 

niet meer (de telefoonlijn bleek bij station Oosterbeek-Hoog vernield 

te zijn), zodat niet bekend was of de pompen het verbruik en de 
ongetwijfeld door de vallende bommen veroorzaakte grote lekverlie zen 



ko:1àe!'l bijho der-. Op "vo _le kr3.c:: -:. " werd da!'l ook de c;ehele !'lac!'l::. 

doorgeêraaid. De druk was laas , hetgeen wees op een geweldig a ~

r: a:me . 

SLoker Va n Woerde k om, zoal s gezegd i n Oos terb e e k wo n e nde , wilde 

Zonàag s a vonds 8 uur trachten z ijn gezin te b ere i k e n, doch slaagde 

hierin niet. Hij bracht de n ach t door i n de bossen o p d e Li c h tenbeek. 

Jui s t n a zij n vertrek kwa me n de ambach tsma __ J . Gerritsen e n d e 

arb eide r J . van Brusse l i n dienst. Zij hadden Dui tsers e n granate . 

ge trot seerd e n kwamen h u n pos t bezetten. 

Va n s l apen door d e g e zinsled e n was die nach t ui t de aard der z a a k 

in de machinek a mer geen sprak e . Het aanhoudende vuren met versc h i '

l ende wapens in de onmiddelij k e n abijheid van het machinegebouw, me t 

daarnaast het regelmatig gestamp van de machine en de verwachting , 

dat nu spoedig de bezettingstijd tot het verleden zou behoren was 

oorzaak , dat aan rusten niet werd gedacht. Een Duitse tank stond een 

groot deel van de nacht bij de machinistenwoning te blaffen en de 

bedieningsrnanschappen, hoe kon ook anders worden verwacht, haalden 

er de boel overhoop en namen mee, wat van hun gading was. 

Maandagmorgen acht uur gingen Gerritsen en Van Brussel voornoemd 

proberen hun gezinnen in Arnhem te bereiken, hetwelk inderdaad gelukte 

De zoon van stoker Jansen trad inmiddels in de voetstappen van zi jn 

vader. 

Langs de rijksweg lagen talrijke Duitsers met machinegeweren in 

hinderlaag en bezoek aan het machinegebouw bleef niet uit. Des 

machinisten- en stokers echtgenoten werden, onder bedrijging, verplic h · 

voor de heren Edelgermanen aardappelen te k o k en en koffie te zetten. 

De machinist maakte v an de gelegenheid gebruik nog enkele belangrij k e 

kledingstukken uit zijn woning naar een veiliger plaats te breng e n. 

Toen in de loop van de dag het vuren in hevigheid toenam en de 

Duitsers het gebouw reeds enige uren hadden verlaten zag men plot se

l i n g v anuit de machinek amer , dat enkele Engelse mi litairen in looppas 

de weg overstaken . Helaas werden ze ogenb l i kkelij k door Duits vuur 

n eergeschoten en raakten gewond in 's vijands h a nden. 

Tot o ngeveer 5 uur in de namiddag ging het v u ren door. Op dat moment 

versch een een Du itse tank op de weg voor het pompstation. De tank 

draaide en joeg een lichte granaat door het machinegebouw. Machinist 

en stoker zagen zich plotseling in het ketelhuis omringd door een 

groep wild-uitziende Duitsers. Met het geweer in de rug moest het ge 

b ouw worden verlaten en op de bekende Duitse manier volgde onderv ragin, 
naa r "Tommies " . Nadat alle vertrekken op de aanwezigheid van gealli

e erde militairen waren onderzocht, werden mach inist e n v a der e n zoon 



st ke!" naa!" he::. ngeveer 70 mete!'." verwijderde r:c~e~ "De Leeren 

Doedel" gevoerd. Hier vo~gde ondervrag~ng ~oor ee~ of ~icier e n a : ~ 

dr ie kregen een "veilig " plaats j e i n de k elder v an het hotel. Een 

gewapende wach~ werd voor de deur geplaats t. Tijdens het verblij f 

in he t hote _ had de direc t e ur ervan, e en goeàe b e kende van de mach~

n~st, gelegenhe id h e n i n te f luis t e r e n, dat zij werde n beschuldigà 

met de rook uit de schoorsteen se inen n aar de A~rbornes te h e bben 

gegeven. Door overre ding s kracht van voor noemde di r e cteu r herk reeg 

ons drietal , na een verblij f van l½ uur in des Leeren Doede l s mins t 

aange name v e rtrek, de v r ijheid naar h e t pompstation terug te gaan, 

onder ui tdrukkelijk b edin g , da t de machine niet mocht lopen. Van ze lf

s p r eke nd op e en holle tj e n aar "La Cabine" terug, alwaar de leden van 

de vrouwelij k e sexe he n dolblij ontv i ng e n! 

De stoommachine was inmiddels stil blij v e n staan; de ketels bevatte n 

gelukkig nog juist voldoende voedingswater om onaangenaamheden te 

voork omen. Wetend, dat de inwoners van Arnhem ongetwijfeld om drink 

water zaten te springen, was het voor de mannen van "La Cabine" een 

hard gelag de pompen buiten bedrijf te laten. Toen evenwel goed en 

wel de duisternis was ingetreden werden, niettegenstaande het Duitse 

verbod, de vuren opgestookt en spoedig v loeide weer 800 m3/h door de 

toevoerleidingen naar de stad. Door de machinist en de beide stokers 

werd gezamenlijk dienst gedaan. De nacht verliep vrij rustig; de ge

zins l eden hadden de schuilkelder als woonplaats gekozen. 

Bi j het eerste ochtendgloren werd eens polshoogte genomen en bleek , 

dat in de naaste omtrek van het machinegebouw geen Duitsers meer te 

bekennen waren, hoewel nog van vrij dichtbij werd gevuurd. "Full s p eed 

werd met de pompen gewerkt. Ongeveer acht uur in de ochtend werd de 

machinistenwoning met granaten bestookt en l elij k toegetakeld. 

En toen, tegen half tien, verscheen plotselin g bij de dames in de 

schuilkelder een Engelse parachutist. Ov er de grasperken voor het 

mach i negebouw kwam, met een stengun i n de aanslag, eveneens een 

a i rborne-ma n gehold en betrad de mach i n e k amer, verwonderd, dat hi j 

nog burgers zag. 

Enige tiental l en soldaten volgden en het pompstation "La Cabine '' was 

i n geallieerde han den; de zo gehate be zetter was verdwenen, al wist 

men op dat moment niet, dat de verk regen vrijheid van zo korte duur 

zou zijn. 

Vergezeld van de eerste Engelse sigaretten voor de heren en chocola 

voor de dames kreeg de machinist bevel met de ma ch i n e te stoppen met 

het oog op Duitse vliegtuigen. Nadat dit was gesch ied moesten alle 



pc~ps t at io~-bew . ers zich in de sch ·i kelder , me~ ·olop s igare ~~ 0
-

e n chocolade, r ustig houden . 

De Airbornes hadden zich ~nmidde _s rond de gebouwe n e n l a ngs de 

puttenka nale n ingegraven. Een licht kanon en nekele zware mi trail

leurs werden op de schuilkelder geplaatst e n de hel brak opnieuw 

los. Het ge huil v a n Engelse , zowel als van Duitse granaten vulde 

de lucht , doch de machinist en beide stokers zaten , na twee dagei. e 

t wee nachten ingespannen arbeid , r ustig aan hun piraatjes te trekke. , 

in het vaste vertrouwen, dat betere tijden waren aangebroke n. In de 

loop v a n de middag werden gewonden, blijkbaar van de Johannahoeve , 

het machinegebouw binnen gebracht; na verbonden te zi jn vertrokken 

deze weder , Het vure n bereikte om ongeveer 4 uur n.m. het hoogte

punt; de schuilkelderbewoners werden door het dreunen v a n het geschut 

door elk aar geschut. Dan ....... stilte. 

Machinist e n stoker, verrast door het plotseling beëindigen van de 

voor hun trommelvliezen zo moeilijke periode, gingen op inspectie 

naar ketelhuis en machinekamer, alwaar tot hun grote verbazing, 

practisch niets was beschadigd. De gebouwen bleken enkel door wat 

scherven en kogels van klein kaliber geraakt te zijn. 

Vanuit de machinekamer zagen zij evenwel plotseling Airbornes over 

het terrein hollen,uitrusting e.d. achter-latende , in de richting 

vanwaar zij des ochtends waren gek omen. 

De kogels stoven weer om het machinegebouw, stoker Jansen zag nog 

juist kans naar de schuilkelder te vluchten. Voor machinist Van 

Krimpen was dit niet meer mogelijk. De kogels sloegen rond hem in 

de muur. Op handen en voeten zag hij kans l a ngs de pompen naar het 

kete lhuis te s luipen, doch toen hij zich tussen ketel 3 en de muur 

wil de oprichte n trof een kogel hem in de linker bovenarm. Op hetze lfde 

moment riepen Duitse stemmen hem aan naar buiten te komen. 

Met de hande n omhoog voldeed hij aan dit bevel e n daar werden eens

kla ps een dertig geweerlopen v a n Duitse mil itairen op hem gericht , 

die vanaf de hoger gelegen taluds het gebouw hadden doorschoten. Een 

of ficier onderv roeg de machinist naar de aanwezigheid v an Tommies i n 

het ma chinegebouw, waarop deze (helaas!) ontkennend moest antwoorden. 

De verwonding werd onderzocht en de raad gegeven naar de Duitse Rode 

Kruispost in h otel "De Leeren Doedel" te gaan. Deze raad werd echter 

maar niet opgevolgd, eerstens omdat de tocht er naar toe niet van 

gevaar ontbloot was, maar in de tweede plaats omdat, zoals begri jpe

lijk, de teruggekeerde Duitsers, na een zo kortstondig doch vriend

schappelijk verblijf van de bevrijders, nu niet bepaald met gejuich 



~e=àe~ b~r.~e~gehaald . Doo r á e aa nwe zige v r ouwe. voor opig ve=bo.de~ , 

z i ' r. rn achi~is~ e ~ stok er , de l aat s te met bes ch a d i g de k ni e ë n , eers~ 

e ~i ge ren l ate r naar genoemde Rode Krui s p ost ge gaan. De a ldaa r aan

we zige dok ter we iger de echter hulp , nie ttegens t aande de machinis t 

v =i· wat pijn h ad , hie lp h i j geen "Z ivilpers one n "! Een Rode Kr ui s 

s o d a a t beek echter b e r eid een noodv e rband t e legge n e n s meerde 

s toke r Jansen j odium op zij n " zere " knieën . Voor een behoorli jke behan 

de ling moest een zie ke n hui s i n Arnhe m wo r d e n bezocht, doch dat wa s 

ma kkelij ker gezegd dan gedaan . 

Bes l o t e n werd d e volge n de d ag dit bezoek maar t e doe n p l aatsv i n den e n , 

a l we rd de arm steeds pijnlijke r , naar " La Cabine " terug te k e r e n. 

En zo liep d a n a eze spann e nde Dinsdag 19 sep tember 194 4 ten e inde , 

een dag die enkele uren de reeds met zoveel spanning en verlangen 

tegemoet geziene bevrijding bracht met het rustige optreden van de 

Engelse vrienden, en die uiteindelijk eindigde met de brallende terug

keer van de Duitsers. 

Het onafgebroken in de weer zijn en de vrij ernstige verwonding maakte 

het de machinist en de stokers niet mogelijk zonder hulp de machines 

wederom in bedrijf te stellen. De oververmoeidheid en de mislukte 

bevrijdingspoging van de geallieerden speelden hen parten. 

De gevechten verplaatsten zich in de nacht van Dinsdag op Woensdag 

naar Oosterbeek , zodat de machinist de volgende dag kon trachten zi jn 

wond behoorlijk te laten behandelen. Met een Duitse Rode Kruiswagen , 

waarin 4 zwaar gewonde Engelsen, kon hij het Gemeenteziekenhuis i n 

Arnhem bereiken. Ook daar was van hulp verlenen geen sprake, aange zien 

het gehele ziekenhuis als ''Kriegslazaret" was ingericht. Dan maar te 

voet naar het Diaconessenhuis, alwaar direct behandeling van de v e rwon

ding p laats had, doch waarbij de behandelende geneesheer voorsch reef , 

dat on ze machinist in het ziekenhuis werd opgenomen. Deze stond e v e n 

wel op het standpunt, dat hij als directe chef van de waterwinning het 

pompstation niet in de steek kon laten. De gehele stad zat zonder 

l e idi ngwa t er , hetwelk v oor een ui t d e aard der zaak ov erbevolkt 

zieke nhuis een ernstige handicap was. Na een vluchtig bezoek aan de 

bedrijfsingenieur met v erzoek toch wel zo spoedig mogelijk te wi llen 

betrach ten enige personeelsleden naar "La Cabine" te zenden, werd de 

terugreis naar het pompstation weer a a nvaard . Bij de Schelmseweg werd 

hem e v enwel een verdere tocht langs d e Arnsterdamseweg verboden en werd 

hij "eingesperrt" en naar "Klein Warn sborn" gebracht. Na een Duitse 

militaire arts uitvoerig de situatie te hebben uiteengezet werd hem 

uiteindelijk t oegestaan met een mi li t aire wagen, die gewonden v an het 
fron t moest halen, mee t e rij de n naar " De Leeren Doedel". 



Woensdagmiddag verschenen enkele erp _eegs ters me~ ee~ tie~~a: 

gebrekkige vrou~en op "La Cabine ", mee~ o rsend wat zij taëèe~ ~u .n~~ 

r ed· e n uit een p_at gesch ten i n r i c h ting o n ~er de rook van :eelsun:. 

Va n ze _fsprekend wa s h e t poms t ation op een d e rgelij k e v rouwen-invasie 

i n het ge hee niet ingeri cht e n toen dan ook n a ar t wee d a g e n p r a c tis c h 

alle aanwezige levensmidde l e n waren v e rbruikt , werd op het l a ndgoed 

de "Lich tenbeek" voor onderda k v a n d e ze ongelukkigen gezorgd . 

Donderdag 21 septe mbe r kwam de kringcommi s sar is van h e t Neder l a ndse 

Rode Kruis uit Arnhem met het drin gende verzoek de mach ines weer i n 

bedrijf te s tellen, aangezien men , indien de stad nog langer van 

l eidin gwater vers token bleef , ernst i ge gevolgen vreesd e . I n b e dr~ · = 

stellen qer installatie was echte r alleen mogelij k indi en er hulp

krach ten kwamen, voor de aankomst waarvan, en v a n dringend benodigde 

l even s middelen, genoemde kringcommissaris toezegde te zullen zorg

dragen. 

Inderdaad kwam tegen de avond personeel opdagen en wel machinist 

Pauw en ambachtsman Gerritsen, terwijl het Rode Kruis levensmiddelen 

bracht. 

Weldra klonk dan ook weer het bekende gestamp van de stoommachine e n 

plunjerpompen voor de machinekamer. 

De gevechten waren definitief verplaatst en een rustiger verblij f op 

"La Cabine " was voorlopig mogelijk. Ook Duise militairen lieten zich 

niet zien. 

Zaterdag 23 september kwamen tegen de avond zes Duitsers op bezoek. 

Zij wilden weten waar de Tommies waren om zich , strijdensmoe, over 

te geven. 

Acht dagen bleven de here n wach ten, overdag in ketelhuis e n machine

kamer, ' s n achts voedsel hal e nd . He t was een opluchting toen deze 

ongewenste gasten eindelij k besloten zich maar weer bij hun soortge

note n te gaan melden, omdat de Tommies toch niet t erug kwa me n. 

Pauw en Gerritsen ble ven tot Zaterdagavond e n Zondags kwam, aange zien 

de gehele stad Arnhem moest e v acueren, de eerste met zijn gezin te rug 

en versch een ook de s toker Tammer me t zijn echtgenote. Nu ook de 

schoonzoon van stoker Jansen als hulp-stoker in dienst was g e nome n 

liet de personeelsbezetting voorlopig ni e ts te we nsen over. 

Toen ook nog technisch-ambtenaar V.d. Burgh met gezin zijn bivak op 

het pompstation kwam opslaan en alle aanwezige gezinnen zich in de 

ma chine k amer hadden geinstalleerd bleef geen vierkante meter opper

vlakte meer onbenut. 



ok ce bedrij :s i~ge ni e u r Kipperr.tan zoch ~ met zi j ouders ge-
- - . 1 k .. a~re~oe e~Ke e we e r. Zl J~ toe v l uc t o p "La Cabine ". 

On Jevee:::- -:.ie n u u r per da,.. was :.e ::oo ,a c h..:.. •. e voor aa " i n b dr.:..j:, 

t e n e .:..nde , o ok a _ wa s de stad Ar nhe m ge h e e _ ver l ate n , water te kunne~ 

l e v e r e n o .a. aan het n a bur ige Velp, waar door g e b r e k aan e l e ctric i 

t e it de watervoorzie ning nie t functi o nnee rde e n a lwaar g e dure nde de 

eerste we k e n v a n de evacu atie 2 0 à 30 dui zend Ar nhe mmers hun t e n ten 

h a dden opges l agen. 

Al s poedi g gaf de a a nwe zigh e id v a n zov ee l p ersone n i n een r uimte , 

waar d e gehele dag een gro t e pompinsta lla tie in bedr ijf wa s, t o t 

ona ange naamhe de n aanleid i ng, zodat vertre k v an e nkel e n v o lgde e n 

uite inde l ij k in de mach i n e kamer blev e n wonen de mach i ni s t Pa uw me t 

zijn gezin en stoker Jansen met zijn gezin , wie n s dienstwo n i n g door 

de Duitsers in beslag was genomen. 

Toen de overgebleven Airbornes naar de geallieerde hoofdmach t waren 

teruggetrokken en de Duitsers weer heer en meester waren, kwam 

praktisch dag en nacht de rijksweg Arnhem-Ede onder geallieerd artil

lerievuur te liggen. Zeer vele granaten sloegen op het pompstation

terrein in. 

De echtgenote van de machinist Van Krimpen raakte helaas door granaat

inslag ernstig gewond en verbleef ongeveer vier maanden in het nood 

ziekenhuis op St. Hubertushoeve - Hoge Veluwe onder Otterlo. 

Machinist van Krimpen woonde, met bovengenoemde twee gezinnen in de 

mach inekamer , zijn woning was zwaar beschadigd. 

Hoewel bij het uitbreken der vijandelijkheden een vrij behoorlijke 

voorraad kolen aanwezig was, moest toch getracht worden aanvulling 

te verk rijgen, teneinde aan Velp water te k unnen blijven leveren . 

Bov e ndien was door enkele fitters, uit de stad geevacueerd naar d e 

n ab ijgelegen buurtschap Schaarsbergen, een doorv erbinding op een 

t ran sportleiding tot stand gebracht, zodat ook hier het zo nodige 

dri nkwater kon worden geleverd. 

Vanuit Velp werd door de toenma l i ge leider der a dmi n istratie De J ong 

de kolenvoorziening georganiseerd met behulp v a n de hem in Velp te r 

besch i kk ing staande v rachtwagen van het bedrijf. 

Hoewel de Duitsers bezig waren de geweldige h oev eelheid steenk olen , 

aanwezig in de kolenopslagp l aa t sen op het goederen-emplaceme nt der 

Spoorwegen weg te voeren, werd na veel moeite toestemming verkregen 

80 ton kolen naar "La Cabine" te vervoeren. 

De Directeur van het bedrijf, Ir. van Muilwijk, bezocht eens per we ek 

v a nuit zijn e v acua t ieoord Lun t eren h et pompstati on , teneinde het zo 



gewenste contact me t het nog dienstdoe nde pe r sonee_ t e o nde~houde~. 

Ook de he er De Jong was b ij vele dezer besp rek i nge~ t eqenw~~ru i q . 

Va:r.zelfsprekend werd , indien enigszins mogel ijk, aan de leve .. s rn .:.d

de l e nvoorziening aandacht geschonken e n menig maalt j e boerenkooi 

e n knolrapen werd v a n de nabij gelege n landerijen, door de l a nd

bouwers verlaten, bemachtigd. Zelfs hal f Decembe r werd nog me t man e n 

macht een aardappelrooicampagne op touw gezet. 

De op Schaarsbe rge n terech t gekomen f itters v an h et bedrijf waren in 

staat inmiddels i n d e stad belangrij k e delen v a n het buizennet buiten 

b e drij f te stellen, zodat de ernstigste lekverl ieze n ongedaan werden 

ge maakt. 

I n de loop van de maand December gelukte het de Duitsers de stroom

opwekking in de nieuwe A.K.U. fabrieken aan de Kl eefse Waard in be

drijf te stellen. Ook "La Cabine'' werd nu van electri citeit voorz ien 

en het was voor alle in de machinekamer vertoevende gezinnen een ui t

komst dat eindelijk de grote 

Helaas moet melding worden gemaakt van het feit, dat stoker T. van 

Woerdekom met zijn echtgenote in Ede door granaat-inslag op 

24 november 194 4 om het leven kwam, na bijna 25 jaar met voorbeeldige 

ijver de watervoorziening van Arnhem te hebben gediend . 

Wij zullen hier niet beschrijven al hetgeen de pompstationbezetting 

in de wintermaanden van 1944 - 1945 meemaakte. Ook niet alles wat 

voorviel met de stadgenoten, die na dikwijls clandestiene bezoeken 

aan hun woonplaats op ''La Cabine" een welkome rusthalte vonden. 

Een enkel feit wordt nog vermeld . 

De waarnemend burgemeester v a n de lege s tad, de N.S . B. schoenh a nde

laar Hollaar, op Schaarsbergen residerende , trachtte nog de opjaag

stations in bedrijf te krijgen, hetgeen e v enwe l bij een pogen bleef . 

Ook kwa m hij met het plan op "La Cabine" een houtzagerij op te rich

ten ten behoeve van de inwoners v a n Schaarsbergen . 

Op een zaterdagmorgen in januari 1945 gingen machinist Van Krimpen 

en Pauw met een handkar wat planken in de buurt v a n "La Cabine" 

hale n. 

Bij de "Leeren Doedel" verschenen echter plotseling S.S. lieden e n 

h et onvermijdelijke "einsperren" volgde. Na herhaalde ondervragingen 

werd uiteindelijk toestemming verkregen naar het pompstation terug 

te keren onder het voorwendsel, dat de stoommachine in bedrijf moest, 

daar anders de stad zonder water kwam. Een Duits militair moest mee 
om, als de machine goed en wel in bedrijf was, onze vrienden naar de 



s. s. c z:,.;r,andant t erug t e b re :-iger: . 

Na t~~rl~ 'k duurde het uren voor~c~ ~r b eh ~- i j k s too~ door de 

mach ine werd geproduceerd e dit werd steeds gerekt, toen b leek, 

dat áe bewaker bij de kachel in slaap was geva lle n . Toe n n a ure n 

wach t e n nog steeds de stoompompen niet we rkten , verdween einde lijk 

de bewaker , wel beseffenè, dat men tegenwerk t e maar verder zonder 

interesse om h ande~e n d op te treden. 

Vermeld a.:..ent nog te worden, dat het pers o __ eel dagelij k s door de 

bossen va n Warnsborn naar Schaarsbergen trok om leve n s middelen te 

b emachtige n e n zodoe nde min of meer op de hoogte bleef v an a l h e tgeen 

voo r van de stadsgemeensch ap uitgeslotenen v an bela ng was om te weten . 

Het v oorjaar kwam l a ngzamerh and in h e t l a nd en aan enkele boeren in 

de omtrek werd vergunning verleend naar hun haardsteden terug te keren, 

Veel Duitsers waren begin April niet meer in de omgeving van "La 

Cabine " te v inden; alleen op de Johannahoeve lagen nog wat S.S.-ers. 

De geallieerde artillerie werd activeren het aantal op het terrein 

inslaande granaten vermeerde. Branden braken uit in en om Arnhem , 

waardoor de lucht 's avonds rood gekleurd was. 

12 April 1945 viel de stroom uit en werd de stoommachine wederom in 

bedrijf gesteld. 13 April '45 echter werd de machine stil gezet en 

zocht het personeel zijn heil in de schuilkelder, omdat de beschieting 

in hevigheid toenam. 

De pseudo-burgemeester Hallaar kwam nog door de granaatregen per 

motorfiets naar "La Cabine" met het bevel onmiddelijk weer te gaan 

draaien, aangezien volgens hem het station in Arnhem in brand stond. 

De machinist weigerde echter aan dit bevel te voldoen omdat hij het 

personeel niet o nnodig aan gevaar wilde blootstellen, in de verwach

ting, dat nu toch wel mocht worden aangenomen, dat de definitieve 

bevrijding spoedig een feit zou zijn. 

Opmerkelijk was, dat wederom het gebouwencompl e x practisch geen 

schade opliep, niettegenstaande de granaten bij ti entallen op het 

18 ha. grote terrein insloegen. 

Sl echts éé n put, een z.g. Terrioellikast e n de bovengrondse licht

leiding werden licht beschadigd. 

Zaterdag 15 en Zondag 16 April was het rond "La Cabine" opmerkel ij k 

stil. Zondagsavonds kwamen massa's Duitse en Hollandse S.S. lieden 

het terrein en de gebouwen bevolken. "Papieren"-controle van het 

personeel volgde e n gecontroleerd werd of de machines inderdaad, 

zoals de machinist h en h ad trachten wijs te maken, stuk waren. Me t 



meäenemins \-ar_ ::wee èar:i.es::::-ijwie ... en vertrokken de "heren II m . .aa:::.d a g 

oc~tend. Dit waren de laa~ste Duitsers die he t p onpsta ~~o~ b e o c h ~2 .. 

In de loop van maand a g kwame n e nke e personeels_ede n via War.sborr. 

-anuit Sch aarsbergen het heugelij k e ni euws v a n de bevrijding brenge~ . 

Vol verlangen ging men de bevrijde rs staan afwachten op de rijkswe g. 

Plotseling echter s tov en de mi trailleurkogels de '' La Cabine " bewoners 

om de oren e n een s nel l e vlucht naar de schuilkelder was het gevolg . 

Met donderend geraas boorde een geallieerde granaat zich door de 

schoorsteen, later "het bevr ijdingsschot" genaamd. 

Eindelijk ro lden dan de Canadeese tanks over de weg. 

Met een witte vlag v oorop verliet men daarop de schuilkelder weer 

e n spoedig waren v riendschapsbanden met de Canadezen aangeknopt . 

Zo was dan het pompstation "La Cabine" van het Gemeentelijk Water

leidingbedrijf te Arnhem definitief van de vij a nden b e vrijd. Ook al 

zou het nog weken duren, voordat het bivak in de machinekamer kon 

worden verlaten. Met frisse moed werd aan het werk getogen om het 

vernielde Arnhem te brengen, waaraan het t h ans grote behoefte had , 

W A T E R! ! 

J. van Krimpen 

1945 


