
DE GEMEENTE RENKUM I N 1 944 / 1 945 

Herinneri ngen van Mr. J. ter Horst te Oo s t erbeek 

Twee pas verschenen boeken hebben stellig ook 

in de g e me ente Re nkum be l angstelling gewekt eind 19 81: 

"Ar n hem 4 4 / 4 5 " door P.R.A. van Iddek inge, e n 

"Ar nhem, . stad van daklozen" , door H. Kerk hof. 

Eerstgenoemde auteur , adjunct-gemeentearch ivaris in Arnh e m, 

behandelt achtereenvolgens de onderwerpe n evacuatie , verwoes

ting, plundering, bevrijding en terugkeer , alles aan de hand 

van documenten en gevoerde gesprekken, wetenschappelij k e n 

objectieî. De andere auteur beschrijft meer persoonlijke 

herinneringen, waarin de emoties sterk naar voren komen. 

Aldus geschreven vanuit een andere gezichtshoek zijn de beide 

boeken geen doublures geworden. 

De gemeente Renkum wordt in beide boeken slech ts 

terloops genoemd en hetzelfde geldt voor Wageningen en 

Bennekom, hoewel het lot van de westelijke Veluwezoom zeker 

zo ingrijpend is geweest als dat van de stad Arnhem. Het lij k t 

daarom verantwoord ten aanzien van de gemeente Renkum een 

aantal persoonlijke herinneringen vast te leggen als aanvul

ling op deze beide boeken over Arnhem, waarbij ik de indelin g 

in onderwerpen van Van Iddekinge zou willen aanhouden, dus 

eerst de evacuatie eind september 1944, dan verwoesting, plun 

dering en bevrijding van oktober tot e n met april 19 45 e n d a n 

tenslotte de terugkeer van de bevolking vanaf mei 19 45. 

Uiteraard kan ik slechts enkele namen noemen , maar i k 

schrijf vol goede herinneringen aan de tallozen, die i k des

tijds mocht ontmoeten, van wie gelukkig nog v elen in onze ge

meente Renkum rondstappen. 
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Voorzover bekend hee ft v a n het g e meente bestuu r 

v a n Re nkum n iema nd dee lge n omen a an h e t vee lvuldi g o ver l e g 

v a n het Comité - Veluwezoom , uitvoe rig door Va n Idde k i nge 

i n z i jn b oek b esch~ev e n, d at zich semi - illegaal in de wi nte r 

v a n 1 9 44 / 194 5 bezig h ield met de t erugkeer v a n de b e vol k ing 

uit d e geë v acuee r d e gebieden . Dit c omi té s tond onder lei 

ding v a n Chr. G. Mat ser , oud s te wethoude r in Ar nhe m, maar 

reke nd e d e gehele Ve l u wezoom tot z i jn werkge bie d. Enkele 

v a s t e leden u it onze g eme e nte waren de Oosterbee k se l eraar 

W. Bijl s ma e n I r. W. Verwey , fabrieksdirecteur bi j 

Van Gelder Zo n en te Renk um, die speciaal met het herste l 

v a n i ndustrie e n werkgelegenheid was belast. Ook schrij v er 

dez es h ee ft i n h e t na j a ar v an 1944 enige malen aan bespre

kingen van dit c omité i n Ede o f Ederv een deelgenomen. 

Op 18 a p ri l 1945 was de gemee n te Renk um dus 

b e v ri j d, maar h ier stond niet zoa l s in Arnh e m een aantal 

weth ouders , ambtenaren e n h oofden van die n s t klaar om de 

terugkeer van de bevo l king ter hand te neme n . Burgemeester 

Ta l sma was geëvacueerd in het noorden van Friesland, zijn 

plaatsverv a n ger, wethouder Beelaerts van Blokland, _ in het Gooi , 

du s ach ter de Grebbelinie, waarvan niemand wist hoe lang 

de Duit s e rs deze nog zouden v erdedigen. Wethouder Koning wa s 

op 21 a p ri l 1 94 5 te Barn e veld o v erleden . Allee n we thouder Mom 

was aanwezig: met enkele gemeente-ambtenaren had hij een kan

t oo r geope nd i n een villa te Ede, nadat .hij gedurende al le 

e v acua tiemaande n de bel a ngen v a n de gev luch te Re n kummers had 

beha r tigd samen met d e i nwone r s Pee l en , Va n Rijswij k en Me s ker, 

zie d i en s boe k " De o orlogs j aren 1 940/ 1945 ". 

In de z e situatie werd schri jver d e zes op zondag (! ) 

6 mei 1945 d o o r de daar toe b e v oeg de Commi ssaris Militair Gezag 

aan ge steld als waarneme nd burgemees t er van Renkum, louter 

o p g rond v a n de feitelij k e afwezigheid van burgemeester e n 

oudste wethouder beiden, zoals was voorzien in art. 2 lid 2 

van het toen geldende Koninklijk Besluit Tijdelijke V~orziening 

Bestuur Provincien en Gemeenten , Staatsblad E 86 . 
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Over de r edenen voo r die afwez igheid werd door deze be

noe ming gee n oordeel ·,i tgesproken e n v an t wij fel aan de 

goe de vader l a nd s e geziGdheid v a n de afwez igen was geen 

sprake. Maar het werk voor de herbevolking van de gemeen

te Renkum duldde eenvoudig geen lang uitstel. 

Mijn v roegtijdige aanwezigheid in de gemeente 

Re nk um doet missch ien de v raag rijzen hoe i k daar toen al 

kwam. Dit wa s te - danke n aan een verlofpas geldend v oor 

heel Nederland d ie mij al s commandant van de Binnenlandse 

Strijdk rachte n in de g e meente Wymbrit seradeel was uitgereik t , 

nadat deze Frie :3(; g e meen te op zcndag 15 april , nog vóór de 

komst van de ~a nadeze n, zichzelf had bevrijd . 

Met mijn komst had ik geen andere bedoeling dan 

om zo spoedig mogelijk mijn advocatenkantoor te Arnhem weer 

op poten te zetten, maar de tijdelijke burgemeestersbenoe

mi ng vo rmde een uitdaging voor een 40- jarige, die ik meende 

niet te mogen weigeren. 

De gemeente Renkum, dat had ik op eenzame fiets

t ocht e n al gezien, was werkelijk volkomen ontvolkt. Geen 

enkel h uis was zonder meer bewoonbaar, overal ontbraken 

rame n e n deuren, zelfs waar het dak nog dicht was. In elk 

huis heerste een ongelooflijke rommel, achtergelaten door 

plunderaars e n tijdelijke bewoners. Straten e n wegen waren 

vol gaten en veelal versperd, de weilanden vol dode koeien 

en de bouwlanden niet geploegd of bezaaid, water, gas, kolen 

electriciteit ontbraken, één stokoude auto vormde het wagen

park , alles wat verder kon rijden, zowel rijtuigen als 

boerenwagens hadden de vluchtende Duitsers meegenomen, geen 

plank of spijker was te vinden, toiletten waren vo l faecalie n, 

er heerste doodse stilte en een ondragelijke stank. Maar het 

was voorjaar en mooi weer e n de bezetting was achter de rug. 

De Commissaris Mi litair Gezag presenteerde bij 

mijn benoeming een chèque van f 100.000,-- voor de eerste 

onkosten van de gemeente Renkum, maar ik wist niet waar i k 

die in bewar i n g kon gev e n en wat ik met het geld moest doen. 

De eerste be sprekingen waren met de Officier van Justitie, 

die een hoofdinspecteur van politie aanwees, een stap van 

het allergrootste belang voor de afsluiting van de gemeente, 



( 

- 12 -

want voor de herbevolking was onherroepeli jk tijd nodig. 

Ve r volge n s spoedde ik mij, alles uiteraard per 

fiets , naar Ede voo r kennismak ing met wethouder Mom, die 

mij harte lijk ontving als begin v an onze goede samenwerking. 

Onbegrij pelij k was hoe veel inwoners van d e gemeente Renkum 

al die eerste dag in Ede kw a men opdagen. Op 10 mei v erga

derden wij al met wat toen h eette de Contactcommissie , waar 

n aas t vertegenwoordigers van het ondergrond s verzet ook i n 

dustriëlen , artsen, l andbouwers, winkeliers en anderen sa

menkwamen met de g emeentelijke leiders van brandweer, po

litie, voedselvoorziening en technische diensten. 

Als eerste g r oep zouden de toen nog talrijke 

landbouwers terugkeren, op voo r waarde dat zij buiten de 

distributie voor eigen levensonderhoud zouden zorgen en de 

opruimingsdienst voo r landmi jnen zijn werk zouden laten doen. 

Overigens bleef de gemeente ontoegankelij k, posten van hulp 

politie e n binnenlandse strijdkrachten regelden de toegang 

onder leiding van hun commandant Brauns, die veel diefstal 

uit lege huizen-.wist te voorkomen, hoewel nergens een deur op 

slot kon wo rde n gedaan. 

Steeds meer gemeenteambtenaren met aan het hoofd 

de secretar i s kwamen terug uit de evacu~atie. Na de allernood

zakelijkste werkz aamheden aan eigen woningen moest werkge

legenheid worden gevonden, wa artoe de aandacht viel op het 

vrij goed bewoonbaar te maken, centraal in de gemeente ge le-

gen hotel "De Bilderberg", dat daartoe een noodreparatie 

onderging. Uit ontruimde Duitse bureau's werd kantoormeubi

lair geborgen en nog voor eind mei 1945 was hier een geïmpro 

vi seerde werksfeer ge schapen, toegankelijk voor bezoekers . 

Het nieuwe gemeente-archief kon eerst in een bureaula, l ater 

i n een klerenkast worden opgeborgen. 

Het hotel was zo groot, dat ook ae· Rijksdiensten 

v oor Wederopbouw e n voor Voedselvoorziening daar plaats kon-

den vinden, na enkele weken werkten daar 200 mensen, die allen met 

hun gezinnen woonruimte moesten krijgen, mèt de onmisbare 

voorzieningen van water en electriciteit en met een geimpro-
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v ise e rde vu i ln isophaa ld ien st , die op maximum capaciteit 

we rkte, wa nt h e t vuil i n de huizen e n langs de straten 

ta r t te e l k e besch ri jving , dit leek o no v erkomelijk. 

Op z o n da g 27 me i we~d e n i n Oosterbeek de 

eers te kerkdi e n s t e n g e houde n, i n p ar t iculiere woonhuizen. 

Al spoedig k on de wei n ig besch adigde Re mo n stran tse kerk 

i n ge b ruik worden genomen, d.w.z. voor l op i g zonder glas i n 

de rame n , waar op zondagmorgen drie kerkdiensten werden ge

houde n v a n verschillende protestante gezindten. 

Voor de voedselvoorziening was het nodig naast 

de maan d enlange bestaande centrale keuken een begin te maken 

met bevoorrading van in elk dorp één winkel, waar normaal op 

distribut ieb onnen kon worde n gekocht. Vanuit Apeldoorn zou 

v oor b e v oorrading wo rde n gezorgd, maar het transport moest 

uit Renk um komen. Enkele landbouwers hadden nog paarden en 

wagens en hetzelfde gold voor de stalhouders. Met moeite kreeg 

het gemeentebestuur gedaan dat de kostbare paarden en wagens , 

tijdens de evacuatie zorgvuldig verborgen, ter beschikking 

werden gesteld. Bestuurd door de trotse eigenaars ging dit 

merkwaardige convooi 's morgens vroeg op weg, om tegen de 

avond rijkbeladen uit Apeldoorn terug te keren. Uiteraard 

was van motortractie geen sprake, de in het bos verborgen 

beerwagen van de heer Spitman werd zelfs tot diens veront

waard i ging en schrik in een nacht voor verhuizing van een 

4,tenaar "gestolen". 

Eind mei kwam wethouder Beelaerts v an Blok land , 

wien s bui tenplaats " De Hemelse Berg" o p 2 4 september door 

tank s i n b rand was geschoten, van zijn evacuatie in het Gooi 

teru g. In een bespreking met de Commissaris Militair Gezag 

v erzocht h ij met het oog o p zijn leeftijd, om de bepaling dat 

alle loco-burgemeesters van 10 mei 1940 na de bevrijding bij 

afwezigheid van de burgemeester als zoàanig zouden optreden , 

voor h em buiten toepassing te laten. Deze wethouder nam dus 

zijn oude plaats als loco-burgemeester in, voorlopig naast 

de waarnemend burgemeester. 

Later kwam ook burgemeester Talsma in de gemeente 

en in zijn eigen huis terug, maar herstel in zijn ambt bleef 
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voorlopig achterwege op grond van zijn leeftijd, aldus 

beschikte de Commissaris Militair Gezag op grond v a n ge

noemd K.B . Staatsblad · E 86.JTalloz; deuren e n meubels 

ware n i n juni uit de loopgraven en uit de versperringen 

te voorschijn gebracht door eigen ingezetenen, die in 

ploegen werkten onder leiding van de Heidemaatschappij. 

In de verschillende dorpen werd dit alles tentoongesteld, 

waar ieder kon aanwijzen en argumenteren wat hem of haar 

toebehoorde. Zelfs tafelzilver e n boeken zijn langs deze 

weg bij de eignaars teruggekomen. Het welslagen van deze 

simpele oplossing getuigt ongetwijfeld van de gezind

heid der inwoners. 

Het zogenaamde noodherstel van beschadigde huizen 

voor rijksrekening kwam inmiddels op gang, na de bouwvakvacan

tie die strikt in acht werd genomen. Dit geschiedde door 

aannemers uit de gemeente in opdracht van de rijksdienst 

1vederopbouw, waarbij tevens bouwvakarbeiders, gereedschap en 

bouwmaterialen werden toegewezen. Uiteraard stonden deze 

plaatselijke aannemers open voor overleg met de getroffen 

bewoners. 

De kinderen moesten dringend naar buiten uit deze 

vrijwel ongemeubileerde huizen, waar de ouders bezig waren 

met schoonmaken en timmeren. Alle openbare scholen bleken 

verwoest te zijn, terwijl de bijzondere scholen veelal wa

ren gespaard. In onderling ov:erleg kwam inkwartiering tot 

stand, zo dat elk kind halve dagen naar school ging in eigen 

schoolverband, met gebruik van overgebleven leermiddelen. 

Dit alles geschiedde in de beste verstandhouding. 

Onnodig te zeggen, dat ook de artsen al in de eerste 

dagen hun we rk kwamen hervatten, waarbij zij o.m. de patien

ten terugvonden die zij in september 1944 hadden geopereerd , 

soms met noodzaak tot amputaties, een heldhaftige daad voor 

gewone dorpsdokters en dan nog in erbarmelijke situaties. 

Konining Wilhelmina en Prinses Juliana kwamen 

achtereenvolgens op bezoek en toonden grote belangstelling. 

De bevolking kon hierin delen door de verslaggeving in 

"De Renkumse Koerier", het blad van onderwijzer Alferink, 

met wie ik op 17 september 1944 de vlag op de toren uitstak , 
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voort zetting v a n zij n " De Zwar t e Omr oep" u i t de bezettings

J are n. 

Doo r een bezoe k v a n de directie van de rij k s

dien s t voo r Monumentenzorg kwamen de Hervormden voor de 

k e u s te s t aan wat te doen met de zwaarbesch adigde kerk 

in h e t Benedendorp. Het uiteindelijk besluit verwier4 i n 

stemm i ng v a n kerkg a n gers en buitenstaanders: na opgrav ingen 

om de duizend j a-rige bouwgeschiede n is te onderzoe ken zou de 

kerk me t s poe d worde n gerestaureerd , maar zonder de 80 jaar 

tev ore n aangebrach te uitbouw. Ook het f raaie kerkj e 

op de heuvel bij Heelsum werd door Bonumen tenzorg gerestau

reerd , maar voor kasteel Doorwerth aarzelde me n wat mogelij k 

z ou z ijn . 

Inmiddels waren de ruim honderd in september 194 4 

omge k ome n burgers, ingezetenen, maar ook onderduikers en 

zelfs v acantiegangers uit bossen en tuinen overgebracht naar 

de begraafplaatsen. Het kwam zinvol voor de dorpsgemeenschap

pen o p te roepen voor een plechtig rouwbetoon aldaar, welk 

samenzi jn op een prachtige zomeravond grote indruk maakte, 

dank zij onze pastoor en predikanten. 

In het algemeen was de onderlinge verstandhouding 

tussen de teruggekeerde dorpsgenoten zeer hartelijk. De 

vreugde weer terug te zijn in eigen omgeving was groter dan 

leed en ergernis over verdwenen huizen en meubels. 

Ds. Bergkotte noemt in het boekje "Oosterbeek anders" van de 

firma Meyer & Siegers deze eerste maanden "een onvergetelijke 

tijd, er werd een geestfvaardig over de Oosterbeekse gemeen

schap, . die werkelijk de geest van vernieuwing was, waar 

wij in de oorlogsjaren zo op hoopten en waar de dichters van 

droomden. Ieder · hielp zijn naaste, allen waren wij er 

voo r elk aar, niet alleen: geen o o rlog meer , maar: een nieuwe 

tijd , met een nieuwe gemeenschap en oprechte idealen. Dat 

heeft n iet lang geduurd! Maar he_:t _ is nooit helemaal verdwe

nen en heeft een gezegende stempel gedruk op de Ooster

bekers". 

Een grote moeilijkheid voor el k beleid was, dat 

alle archiefbescheiden tot en met de lopende administratie 

v erloren waren gegaan bij de brand van het gemeentehuis. 

Alles moest nteuw worden opgezet, ook het bevolkingsregister . 
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De dubbele n van de Burgerlijke Stand waren ge lukk ig i n 

h e t Paleis van Justitie te Arnhem gespaard gebleven . 

Me n ingsverschillen kwamen i n s terke mate aan 

het lich t toen de opstelling v a n de " sloopl ij st " aan de 

orde kwam. De regel.ing van de wederopbouw maakte onder 

scheid tusse n licht besch a digde, zwaarbeschadigde, nage 

n oeg ge heel verwoeste en v erwoeste huizen. De beide eerste 

groepen konden ' door de eigenaars met oor logs schadevergoeding 

worde n hersteld , de beide la~tste groepen zouden worden 

afgebroken met uitkering van de waa rde aan de eigenaars . 

De grenzen met name tussen de tweede e n derde groep v ielen 

moe ilij k te trekken; ambtenaren v an gemeentewerken e n de 

rijksdienst Wederopbouw , die samen deze indeling moesten 

maken, konden in volle redeli jkheid tot v erschillende in

zichten komen. 

Ook d e betrokken eigenaars hadden aanvankelij k 

geen duidelijk inzicht in deze materie,ho! men nu "beter af " 

wa s :dactr zowel bij herstel als nieuwbouw de oorlogsschadever

goeding bij lange na niet voldoende was om d e bouwkosten 

te dekken , ont stond het streven om toch vooral niet tot 

nieuwbouw te worden genoodzaakt, terwijl voordien het idee 

een oud beschadigd huis te moeten renoveren veelal bezwaar~ 

lijk voorkwam, al bood dit de kans in eigen vertrouwde omge

ving te kunnen blijven. 

Velen waren dus ongelukkig met een plaats op 

de "slooplijst" en toen Wederopbouw een begin maakte met 

de afbraak volgens die lijst, nog v66r de later gevolgde 

off icië l e goedkeuring door "Den Haag" , volgde een opstand 

tegen de gezagsdragers, die daaraan hadden meegewerkt. Later 

we rde n op verzoek sommig e huiz en van de slooplijst afgevoe r d, 

maar het odium van te r igoreus ingrijpen wa s niet meer te 

keren. 

Dit odium werd nog verzwaard door de bewering, da t 

de s looplijst extra uitgebreid wa s om het wederopbouwplan 

meer armslag te geven. Dit wa s ee n onverdiend v erwijt aan 
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de Ooste r be k er Ir . A. Kraay enha g e n , l a t e r jar e n lang 

hoofd v a n de s t e d e bouwkundige d ie n s t i n Ove r i j ssel, di e 

zi c h be r eià h ad v erk laard dit p lan te mak e n. 

Hieraan was n og een rappor t v a n de latere hoog lereaar 

Dr. S. Groe n.ma n voorafge g aan, waarin de welv aartsbronnen: 

v reemd e linge n verk eer of industrie , voor o nze gemeente ware n 

gean a l y seerd met advi es om v ooral Va n Ge l der , He v ea e n klei

nere i n d u s~ r ieën s poe d i g weer te laten draa i e n. Ta l v a n i ndu

strie-werknemers konden we er b eginnen, zi j het dan met schoo n 

ma k e n . 

Me e r eensge z i nd h e id bestond ten aanzien v an d e 

noodzaak O Q de terugge keerde b e v o lk ing, aan het eind v a n de 

zomer o n gev eer 16.0 00 v a n de v roegere 2 4 .000, meer meubels , 

keuk e n gere i , handwerkgereedsch a p e n vooral ook sleutels te 

bezorgen, dan tot dusver was geschi ed door Volksherstel e n 

Hulp Actie Rode Kruis. Op het voetspoor van "Amsterdam help t 

Arnhem", o ntstond "Leeuwarden helpt Renkum", en zelfs 

"Hoogezand h elpt Heveadorp", waar tal van bewoners afkomst i g 

waren uit Hoogezand als bakermat van Hevea. Voorlichtingsavon 

den maak ten Leeuwarden e n Hoogezand , beide zelf onbeschadigd , 

enthousias t om te he l pen. 

Moc h t in het voorgaande soms de indruk gevestigd 

zijn dat speciaal Oosterbeek in de zomer van 1945 bij het 

gemeentebestuur de aandacht vroeg, dan past daarop het antwoord 

dat enerzijds de nood en problemen daar veel groter en acuter 

waren, anderzijds veel werk in Renkum en Heveadorp berustte 

bij Ir. Verwey als gemachtigde voor de wederopbouw, terwijl 

andere take n ter hand werden genomen door het driemanschap 

heer Middendorp, ds. Smeenk en pater Stockman, dat als toon 

beeld van na-oorlogse vriendschappelij k e samenwerking veel 

wist te bereiken , wat i n Oosterb eek o p de schouders van 

het gemeentebestuur kwam t e ru s ten. 

Als herinfnering aan zodan ige samenwerking ook i n 

Oosterbeek zij slechts éé n herinnering vastgelegd aan een 

bijeenk omst v an p astoor en predikanten met het geneentebestuur , 

waar eerstgenoemde aand r ong op het onderling op elkaar af

stemmen van de nieuw aan te sch affen kerkklokken: "wat voor 

mij van meer dan alleen muzikale betekenis is". 

He t eigenlijke doel van die bijeenkomst was de voor

bereiding van een herdenk ingsavond op 17 september 194~, de 
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eerste ve r jaarda g v a n de luchtl a nding, toe n in d e volle 

Remon s t rant s e kerk de l u c h t l a nd i ng v a n mili t air e n me n se

lijk oogpunt we r d t oege licht, een b i j eenko ms t d i e we g e n s 

enorme toeloop zelfs laat i n de a von d voor ee n t wee d e 

g r oep i n gezetenen moest worden herhaald. 

Dit was een waardige opmaat v oor de eerste her

d e nking op he t in de g e meente Renk um aan ge l egd Airborne

kerkho f v a n de Wargrav es Commission , nog niet beplant e n be

zaaid , maar me t lang e rijen grav e n i n het zand, elk me t een 

kl e in kruis v oorzien. J uis i i n d e he r d e nk i ng s week waren 80 

offic i eren onder le i di ng v a n g e n eraal Ur quhar t in deze s t ree k 

om voo r h et afronde n v an het officiële rapport alle t errein e n 

v a n d e slag n u zonder levensgevaar nogmaals te inspecteren. 

Velen zagen nu v oor het eerst de Rijnbrug , waarom alles was 

begonnen. He t gelukte me t generaal Urquhart in contact te ko

me n, maar daartoe was n odig zijn lange rij Canadese jeeps op 

de Stationsweg aan te houden , want v an Engelse zijde werd geen 

con tac t met gezagsdragers in Arnhem of Oosterbeek opgenomen . 

Gee nz i n s was dit een gebrek aan wellevendheid, maar integendee l 

gro t e bescheidenheid tegenover de bevolk ing , wier bloedverwan 

ten warem omgekomen en wier huizen en bosse n waren verwoest. 

Voor schrijver dezes was het een groot voorrecht 

als eerste de generaal en zijn officieren te kunnen over

tuigen , dat van onze kant gezien de bewondering voor de moed 

om ons te bevrijden veel sprekender was, dan verdriet om 

wat verloren was gegaan. Op die basis was spoedig overeen

stemming bereikt over een herdenkingsdienst op 25 september 19 4 ~ 

op het Airbornekerkhof, waaraan Engelsen en Nederlanders 

i n gelijke mate zouden deelnemen . Het program bleek leven s

vatbaar en alle jaren sinds 1945 is dit in grote trekken o n -

gewijzigd gebleven, steeds onder leiding van Ds. Bergkot t e , 

die t ot zij n e meritaat g een h erde nking heeft ov ergeslagen. 

Grote i nd ruk maakte die eerste keer behalve de Last Post 

vooral ook het binnenk omen van de schoolkinderen met bloe

me n uit tui nen e n ve l de n , die op de kale graven een vleug 

v a n opstand ing teweegbrachten . 
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Van Engel s e k a nt war e n h ierb i j behalve generaa l 

Urguhart en zijn ofTicieren ook de troepen aanwezig, die 

ten bate v an de film "Theirs is the Glo r y" in Arnhem en 

Oosterbeek de gevechtshandelingen naboot s ten, waarbij ook 

ee n beeld van de Nederlandse hulp en offers werd gegeven. 

Van Nederlandse zijûe waren v a n meet af het Provinciaal 

Bestuur e n de beide gemee ntebesturen v ertegenwoordigd . 

's Middags legde generaal Urquhart de eerste s teen 

voor het Airbornemonument tegenover Harten s tein, waar op

n ieuw honderden waren samengekomen, onder wie tot onze 

trots een de tach e ment van het nieuwe Nederlandse leger. Een 

informele bijeenkomst in het huis Hartenstein , dat nog 

precies was als de Ai rbornes het hadden verlaten , bezegelde 

de ve rbroedering, waarop de ganse dag was gericht. 

Wanneer ik nu, 36 j aar later, de toe spraak terug

vind die ik bij deze eerste steen l egging h eb gehouden, dan 

geeft deze eigenl ij k de stemming ten opzichte van de 

Eerste Airbornedivisie dermate jui s t weer, zoals die van 

toenaf i n deze streken geworteld is gebleven, dat zij aan 

het slot van deze herinnerin gen een plaats k an vinden. 

De Engelse gasten l ieten zich niet onbetuigd: op 

instigatie van generaal Urquhart legde de Canadese genie 

een baileybrug bij het station Oosterbeek - Hoog , die jaren

lang dienst heeft gedaan, e n voor de muziekkorpsen werden 

instrumenten uit Engeland gezonden. 

Een dergelijke dag stimuleerde ontegenzeglijk de 

moed, die de ingezetenen in de komende herfst e n winter nog 

zozeer nodig zouden h ebben om te volharden op houten stoe len 

altijd maar uit de centrale k e uken te eten, nauwelijks bed

degoed te hebbPn, te werken in bes c hadigde en geplunderde 

fabrieken en bossen. Alle toen bestaande mogelijkheden 

van sociale voorzieningen werden b e nut, voorschotten o p oor

logsschadevergoedinge n kwamen op gang en daarmee de mogelij k 

heid voor de winkelie rs om weer aan de slag te gaan. 

Ieder kon op eigen gebied met grote inzet werkzaam zijn, ver

rassinge n waren aan de orde v a n de dag en aldus valt v oor 
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menigeen de herinnering aan die eerste maanden toch eigen

lijk goed uit. 

De nood- g emeenteraad leidde begin november 1945 

het werk van de ' talloze c ommi ssies in duidelijker banen. 

Verdie n steli jke i ng~ze tenen van allerlei kant bogen zich 

als v a nouds over uitvoerige raadstukken, administratie en 

archiefdienst in het tijdelijk gemeentehuis kwamen al enig

zins in goede banen, politie en brandweer keerden tot hun 

eigenlijke taken terug, ja zelfs het toezicht van rijks- en 

prov inciale organen kwam weer tot leven, n aar mate het 

tijdv a k v an de vol strekte afgezonderdheid van onze toch zo 

centraal gelegen gemeente Renkum werd beëindigd door de komst 

van trei n en telefoon, van kranten en radio. 

Burgemeester Talsma werd begin februari 1946 in 

zijn ambt hersteld en werd h artelijk verwelkomd, evenals 

schrijver dezes daags tevoren hartelij k uitgel~ide werd ge-

daan om zijn advocatenprakti jk te Arnhem te hervatten. Er 

woonden in de gemeente toen 22.000 ingezetenen, 90% van het 

aantal van september 1944. Want wie het boekje "Waar de 

Airbornes daalden" kent, uitgegeven door Volksherstel in 1945 

als oproep om hulp, weet dat één zin uit het voorwoord volledig 

is uitgekomen: "Ondanks alles echter blijven de gemeentebewoners 

gehecht aan hun eigen huis en grond e n keren terug, vastbeslote n 

om zich hier opnieuw een bestaan op te bouwen". 
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TOESPRAAK OP 25 SEPTEMBER 1945 

In my capacity of acting Burgomaster of Renkum , 

Wol f heze and Oos te r bee k, I wel come all the guests of this 

imposing meeting. 

Firstly I welcome you Commander, Officers and 

soldiers of the First British Ai rborn e Division and the 

Polis h paratroops, you Colonel Doorrnan, Representative of 

H.R.H. Prince Bernhard, who cannot be present h ere , staying 

abroad , you Genera l Dijxhoorn, Chief of the General staff 

of the Dutch Army, you Roya l Governor of Gelderland, you 

military Commander of the Dutch troops being on duty here, you 

Burgornaster of Arnhem, the townwhichhas given her name to 

t he farnous battle of September 1944, northern of the 

Lower Rhine. 

This mo r ning we rendered the last h onour to the 

heroes who have been killed in the battle of the Lower Rhine. 

Now in the afternoon we c heer all them, who have survived 

the bitter fighting in these villages and carne home after 

their escape from this hell upon earth. 

We all together, the British and the Dutch people 

we hate war, But it can be our duty to wage a war, as it has 

been in the last fi ve year s to beat Nazi -Germany for the 

liberty of Europe. 

We inhabitants of this Mu n icipality, we are grateful 

to have gone through the war in its full b itterne ss. 

We we re happy that Sunday-af te rnoon to fetch in your 

troops as our unexpected liberators . But no less we were proud 

of to render assistance to y ou i n the days of the approaching 

defeat and later on to keep many of you safely hidden in o ur 

woods and farm s . 

Most of al l we are grateful to have seen , thank s 

to your presence, to which great deeds, to which nobel 

mindedness war can lead. 

We than k fu lly remernber your kindness for our wives 

and children just as for your own wounded soldiers. We adm.ire 
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your gal l a n try in v iew of death . We nev er s h a l l forget the 

great mut u al cordia l ity of your officers a n d s oldiers in t he 

con stant danger of life . 

I n v iew of death all soldiers and civilians 

who were living in this narrow bridgeqead, revealed their 

most nobel gualities. At f irst sight , life in the trenches 

and cellars was very n ear to a n animal existance. In point 

of fact h o wever, God was close b y and opened the hearts of 

me n . On this high level t he most cordial friendship sprang u p 

between the first British Airborne Division and ourselves. 

I n memory of this friendship between Airbornes and 

civilian s a simple monument will arise here on this very spot, 

in front of the Division-headquarter in Hartenstein. We are 

very t h a nkful that you, General Urquhart were prepared to 

comeback t o this wellknown spot to lay the foundation-stone 

of this monument. 

Commander, soldiers and officers of the first 

British Airborne Division and the Polish Paratroops, please 

be conv inced that your gallan try remains stamóed in our 

memory for ever. 

Het antwocrd van generaal Urquhart getuigt zozeer van 

een frappante vooruitziende blik, dat het hier niet achterwege 

mag blijven, al is het slechts in vertaling bewaard gebleven 

in "De Renkurnse Koerier" van 27 september 1945: 

Uit naam van de Britse en Poolse Airborne dank i k de 4 

Burgemeester van Oosterbeek en de Commissaris van de provi ncie 

Gelderland voor hun woorden, Ik geloof, dat wij het allen erg 

gewaardeerd hebben, wat de inwoners van Ooste.rbeek en Arnhem in 

de afgelopen 24 uur voor ons hebben gedaan. Wij zijn allen me t 

vele herinneringen hierheen g ekomen en zullen zeer zeker me t 

meer nieuwe terugkeren. 

Wij zijn zeer erkentelijk voor de aangrijpende cere

monie op de Begraafplaats deze morgen en velen zullen ee n d iepe 

ontroering hebben gevoeld. Het was een van de meest aangri j 

pende ogenblikken, welke ik ooit beleefd heb. Het is een prach 

tige rustplaats en wij zijn de Nederlandse autoriteiten zeer 

dankbaar, dat zij ons deze gelegenheid hebben geschap~n . Vooral 
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het bloemen leggen der k inderen was zeer aandoenlijk. 

Te same n met de Burgemeester v an Oosterbeek heb i k 

bes loten, dat er ieder jaar op de 17 September ee n dienst zal 

worde n gehoude n op h e t Kerkhof, gevolgd door een korte cere

monie bij het Monument e n tevens een bij de brug i n Arnhem. 

I n de loop der j are n zult U een voortdurende stroom 

v a n bezoekers in Uw omge ving zien en het zal een Mekka worden 

v oor al de familieleden, die h ier hun dierbaren hebben verloren. 

Plannen worden reeds gemaakt om deze familieleden in de volgen

de jaren over te l aten komen. 

De le Ai r borne Divis ie is v an olan om Oosterbeek 

e n Ar nhe m vlagge n aan te bieden, wat zal geschieden op de cere

monie v a n het volgend jaar. 

Het was voor ons ee n droevige dag i n Oosterbeek , toen 

we gedwongen waren ons terug te trekken , temeer omdat we wisten 

wat Uw gedachten waren t.a.v. deze terugtocht en weer bezet te 

worden door de Duitsers. Maar U hebt nooit de hoop opgegeven , 

dat we terug zouden keren. 

Wij zijn a llen, die onze jongens op eigen risico ver

zorgden, dankbaar. Vele aanwezigen hebben een gegronde reden 

dankbaar te zijn voor Uw hulp in het verbergen van hen in Uw 

boerderijen en huizen, en hulp bij het oversteken van de linies . 

Ik heb vandaag de eer de eerste steen te leggen voor 

dit Monument om zodoende de hechte band tussen U en ons voor 

altijd te bezegelen. 


