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Van de voorzitter 

 
Beste leden, 

Ieder jaar herdenken wij het einde van de 

Tweede Wereldoorlog en vieren wij dat 

wij sindsdien weer in vrijheid mogen 

leven. Vorig jaar was dat 75 jaar geleden. 

Het jaarthema van 2021 is “Na 75 Jaar Vrijheid”. 

 

Maar hoe vrij zijn wij in 2021?  

Want juist in deze bijzondere Corona tijd worden wij 

teruggeworpen op ons zelf als nooit tevoren. Beperking 

van vrijheid hebben velen van u meegemaakt in de oorlog.  

Tijdens de Corona crisis ervaren ook mensen die de oorlog 

niet meemaakten hoe het is om beperkt te worden in je 

vrijheid, om te worden teruggeworpen op jezelf.  

Maar in tegenstelling tot de oorlog hebben wij nu een open  

samenleving: Wij zijn beperkt in ons doen en laten, maar 

wel VRIJ! 

 

En wij kunnen, onder bepaalde voorwaarden steeds meer 

gaan genieten van die vrijheid. 

Musea, de dierentuinen en allerlei evenementen worden 

voorzichtig geopend. 

Zelfs de Keukenhof gaat weer open! Deze was vorig jaar 

nog gesloten door Corona. Men verwacht dit jaar slechts 

een fractie van het gebruikelijke aantal bezoekers.  

In 2019 werd de Keukenhof nog bezocht door anderhalf 

miljoen mensen! 

Helaas kunnen wij de PCOB activiteiten nog niet 

opstarten, hoewel ook dat steeds dichterbij komt. 
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Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, en hoewel wij het 

virus helaas niet kwijt zijn, zal er langzaam aan meer 

mogelijk worden! 

Ik sluit dit voorwoord af met een zin die ik las en die mij 

trof. 

“Vrijheid blijft alleen bestaan als we ons blijven 

herinneren dat het kwetsbaar is.” 

 

Vriendelijke groet, Jacky Bertens 

 

Informatie 

De maand mei is een bijzondere maand.  

We mogen herdenken, vrijheid vieren 

en  genieten van het ontluiken van de 

natuur.  

 

In deze “Even Bijpraten” staan we stil bij herdenken. Wat 

doet dit met ons, juist nu in deze coronatijd. Dankbaarheid 

kan ons vervullen bij herdenken. Er is voor ons nog zoveel 

mogelijk en laten we genieten van de mooie natuur die tot 

leven komt.  

 

In “Op stap in eigen streek………...” maakt u kennis met 

enkele oorlogsmonumenten in de gemeente West Betuwe.    

 

Een bekend herinneringscentrum  in ons 

land is  “Kamp Westerbork”. 

 

Vriendelijke groet, 

 Jenny Verbeek-van Lienden 
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In gesprek met…….  
Deze keer het levensverhaal van bestuurslid Henk 

Voorhorst. 

Een oorlogskindje uit Retranchement 

Op 6 augustus 1941 geboren en 

ook opgegroeid in Retranchement, 

een grensplaatsje in West Zeeuws 

Vlaanderen. 

Omdat er weinig woonruimte was, 

woonden we in het begin in bij 

Opoe, oom Bram en tante Janna 

(ongetrouwde broer en zus van 

mijn moeder). 

Opoe had een heel klein 

boerderijtje, maar ook een café 

onderaan de zeedijk bij het Zwin. 

Na de bevrijding kwamen er 

Engelse soldaten in het café, zodat ik een hele tijd 

tweetalig werd opgevoed; ik sprak op 4-jarige leeftijd meer 

Engelse woorden dan Nederlandse. 

Ik was een arbeiderskind, mijn vader werkte op een 

meubelfabriek in Sluis, maar toch mocht ik naar de h.b.s. 

in Oostburg; veel mensen  vonden dat niet passen, de Mulo 

was goed genoeg geweest voor een arbeiderskind. 

Na omzwervingen (2 jaar kweekschool) kwam ik terecht 

op het gemeentehuis in Schoondijke waar ik een jaar heb 

gewerkt. Vervolgens gesolliciteerd en aangenomen in 

Rijnsburg, waar ik in de eerste week (april 1964) al werd 

geconfronteerd met het werkelijke rauwe leven: een boze 

woonwagenbewoner trok me door het loket, met veel 

gedoe kon ik ontzet worden. 
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Dit heeft me er niet van weerhouden om me te gaan 

toeleggen op het sociaal werk. 

Dit kon ik gaan doen op de sociale dienst van de  gemeente 

Pijnacker per 1 april 1965; de Algemene Bijstandswet van 

Marga Klompé was net in werking. 

Inmiddels had ik de akte Gemeente Administratie-1 

behaald en was begonnen met de opleiding m.s.a. 

(middelbare sociale arbeid). 

Maar ik leerde in Pijnacker ook mijn grote liefde Iebeltje 

kennen, we trouwden op 29 november 1968. 

Omdat ik wat meer de maatschappelijk werk-kant op 

wilde, solliciteerde ik naar Geldermalsen en werd er per 1 

oktober 1969 aangenomen. 

Ons huis was pas per half oktober klaar, zodat ik twee 

weken  kost en inwoning heb ontvangen in het oude 

Ravestein; de rekening heb ik nog steeds bewaard. 

Inmiddels had ik de m.s.a. afgemaakt en ook de parttime 

opleiding sociale academie afgerond. Om de mensen met 

spoed aan geld te helpen, heb ik veel met voorschotten 

gewerkt; ik kreeg op de sociale dienst dan ook de bijnaam 

Henk Voorschot. Alle facetten van het werk op een sociale 

dienst zijn in Geldermalsen aan bod gekomen: 

bewindvoering, maatschappelijk werk, bijstandswerk, 

schuldenbemiddeling en tot slot het werk van 

ouderenadviseur. Sociale zorg loopt als een rode draad 

door mijn leven, ook nog ná de v.u.t.  

 

Maar het allerbelangrijkste blijft toch het gezin 

waarbinnen je alle steun en warmte kunt vinden: mijn 

vrouw Iebeltje, dochter Marloes, schoonzoon John en 

mijn twee prachtige kleinkinderen Robin en Tessa. 
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Het leven is me goed gezind geweest: mooie opleidingen 

gedaan, fantastisch werk gehad en altijd lieve  mensen om 

me heen gehad. 

 

Henk Voorhorst 

 

Op stap in eigen streek…… 

Wanneer je op straat loopt is het 

steeds weer indrukwekkend de 

“Stolpersteine - struikelsteentjes “ 

tegen te komen. Zo ook in 

Herwijnen aan de Molenstraat 10 

en Waaldijk 44. 

 

Tevens vindt u in deze plaats het 

Verzetsmonument aan de 

Peperstraat: 

 “Opdat wij niet vergeten” 

De pendule staat symbool voor 

heden – verleden – toekomst. 

De Davidsster en het kruis 

symboliseren het geloof; het 

Jodendom en Christendom. De 

Davidsster verwijst hiermee 

tevens naar de vijf Joodse inwoners van Herwijnen die als 

vervolgingsslachtoffers zijn vermoord in Sobibor.In 

Opijnen midden in een nieuwe woonwijk aan het 

 Mc Cammonplein is het monument” Man-O-War”. Dit 

monument staat voor de in WO II neergestorte 

Amerikaanse B17 bommenwerper. 
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Zo zijn er in de gemeente West Betuwe meerdere 

monumenten die ons blijven herinneren aan de WOII. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar het internet: 

Oorlogsmonumenten in West Betuwe 

 

Kamp Westerbork 
Vakantie in Drenthe. Al fietsend genieten van de mooie 

omgeving, rust en vrijheid leidt  één van de fietstochten 

naar “Kamp Westerbork”. Ineens wordt men getroffen 

door herinneringen aan de tweede wereldoorlog. Aan de 

uit  Nederland gedeporteerden Joden, Sinti en Roma die 

vanuit Westerbork op transport werden gezet.  

Op weg naar………… 

   Wat werd hun eindpunt… 

 

        Zij werden in vernietigingskampen vermoord. 

 

De 102.000 stenen, op de appelplaats in het voormalig 

“Kamp Westerbork”  in Hooghalen is een monument ter 

herinnering aan de 102.000 Joden en Roma die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland werden 

gedeporteerd en niet meer levend teruggekeerd zijn. 

De rode rechthoekige stenen zijn allen voorzien van een 

symbool. De stenen met en roestvrijstalen davidsster  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelplaats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Westerbork
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooghalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_(gedenkteken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deportatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roestvast_staal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Davidsster
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gedenken de Joden die naar Midden- en Oost-Europa 

werden gedeporteerd en daar vermoord werden. 213 

stenen dragen een vlam en verwijzen naar de 
omgebrachte Roma. Enkele tientallen stenen hebben geen 

symbool en verwijzen naar omgekomen verzetsstrijders. 

Het hoogteverschil tussen de stenen moet benadrukken dat 

er voor ieder slachtoffer een eigen steen is neergezet. 

Daarnaast maakt het hoogteverschil tussen de stenen de 

omvang van het getal 102.000 zichtbaar. De stenen zijn 

geplaatst in de kaart van Nederland, om te onderstrepen dat 

de Joodse gevangenen van kamp Westerbork uit alle delen 

van Nederland afkomstig waren. Bron; wikipedia 

 

Bij sommige stenen is zelfs een foto geplaatst. 

Indrukwekkend dat zij die weg hebben moeten gaan. 

 

               De fietstocht werd in stilte voortgezet. 

 

 

Lief en Leed 
Bij het verschijnen van deze uitgave van “Even Bijpraten” 

zijn er bij het bestuur geen bijzonderheden bekend. Mocht 

u iemand weten die een extra kaartje kan gebruiken, wilt u 

dit aan het bestuur melden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk)
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De bevrijding 
5 mei 1945, Nederland bevrijd 

waar 5 jaar op moest worden gewacht. 

Wat waren de mensen verblijd 

Ondanks de ellende die de oorlog bracht. 

 

Vijf lange jaren van onderdrukking 

Onbeschrijfelijk leed is er geleden. 

Dood en verderf waren niet gering 

Bombardementen op vele steden. 

 

Jodenvervolging, gewelddaden 

Hongerwinter, gebrek aan alle dingen 

Vele verzetsstrijders verraden 

Soldaten die kwamen en gingen. 

 

Pijn, verdriet en angstige jaren, 

Het was een hele moeilijke tijd. 

Miljoenen hebben dit ervaren 

Toch verloor Duitsland de strijd. 

 

Nu 76 jaar vrijheid gedenken 

Dat er nooit weer oorlog zal ontstaan 

Moge God ons blijvende vrede schenken 

Zodat wij veilig verder mogen gaan. 

 

Laten we de bevrijders blijven waarderen 

En zij die hun leven lieten in de strijd 

Blij dat we nu in vrede mogen verkeren 

En dankbaar mogen leven in vrijheid. 

 

Fedde Nicolai 


