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Slagveld De Heuvel, oord van blijvende herinnering
Beknopte kroniek  september 1944 - april 1945

Met Operatie Market Garden in september 1944 ontstond een front in de 
Betuwe. Hierbij openbaarde zich De Heuvel als een gebied met militaire 
sleutelbetekenis. Door zijn hoge ligging  in het polderlandschap konden vanaf 
De Heuvel belangrijke wegen worden beheerst. De Duitsers wilden die wegen 
met hand en tand verdedigen. Ze wilden zo voorkomen dat hun tegenstanders 
via Huissen/Angeren zouden uitbreken naar de Liemers en zo een gunstige 
springplank zouden krijgen voor een aanval op het Ruhrgebied of Berlijn. 
Tegen de Duitse soldaten werd daarom verteld dat ze de ‘poort naar het 
vaderland’ verdedigden.  Verder aasden de Duitsers op kansen om de wegen 
rond de Heuvel in handen te krijgen om de geallieerden de Betuwe uit te jagen 
en de strategisch vitale bruggen bij Nijmegen te veroveren.

Beide partijen haalden alles uit de kast om rond De Heuvel een doorbraak te 
forceren.  Meermalen was er zelfs sprake van een ware tankslag. Met name 
rond 25 september, toen de Britten de eenzame Bemmelse hoogte verover-
den bij pogingen om op te rukken naar de Linge en Baal/Haalderen. 
En in de periode van 1 tot 4 oktober, toen de Duitsers alle registers open-
trokken om het gebied van De Heuvel te heroveren.  Monsterachtige tanks 
rammelden in de mistige ochtend van 1 oktober naar de Britse stellingen. 

Het was geen mêlee van tanks tijdens die veldslagen, maar een uiterst maca-
ber kat en muisspel. Daarbij stonden de tanks verdekt opgesteld in bongerds 
en achter boerderijen en werd er alles aan gedaan om elkaar uit te schake-
len over een afstand van vele honderden meters. Ook hebben zich rond De 
Heuvel man tegen man gevechten voorgedaan, met name op 1 en 2 oktober 
1944.  De Britse verliezen waren hoog; hun linie tussen Haalderen en Elst 
wankelde. Maar ook de aanvallers leden bloedige verliezen. In het open ter-
rein tussen de boomgaarden bleken de Duitse soldaten uiterst kwetsbaar voor 
het vuur van het verdekt opgestelde geallieerde geschut. 



Door de hoge grondwaterstand konden ze zich amper ingraven.  
De Heuvel heeft hiermee de twijfelachtige eer een slagveld te mogen worden 
genoemd. Vele honderden soldaten moeten hier de dood hebben gevonden. 
Velen raakten hier gewond, voor het leven getekend. 

Rond midden oktober 1944 ontstond in de hele Betuwe een militaire patstel-
ling. In het oostelijk deel van de streek verstarde het front rond de Linge. De 
Duitsers groeven zich in langs de noordelijke Linge-oevers. Hier werd een 
uitgebreid stelsel van aarden bunkers en schuttersputten aangelegd, dat via 
zigzaggende loopgraven was verbonden met de achterwaartse Duitse ver-
dediging in Kamervoort, ’t Zand, de Hoeve, de Hoge Woerd en Rijkerswoerd. 
Hun tegenstanders verschansten zich rond de boerderijen, sloten en bongerds 
aan de rand van Haalderen en Baal, in de buurten De Heuvel, Vergert en 
Bredelaar in Bemmel en in het gehucht Aam in Elst.

Het leven van de soldaat aan het Lingefront was belabberd. Ronduit hinderlijk 
was de wateroverlast als gevolg van overstromingen veroorzaakt door de niet 
aflatende herfstregens en door het opblazen van de Rijndijk bij Elden begin 
december. Het gebied rond de Linge veranderde in een troosteloze watervlak-
te. De verdedigers verlieten de verdronken loopgraven en weken uit naar de 
verlaten boerderijen en huizen in de omtrek.  Rond de kerst van 1944 viel de 
vorst in en zakte het water. Kou, ijs en sneeuw werden de nieuwe kwelgees-
ten van de soldaten aan het front. 
In februari 1945 stroomde het Rijnwater weer de Betuwe in via het dijkgat in 
Elden. Het Linge-front werd zo weer herschapen in een geduchte waterlinie.

Ondanks water, ijs en sneeuw moest het patrouilleren doorgaan, om te achter-
halen wat de vijand in zijn schild voerde.  Het was belangrijk de tegenstander 
op te zoeken, hem aanhoudend te bespieden. Zo leerde men ook elkaars 
leefpatroon kennen. De patrouilles naderden elkaar soms tot een paar passen 
afstand.

In de schuttersput had men militaire uitrusting, zoals een wapen, een veld-
telefoon en rantsoenblikken. Vondsten in het gebied nog jaren na dato: zakjes 
van oploskoffie, tandenborstels, persoonlijke documenten e.d.
Natuurlijk had de waakzaamheid ook invloed op de manier van omgang met 
elkaar: men schreeuwde en lachte niet. Veel meer  was het met de vijandelijke 
stellingen in de buurt van belang te fluisteren, al dan niet met een brok in de 
keel. De gesprekken waren vaak maar kort. Men liep snel en in een gebukte 
houding. Altijd kon de tegenstander toeslaan. Angst was er vooral voor het 
plotse vuur van een sluipschutter. Of voor inslagen van mortierbommen met 
hun dood en verderf zaaiende schervenregens.  Maar soms ontstonden ook 
persoonlijke herkenningen . Men zag dan een inmiddels bekende figuur, een 
vertrouwde verschijning maar wel  een vijand.
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In de regen in de schuttersput betekende natte schoenen, in de modder tot 
aan de enkels. De warmte van het lichaam hield soms de modder zacht. Ko-
gelregens van de vijand hadden het vooral voorzien op transport. De hap 
(eten) werd min of meer van put naar put doorgegeven. Vaak met modder en 
water in het eten. De kou veroorzaakte dode vingers. Men stampte de voeten 
om bevriezing te voorkomen. Toch kwamen loopgraafvoeten veel voor. Het 
geweervet kwam aan handen en kleding en in het eten.

Het ontbreken van welke vorm van luxe ook bracht wel een intieme kameraad-
schappelijke sfeer. Er zijn verhalen bekend over soldaten, die in de Kerstnacht 
kerstliederen ten gehore brachten. Daarna weer de realiteit van alledag: 
beduchtheid dat de vijand je ziet lopen, eten, graven, je onder vuur neemt. 
In de lente kwam aan dit grimmige leven een einde. 

De Pasen bracht de geur van de Bevrijding in het land. Maar in het leeuwen-
deel van de Over-Betuwe waren geen burgers. Vriend en vijand had, ieder 
aan zijn kant van de frontlijn, de burgerij massaal geëvacueerd. Geen levende 
ziel was er te bekennen in  plaatsen als Haalderen,Gendt, Doornenburg, 
Angeren, Huissen, Arnhem-Zuid, Elden, Driel, Heteren en Randwijk.
Een half jaar lang hadden deze kernen in de vuurlinie gelegen. Geen huis, 
kerk, bloemenkas, steenfabriek, boomgaard was ontsnapt aan het geweld van 
bommen en granaten.  Wat betreft roven en plunderen leken partijen niet voor 
elkaar onder te doen. Kadavers van omgekomen vee en skeletten en veldgra-
ven van gesneuvelde soldaten gaven het landschap een lugubere aanblik; de 
afschuwelijke stank versterkte de gedachte dat de dood hier had geregeerd.  
Hier geen juichende massa’s, die de bevrijders verwelkomden. 
Duizenden mijnen, booby-traps  en onontplofte munitie maakten iedere door-
tocht in het gebied tot een bloedlinke onderneming.

De zuivering van de Over Betuwe -The Island- werd begin april 1945 door de 
geallieerden voltooid. Eindelijk konden de evacués zich gaan opmaken voor 
de vurig verbeide terugkeer naar hun dierbare dorp of stad. 
Weldra zou Nederland zingen: “Eens zal de Betuwe in bloei weer staan …”



De patrouille route krijgt vorm:

Vanaf  gedenkkapel  “De Heuvel” tot boerderij “Groot Holthuizen” zijn 
historische elementen zichtbaar gemaakt, die de bezoeker dicht bij de 
periode ’44-’45 brengen.
Er is een Luisterkei bij de kapel op “De Heuvel” evenals schuttersputten 
langs het Frontlijnpad,
Paden zijn genoemd naar de patrouille van 2 Amerikanen met bijbeho-
rende informatie panelen.
Bovendien is er een Exoduspad, dat de evacuatie helpt gedenken. Heel 
bijzonder is het Verzoeningspaneel, dat de situatie memoreert, waarin de 
Amerikaan Bil Call erbarmen toont voor een stervende Duitse soldaat.
Maak kennis met de spannende,educatieve en tot de verbeelding spre-
kende patrouille tocht.



Met dank aan:
Airborne Museum, Betoncentrale, Between Dutch & Deutsch, Bevrijdingsmuseum, 

BIG Huissen, gemeente Lingewaard, Gijs Janssen Metaalhandel, Het Gelders Orkest, 
Ingrid Harris Canada, Drs. F.M. van Hemmen, Living History Group Holland, 

Ministerie van Defensie, Openbare bassischool De Zilverzwaan, Park Lingezegen, 
Remie Transport V.O.F., Rijn IJssel Vakschool, Scouting Huissen, Studio Vaessen, 
St.Sebastianus Gendt, Uitgeverij De Duivelsberg,  VBI Verkoopmaatschappij B.V., 

Vos Transport, WABO research WO II.

Stichting Exodus Wandelevenement,  juni 2012
Lay-out: team BMO/representatie gemeente Lingewaard

Het uitgebeelde patrouille gebied maakt onderdeel uit van de jaarlijkse 
Exoduswandeltocht, die plaats heeft op de laatste zaterdag in de maand juni. 

Voor meer informatie: www.exodushuissen.nl 
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