
De Vleugel 

loskomen van oorlogsgeweld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet de dood 

en je hebt geen leven 

Vergeet de oorlog 

en je hebt geen vrede 



Het Exoduscomité streeft ernaar om aandacht te vragen 

voor de bijzondere en kwetsbare positie van burgers in 

oorlogstijd. Dit leidde tot de realisatie van enige 

Exodusmonumenten in de regio, die een tastbare 

herinnering vormen aan de grote evacuatie in de laatste 

periode van WO II. 

 

De context 

Eind september 1944 strandde Operatie Market Garden in 

de Betuwe. Het front verstarde langs de Linge. Het 

oorlogsgeweld uitte zich in de vorm van 

granaatbeschietingen over en weer, patrouilles en man-tot-

mangevechten. Tegelijkertijd werd de evacuatie van de 

burgers een feit. Daar kwam de grote wateroverlast bij: de 

Duitsers bliezen de Rijndijk bij Elden op. Een groot deel 

van de Betuwe overstroomde. Het ‘Niemandsland’ werd 

een ‘Niemandswater’. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pas begin april 1945 viel het doek voor de oorlog in de 

Overbetuwe. Na een eindeloos lange evacuatie kwamen 

de burgers terug in hun zwaar vernielde en geplunderde 

huizen. Op veel plaatsen was het onveilig door 

explosieven. Maar er was weer perspectief.  

De wederopbouw kon starten. 

 

Het monument ‘De Vleugel’ 

Het monument stelt een 7 meter hoge stalen vleugel voor 

die schuin boven de omgewoelde aarde uitsteekt.  

Daarbij is het een metafoor voor diegenen die zich nog niet 

hebben bevrijd van de oorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bevrijding 

Het mentaal loskomen van het geweld van oorlog is een 

langdurig proces. Onverwerkte pijn en ellende zijn een 

handicap, maken ‘vleugellam’. Het streven naar verlossing 

van oorlogspijn geldt voor zowel militair als burger. 

Dit monument is ook een ode aan hen die als 

oorlogsvluchteling in ons midden verblijven en voor de 

veteraan die op vredesmissie is geweest. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met bijzondere dank aan: 

Bordbusters (productie en transport);  

A.L. v. d. Wetering B.V. Heesch (realisering terp) 

ITM Maters BV Huissen (transport kei en paneel) 

Frank Jeurissen (graveertechniek paneel) 

Buitenpoort Catering & Organisatie (facilitaire ondersteuning) 

 

Ter gelegenheid van de onthulling van monument ‘De Vleugel’ 

op vrijdag 14 maart 2014. 

www.exodushuissen.nl 

 

Na de evacuatie maakte Eldenaar Evert 

Stunnenberg in 1945 op 10-jarige leeftijd 

verschillende tekeningen om zijn 

oorlogsherinneringen te verwerken. 

 

 

 

http://www.exodushuissen.nl/

