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Gesloten wegens bewoning 

Uitgave ter gelegenheid van de reünie der oud. evacués  

op 31 augustus 1984 en de tentoonstelling  

in het Nederlands Openluchtmuseum van 

31 augustus 1984 tot 6 mei 1985 

 

Voorwoord 

In het bijna 75-jarig bestaan van het Nederlands Openluchtmuseum is de 

periode van eind september 1944 tot begin januari 1945 een der meest 

merkwaardige uit zijn geschiedenis. 

Gedurende ruim drie maanden is het lot van het museum korte of langere 

tijd nauw verbonden geweest met dat van een aantal Arnhemmers, 

waardoor een band is ontstaan die nog geregeld oud-Arnhemmers naar hun 

vroegere evacuatie-adres in het Nederlands Openluchtmuseum trekt. 

De situatie doet zich namelijk voor dat gebouwen en woningen, die elders 

veelal generaties lang onderdak hebben geboden, nog eenmaal in het 

museum zelf bewoond zijn geweest door ± 600 geëvacueerde 

Arnhemmers. 

Dit was dan ook de reden om de gebeurtenissen van toen nader te 

onderzoeken en ex-evacués te interviewen. Voor deze werkzaamheden kon 

Margriet de Boer, studente geschiedenis aan de Gelderse Leergangen, 

gedurende een jaar aan het museum worden verbonden. Van haar 

bevindingen, die in een verslag zijn vastgelegd, is gebruik gemaakt bij het 

samenstellen van dit herinneringsboekje. 

Een jaar onderzoek bleek overigens te weinig om het boven verwachting 

grote aantal reacties van ex-evacués te verwerken. Hoewel iedere ex-

bewoner van het museum persoonlijke herinneringen heeft aan die periode, 

is de inhoud van het boekje een algemene beschrijving geworden met 

aanknopingspunten voor een verdere persoonlijke invulling. Daarom 

alleen al mag dit verhaal niet de pretentie hebben een afgerond beeld te 

geven van de evacuatietijd. 

Het onderzoek is tevens aanleiding geworden om aan dit stukje 

museumgeschiedenis een kleine tentoonstelling te wijden. Dit betekent 

niet, dat er op alle vragen een antwoord is gevonden. Interessant zijn de 

weinig bekende foto's van de heren P.H. Huisman sr. en dr. R.S. Tjaden 

Modderman naast die van de heer P.J. de Booys Sr. Deze series geven een 
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onthutsend beeld van zowel het bewoonde als gehavende museumterrein 

aan de grens van de ontvolkte en grotendeels verwoeste stad Arnhem. 

Hoewel het museum zijn deuren voor het bezoek reeds op 17 september 

1944 had gesloten en evacués eerst na 25 september van dat jaar hun 

toevlucht zochten op het terrein van het Nederlands Openluchtmuseum, 

hebben we toch besloten de hieraan gewijde tentoonstelling de dualistische 

titel mee te geven: Gesloten wegens bewoning. 

Bijzondere dank is het Nederlands Openluchtmuseum verschuldigd aan 

alle ex-evacués die hebben meegewerkt aan het onderzoek en de 

totstandkoming van de tentoonstelling. Alle personen en instellingen, die 

ons met raad en daad terzijde hebben gestaan en/of bruiklenen hebben 

verstrekt kunnen wij op deze plaats niet noemen maar onze dank is er niet 

minder om. 

dr. F.J.M. van Puijenbroek 

 

A.A.M. de Jong 

Gesloten wegens bewoning 

Inleiding 

In het najaar 1984 is het 40 jaar geleden, dat ons museum een tijdelijke 

huisvesting bood aan een groot aantal Arnhemmers. Wegens het bevel tot 

evacuatie van de stad moest iedereen elders een onderkomen zoeken. 

In vergelijking tot de meeste van hun lotgenoten bleven deze evacués niet 

alleen dichtbij huis, maar kwamen zij ook op een uitzonderlijk evacuatie-

adres: een terrein met historische boerderijen en andere 

museumgebouwen, welke allang niet meer voldeden aan de eisen van 

bewoning. Slechts een deel van de ± 600 evacués heeft van eind september 

of begin oktober 1944 af tot begin januari 1945 de ongemakken van de 

koude en tochtige huisvesting in de grotendeels houten museumgebouwen 

ondervonden. Het meerendeel moest op 3 november 1944 vertrekken, de 

zwartste dag uit de geschiedenis van de evacués op het museumterrein. In 

dit artikel zal nader aandacht worden besteed aan de samenleving van deze 

evacués en aan hun verblijfplaats. 

 

Het einde van de oorlog in zicht? 

Op 6 juni 1944 landen de geallieerden in Normandië. Na een wekenlange 

strijd lijkt eind juli de Duitse tegenstand plotseling gebroken. De 

geallieerde opmars in noordoostelijke richting verloopt daarna in hoog 
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tempo. Op 2 september wordt de Belgische grens bereikt, op 3 september 

wordt Brussel bevrijd, 4 september Antwerpen. Alom heerst groot 

optimisme over de ophanden zijnde bevrijding van Nederland. Het 

gerucht, dat Breda bevrijd is, leidt op dinsdag 5 september ('Dolle 

Dinsdag') tot paniek onder de Duitsers en NSB-ers; in veel steden trekken 

zij in aller ijl naar het station om nog met de trein de wijk te nemen naar 

het noordoosten van het land. 

Spoedig blijkt, dat de vorderingen van de geallieerden minder snel zijn en 

van een bevrijding van Breda nog geen sprake is. De landing van Britse 

parachutisten op de hei ten noordwesten van Arnhem op 17 september 

sterkt de bevolking echter weer in de verwachting dat de Duitse bezetting 

nog maar een zaak van hooguit enkele weken zal zijn. Na de landing 

volgen dagen van hevige gevechten in Oosterbeek en Arnhem, waarbij de 

Engelsen proberen de Rijnbrug in handen te krijgen en te houden totdat de 

geallieerde troepen door Brabant en de Betuwe Arnhem bereiken. Deze 

operatie, bekend onder de naam 'Market Garden', waarbij parachutisten ver 

van het front in vijandelijk gebied moeten landen, is een gewaagde poging 

om snel over de Rijn te komen en het Roergebied in Duitsland vanuit het 

noorden te naderen. Doordat het oprukken van de geallieerde troepen in 

Brabant niet zo vlot verloopt als gedacht en de Duitse tegenstand in 

Arnhem groot is, raken de Engelsen in moeilijkheden. De Rijnbrug moeten 

zij opgeven. In een klein gebied in Oosterbeek trekken de resterende 

troepen zich terug, omsingeld door de Duitsers. Vandaaruit weten zij in de 

nacht van 25 op 26 september over de Rijn te ontsnappen, talloze 

gesneuvelden en gewonden op de noordoever achterlatend. 

 

Tijdens de gevechten bij de Rijnbrug hebben een aantal bewoners van de 

binnenstad hun huizen verlaten en weldra nemen de eerste Arnhemmers 

hun intrek in het Nederlands Openluchtmuseum aan de noordrand van de 

stad. 

In de loop van de week van 17 september doen steeds meer geruchten de 

ronde, dat de Duitsers overwegen de gehele stad te evacueren, aangezien 

Arnhem gevechtsgebied is geworden. Aanvankelijk kan men een 

dergelijke evacuatie van een stad van 90.000 inwoners nauwelijks geloven. 

'We zijn zo vrij, dàt nu eens niet te geloven! Stel je voor, Arnhem, met 

90.000 mensen! Die kan je er toch niet in een vloek en een zucht 

uitgooien!', schrijft mevrouw Glazema-van Altena, over wie later meer, in 

haar dagboek op zaterdag 23 september. 
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En toch wordt de Arnhemse bevolking op 24 september geconfronteerd 

met het bevel van de 'Wehrmacht': Arnhem tussen de Rijn en de spoorlijn 

moet nog dezelfde dag ontruimd worden, het gebied ten noorden van de 

spoorlijn uiterlijk maandagavond 25 september. Het evacuatiebevel wordt 

overgebracht door het Rode Kruis. Is het merkwaardig, dat een deel van de 

bevolking, nog met de Engelsen in de straten van Arnhem voor ogen, er 

niets voor voelt te evacueren in de aanbevolen richtingen Ede en 

Apeldoorn? In de verwachting, dat de evacuatie enkele dagen of hooguit 

enkele weken zal duren, zoeken velen een tijdelijk adres dicht bij huis, bij 

kennissen in Velp, in Rozendeel of Schaarsbergen. Ongeveer 40 mensen 

trekken naar het eveneens dichtbij gelegen Openluchtmuseum. 

 

Lange tijd heerst er onduidelijkheid over de noordgrens van het te 

evacueren gebied; reden waarom de bevolking van de noordelijke 

stadswijk Alteveer nog niet direct huis en haard verlaat. Op 5 oktober 

wordt ook Alteveer ontruimd. Velen hebben tot het laatste moment 

gewacht: morgen of overmorgen is Arnhem wellicht in geallieerde 

handen! Eenmaal gedwongen hun huis te verlaten lijkt het aan de wijk 

grenzende en net buiten het te evacueren gebied vallende 

Openluchtmuseum voor vele bewoners van Alteveer een geschikte 

verblijfplaats. Van daar uit is men zo weer thuis. 

 

Veel kan men niet meenemen Fietsen en kinderwagens worden volgepakt, 

daarbij moet het blijven, als men al de tijd heeft om nog wat bij elkaar te 

pakken. Op een langdurig verblijf elders stelt men zich helemaal niet in, 

het eind van de oorlog is immers in zicht! 

 

De grote intocht 

De grote intocht van evacués in het Openluchtmuseum op 5 oktober is 

geen ongeorganiseerd gebeuren, al is een en ander wel uit de hand 

gelopen. 

De evacuatiecommissie van Alteveer, onder leiding van de arts dr. W.J.G. 

Nieveen, heeft van tevoren contact gezocht met de waarnemend directeur 

van het museum, drs. P. Glazema. Zij komen overeen dat 200 evacués op 

het museumterrein gehuisvest kunnen worden. Bij de hoofdingang (toen 

nog gelegen aan de Schelmseweg waar nu de aula staat) vindt de opvang 

plaats. In de loop van de middag verschaffen velen zich echter ook 

toegang langs andere ingangen, zodat de heer Glazema aan het eind van de 

dag moet constateren, dat er zich tegen de 600 mensen in het museum 
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bevinden! Het overgrote deel is afkomstig uit Alteveer, maar daarnaast 

zijn er ook mensen uit andere noordelijke stadswijken, voornamelijk uit de 

Geitenkamp. 

 

Van een weloverwogen toedeling van woonruimte is die dag geen sprake. 

Degenen, die het eerst komen, hebben de meeste keuze en nemen meestal 

samen met familie of bekenden uit de wijk hun intrek in een van de 

boerderijen of huisjes.  

 

 
Evacués een tafel in een van de tentoonstellingsgebouwen 

 

Wie later komt moet genoegen nemen met een ligplaats in een van de 

grote tentoonstellingsgebouwen (die bevonden zich vroeger ter hoogte van 

en achter het huidige museumrestaurant ‘De Oude Bijenkorf’. Daar moet 

men de ruimte delen met vele anderen. Vooral de eerste nacht zijn de 

tentoonstellings-gebouwen overvol, een gevaarlijke situatie vooral voor 

degenen die op de zolderverdieping van het hoofdgebouw een ligplaats 

hebben. Een aantal van hen vindt de volgende dag huisvesting elders op 

het terrein. Vrijwel alle gebouwen worden door evacués bewoond, tot de 

palingleurdershut en de plaggenhut toe. Mevrouw Glazema, de echtgenote 

van de waarnemend directeur van het Openluchtmuseum, beschrijft de 

situatie als volgt: ‘Alles zit vol — de drie tentoonstellingsgebouwen alleen 

al herbergen meer dan tweehonderd mensen. Een van de boerderijtjes, op 
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‘t museum gebracht, nadat het tot ‘onbewoonbaar verklaarde woning’ was 

afgezakt, herbergt nu een twintigtal mensen, drie gezinnen op de deel, 

twee in de kamer en één in de melkkelder. ‘t Restaurant in aanbouw is 

dicht bezet — men timmert de nog niet beglaasde ramen dicht met karton 

en planken. Bouma's (de directeur van het ‘useum, die op dat moment in 

Apeldoorn verbleef, de J.) woonhuis, naast de Blekerij bergt enige 

gezinnen — de Blekerij zelf zit tjokvol —. In een verdiepte spoelbak heeft 

een vrouwtje met vijf kinderen haar slaapplaats gevonden’. 

In de rosoliemolen, zo blijkt uit enkele van de door Mar’riet de Boer 

gehouden interviews, wonen vijf families, alle afkomstig van de 

Geitenkamp, in totaal ± 25 personen. Het gebouw bestaat uit een kale 

ruimte met in het midden de grote houten oliemolen. Daar leeft men 

omheen. Ook slaapt men hier, veelal op stro, maar enkelen hebben de 

beschikking over matrassen. Verder is er in de ros-oliemolen nog een klein 

zijkamertje met een bedstee. Daarin slaapt een aanstaande moeder, die op 

deze wijze wat meer ruimte voor zichzelf heeft. Uit de interviews is ook de 

situatie in de Veluwse papiermolen te reconstrueren. Daar wonen zes 

families, die elk een deel van het uit één ruimte bestaande gebouw in 

gebruik hebben. Uiteraard hebben degenen die niet in een 

bedrijfsgebouwtje, maar in de woonruimte van een boerderij zijn 

terechtgekomen, het iets beter getroffen. Ook het schoenmakershuisje in 

de Zaanse buurt (in 1970 is dit helaas afgebrand) is een redelijke 

behuizing. Er wonen twee gezinnen van elk vier personen in. Het huisje is 

ingedeeld in een voor- en achterkant, zodat elk gezin een eigen 

woonruimte heeft. Een van degenen die hierin gewoond hebben herinnert 

zich in het interview nog de prachtige schouw met bijbehorende kachel. 

Volgens haar hadden ze daar het mooiste plekje, ‘het was een uitverkoren 

plaatsje’. Een dergelijk onderkomen is echter wel een uitzondering! 

Zo is aan de noordrand van Arnhem een bizarre omgekeerde wereld 

ontstaan: het Openluchtmuseum met zijn boerderijen en primitieve 

gebouwtjes, die reeds lang niet meer voldeden aan de eisen des tijds, is een 

levend dorp geworden; de riante en toen moderne stadswijk Alteveer een 

onbewoonde spookstad. 

 

De zorg voor de primaire levensbehoeften 

Naast de huisvesting, is een goede voedselvoorziening voor de 600 

bewoners van het museum een eerste zorg. Dr. Nieveen, hoewel zelf niet 

behorend tot de evacués (hij kan in zijn huis naast het Gemeente 

Ziekenhuis blijven wonen), aanvaardt zonder aarzelen de 
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Slaapplaatsen in een van de tentoonstellingsgebouwen 

 

verantwoordelijkheid voor de voedselvoorziening van deze gemeenschap, 

die mede op zijn instigatie tot stand is gekomen. Hij legt contact met mr. 

Th. Bautz van het Rode Kruis in Arnhem, dat inmiddels officieel 

toestemming heeft gekregen voorraden uit winkels en magazijnen in de 

verlaten stad op te halen ten behoeve van de Arnhemse evacués in 

Apeldoorn. Nieveen bereikt, dat op dezelfde wijze, eveneens onder de vlag 

van het Rode Kruis, voorraden voor het Openluchtmuseum worden 

opgehaald. De uitvoering hiervan ligt in handen van enkele evacués, die 

geregeld met paard en wagen de stad in trekken, een lang niet ongevaarlijk 

karwei. 

 

Op het museumterrein wordt bij de vijver een centrale keuken opgericht. 

Hieruit betrekken de evacués warme maaltijden, met name degenen die in 

de tentoonstellingsgebouwen gehuisvest zijn. Bij andere, kleinere 

museumgebouwen koken de bewoners dikwijls zelf. In verband met het 

brandgevaar in deze huisjes gebeurt dit op kacheltjes in de open lucht. 

Een deel van de aangevoerde voorraden is te koop in een winkel tegen 

prijzen zoals die vlak voor de Slag om Arnhem golden. Een en ander 

wordt nauwkeurig geadministreerd met het oog op latere terugbetaling aan 

de eigenaren van de voorraden. Het winkeltje is gevestigd in het Marker 

vissershuisje. Daar wordt ook brood verstrekt, dat in de bakkerij op het 
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museumterrein gebakken wordt (waar nu de demonstratie brood bakken 

plaatsvindt). In het koopmanshuis in de Zaanse buurt is een kantoor 

ingericht, waar distributiekaarten worden uitgereikt. 

 

De aanvoer van levensmiddelen uit de verlaten stad is niet de enige wijze 

van bevoorrading. Ook gaan evacués naar velden en volkstuintjes in de 

buurt om de oogst binnen te halen, met name aardappels. Niet zelden heeft 

de leiding van de evacués echter grote moeite om de mensen hiertoe bereid 

te vinden. 

Wat de drinkwatervoorziening betreft heeft men het geluk, dat zich op het 

terrein van het museum een welput bevindt; het terrein dankt daar ook zijn 

naam 'Waterberg' aan. De gewone toevoer via de waterleiding is namelijk 

gestopt. Wel is het zaak de bron steeds goed te bewaken om intensief 

gebruik en vervuiling tegen te gaan. 

De omstandigheden in aanmerking genomen is de voedsel- en drinkwater-

voorziening bijzonder goed geregeld. Niemand heeft op dit gebied enig 

gebrek, terwijl ook de zorg voor voldoende eten en drinken van de 

schouders van de individuele evacués is afgenomen. 

 

Tot de zorg voor de primaire levensbehoeften behoort ongetwijfeld ook de 

medische zorg en de zorg voor hygiënische omstandigheden. Niet alleen 

moet men bedacht zijn op een mogelijke epidemie, maar ook bevinden 

zich onder de evacués bejaarden, baby's en aanstaande moeders, die 

medische hulp behoeven. 

Een groot gevaar vormt het oorlogsgeweld. Reeds twee dagen na de 

aankomst van de meeste evacués, op 7 oktober, wordt de museum-

bevolking hier op een afschuwelijke wijze mee geconfronteerd. De 17-

jarige evacué F.J. van Doodeweerd kan bij een granaatinslag niet snel 

genoeg dekking vinden in een van de eenmansgaten, die op het 

museumterrein gegraven zijn, en wordt op slag gedood. Een andere 

evacué, die hem vergezelt, raakt licht gewond. De volgende dag wordt Van 

Doodeweerd in de kruidentuin van het museum begraven. 

Dit geeft aan, dat de evacués een groot risico lopen op het museumterrein, 

zo vlak bij het frontgebied. 

Waarschijnlijk leidt deze tragische gebeurtenis er mede toe, dat dr. 

Nieveen Glazema benadert om de oostelijke vleugel van het koopmanshuis 

ter beschikking te stellen voor een ziekenzaaltje en een spreekkamer (een 

bestemming die tot op de dag van heden op de zolder nog haar sporen 

heeft nagelaten op het dakbeschot, waar opschriften verwijzen naar de daar  
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Aankomst van paard en wagen met zakken meel voor de bakkerij op het 

museumterrein 

 

In verband met het brandgevaar in de oude museumgebouwen moeten de 

evacués in de openlucht koken 
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Bespreking van de dagelijkse taakverdeling 

 

Marker vissershuisje als winkel 
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opgeslagen medicijnen). In de westelijke vleugel van het koopmanshuis — 

met het luchthuis — woont het echtpaar Glazema zelf en het 

middengedeelte doet dienst als bibliotheek en woonkamer. De inventaris 

van het ziekenzaaltje (vijf ziekenhuisbedden) is vermoedelijk afkomstig uit 

het leegstaande Gemeente Ziekenhuis, waaraan dr. Nieveen is verbonden. 

De medicijnen worden door een apothekersassistente, die in het naburige 

Schaarsbergen is geëvacueerd, uit een apotheek in de stad overgebracht. 

 

Een probleem vormt de inrichting van sanitaire voorzieningen. Uiteraard 

zijn er ten behoeve van bezoekers en personeel wel toiletten op het terrein 

aanwezig, maar toch niet genoeg voor een constant gebruik door 600 

personen. 

Daartoe worden latrines en geïmproviseerde toiletten aangelegd. 

Herhaaldelijk wordt opgeroepen tot het gebruik van deze voorzieningen, 

aangezien de mensen die er ver van af wonen geneigd zijn zich een lange 

wandeling te besparen. 

Wassen kan men zich met water van de vijver. In de 

tentoonstellingsgebouwen is geen enkele privacy. Een badurendienst wordt 

ingesteld, die inhoudt dat er één middag in de week door dames en 

kinderen gebaad kan worden zonder dat er zich heren in het gebouw 

bevinden en omgekeerd. Een grote ketel water wordt op de kachel 

verwarmd waarvan iedereen een emmer krijgt. Er zijn ook mannen, die 

zich 's morgens aan de vijver wassen en scheren. 

 

Het dagelijks leven 

Van het dagelijks leven kunnen wij ons een beeld vormen dankzij drie 

evacués die in deze tijd gefotografeerd hebben, P.J. de Booys sr., eigenaar 

van een fotohandel in de binnenstad, P.H. Huisman sr. en dr. R.S. Tjaden 

Modderman. Op deze foto's zien wij de evacués voor bekende 

museumgebouwen als de radmakerij, de rosoliemolen en de boerderij uit 

Vierhouten bezig met huishoudelijk werk. De aankomst van paard en 

wagen met zakken meel voor de bakkerij; de centrale 'keuken' onder een 

afdak van zeildoek waar soep wordt uitgedeeld door mannen met een jute 

zak voor als schort; het koken van een eigen potje op kacheltjes in de 

openlucht; een groepje vrouwen aan het aardappelschillen; mannen bezig 

met houtzagen; wachtende mensen bij het venster van het als winkeltje 

dienstdoende Marker vissershuisje; het halen van drinkwater bij de welput; 

gezeul met matrassen en gamellen; het doen van de was in emmertjes bij 
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de ophaalbrug; spelende kinderen; dr. Nieveen in doktersjas in gesprek 

met enkele evacués; een kerkdienst in de openlucht. Huisman gunt ons ook 

een blik in een van de tentoonstellingsgebouwen, waar wij evacués aan 

tafel zien zitten eten; aan de wand hangt het vol met kledingstukken, in het 

midden staat een kachel met een stapel houtblokken erbij. daarnaast een 

fiets en achterin hangt wasgoed te drogen. 

Zo te zien een dagelijks leven waarin men zich behelpt, maar zonder grote 

ontberingen. 

In sommige gebouwen zijn kachels aanwezig. Waar dit niet het geval is, 

worden kachels van huis of elders gehaald en geïnstalleerd, zodat er talloze 

kachelpijpen door de ramen naar buiten steken. Aan brandhout is op het 

museumterrein geen gebrek. 

Op basis van de interviews is Margriet de Boer tot de conclusie gekomen, 

dat er interessante belevingsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen. 

Voor de vrouwen verschillen de dagelijkse bezigheden in wezen niet 

zoveel van die vóór de evacuatie. Ook hier moet het huishouden draaiend 

gehouden worden, boodschappen gedaan, gewassen, gekookt (behalve in 

de tentoonstellings-gebouwen, waar men eten krijgt van de centrale 

keuken). Een en ander wordt wel gemeenschappelijk gedaan. De taak van 

de mannen daarentegen is zeer verschillend van hun 

beroepswerkzaamheden en bestaat voornamelijk uit water halen, 

aardappels rooien, hout hakken, wachtlopen bij de bron. Kinderen, zo 

blijkt uit de interviews, beleven het verblijf als één groot avontuur. School 

is er niet, de gehele dag brengen zij door met spelen in het bos. 'Vuile 

handen waren ineens niet meer erg, modder aan je kleren ook niet. Je 

mocht in feite alles wat een paar weken tevoren beslist niet mocht', aldus 

een van de ex-evacués. 

 

De avonden brengt men door met praten of kaartspel. In een van de 

tentoonstellingsgebouwen worden zelfs enkele lezingen gehouden. In het 

algemeen gaat men vroeg naar bed, o.a. vanwege de schaarse verlichting, 

die bestaat uit kaarsen, olie- en carbidlampen. Na half negen 's avonds is 

het bovendien verboden nog over het terrein te lopen. Vaak blijven de 

sociale contacten beperkt tot de medebewoners van het gebouw waarin 

men zich bevindt en soms tot diegenen, die men al kent van voor de 

evacuatie. 

De sfeer in de evacuatiesamenleving wordt door de 40 jaar later 

geïnterviewde evacués in 't algemeen als bijzonder goed betiteld. Gunstige 

opmerkingen hierover in het dagboek van mevrouw Glazema alsook het 
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beeld dat uit de foto's valt af te leiden bevestigen dit. Er zijn echter ook 

wel enkele wanklanken. Soms staan evacués uit de gegoede wijk Alteveer 

en uit de volkswijk Geitenkamp wat onwennig tegenover elkaar. Erger is, 

dat er nogal eens melding is van diefstal, en een enkele maal van een 

beginnende vorm van zwarte handel. 

 

Zondags worden regelmatig kerkdiensten gehouden, zowel voor 

katholieken als protestanten. Een aantal malen wordt de mis opgedragen in 

de openlucht. Later vindt dit plaats in het Twentse Los Hoes. Het altaar 

staat daar op de vuurplaats, terwijl de bedstee als biechtstoel dienst doet 

(aldus een van de geïnterviewden). 0p zondag 15 oktober wordt een 

bijzondere mis opgedragen, waarin gebeden wordt voor het welzijn van 

alle tijdelijke bewoners van het Openluchtmuseum. 

Berichten over deze kerkdiensten zijn te vinden in de uitgaven van het 

'Kampnieuws', een stencil dat in oktober een aantal keren onder de evacués 

wordt verspreid en aan de bomen wordt opgeprikt. 

Via dit blaadje worden de evacués ook op de hoogte gesteld van de regels 

waaraan men zich dient te houden en van allerlei praktische zaken als 

rantsoenering, uitgifte van distributiekaarten, verplichte werkzaamheden, 

voorzorgsmaatregelen, spreekuren van dr. Nieveen, enz. 
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Afnemend perspectief op een goede afloop 

Een contrast met de wijze waarop men zich kan redden in het museum, 

vormt het feit dat de vooruitzichten op een spoedige terugkeer naar huis en 

een goede afloop steeds slechter worden. Begin oktober is men naar het 

museum getrokken in afwachting van de ophanden zijnde bevrijding. Nu, 

eind oktober, zit men er nog. 'Het is eigenlijk erg, zó weinig 

oorlogsgeluiden er meer zijn', constateert mevrouw Glazema in de derde 

week van oktober. Een nieuwe geallieerde poging om Arnhem te 

veroveren blijft uit. 

De geallieerde opmars is in de Betuwe tot stilstand gekomen. Met de 

slechter wordende weersomstandigheden krijgt de verwachting, dat de 

geallieerden nog voor de winter over de Rijn komen, een deuk. 

 

Veel evacués zijn inmiddels naar hun huis geweest om allerlei 

benodigdheden voor een langer verblijf in het Openluchtmuseum op te 

halen, zoals kookgerei, serviesgoed, bestek, dekens kacheltjes, 

vloerkleden, extra kleding, levensmiddelen enz. In de eerste weken van 

oktober worden dergelijke bezoeken aan eigen huis doorgaans nog wel 

toegelaten door de Duitse autoriteiten. De onvermijdelijke 'Ausweise’ zijn 

dan nog zonder veel problemen te bemachtigen en men wordt weinig 

gecontroleerd op het bezit ervan Later wordt steeds strenger toegezien op 

het verbod om de stad in te gaan; nogal eens worden evacués dan enige tijd 

door de Duitse autoriteiten vastgehouden. Al spoedig ervaren de 

museumbewoners, dat hun bezit in de verlaten stad niet veilig is en dat het 

spreekwoord 'de gelegenheid maakt de dief' wel bijzonder van toepassing 

is op de Duitse militairen in de stad. Een aantal evacués maakt dan ook 

van een bezoek aan eigen huis gebruik om waardevolle dingen mee te 

nemen naar het museum of deze te verbergen onder de grond of tussen de 

vloeren, vaak zonder het gewenste resultaat, naar later zal blijken. 

 

Is er aanvankelijk nog sprake van ongecontroleerde plundering door 

Duitse soldaten of anderen die in de verlaten stad hun slag slaan, begin 

november blijkt dat de Duitsers de stad systematisch leegroven, niet alleen 

de bedrijven, magazijnen en winkels, maar ook de particuliere 

woonhuizen. De plundering van Arnhem is een onderwerp, dat uitvoerig 

door P.R.A. van Iddekinge is beschreven in zijn boek 'Arnhem '44/'45; 

evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer' (Arnhem, 1981). 

De zogenaamde 'Raümung van woningen is niet het werk van Duitse 

militairen, maar van speciale Nazi-partijeenheden aangevoerd uit de nabij 
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gelegen Duitse gebieden. Vanuit verschillende 'Gaue' komen 

'Bergungskommandos' naar Arnhem om de nodige huisraad op te halen ten 

behoeve van de door bombardementen berooide Duitse burgers. 

Vrachtauto's rijden rond om de huisraad vanuit de woningen naar het 

station te vervoeren, waar bewoners van het Openluchtmuseum soms 

goederenwagens met het opschrift 'Liebesgabe aus Holland' gereed zien 

staan voor vertrek naar plaatsen in Duitsland. 

Kerkdienst in de openlucht 

 

 

Alle huizen worden doorzocht, waarbij meubilair, beddegoed, matrassen, 

kleding, keukengerei, radiotoestellen, piano's en vele andere goederen 

worden meegenomen. Wat niet meegaat, wordt vaak uit zinloze 

vernielzucht stuk-geslagen of bevuild. 

Fotograaf de Booys waagt zich in de stad met een fototoestel, een platte 

'Contax', die gemakkelijk onder de jas verborgen kan worden. Niettemin 

een groot risico! Zich verstoppend in diverse huizen fotografeert hij van 

achter gordijnen en vitrages plunderacties. Zijn motief: wat hier gebeurt, 

moet voor het nageslacht worden vastgelegd! Bij het zien van deze 

beelden kunnen wij ons voorstellen hoe voor de evacués de vooruitzichten 

steeds somberder worden. 
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Museale zorgen en kunstbescherming  

Helaas heeft dr. Nieveen voor zover bekend ons geen schriftelijk materiaal 

nagelaten. Is hij door iemand aangezocht om de evacuatie van Alteveer te 

leiden en de evacués in het Openluchtmuseum te begeleiden, wat hem 

soms de informele titel van waarnemend burgemeester der evacués 

oplevert? Of neemt hij uit eigen beweging deze taak op zich? Wij weten 

het niet. Wel kunnen wij constateren dat hij als arts weet waarvoor hij in 

deze moeilijke tijd staat. Met grote persoonlijke inzet regelt hij het meest 

noodzakelijke voor de evacués en herhaaldelijk komt hij op voor hun 

belangen bij Glazema en bij verschillende Duitse instanties. 

Glazema is belast met een geheel andere verantwoordelijkheid. Over hem 

is aanzienlijk meer bekend dan over dr. Nieveen. 

Nadat zijn huis aan de Rijnkade door het oorlogsgeweld onbewoonbaar is 

geworden, trekt hij, na een kort verblijf elders in Arnhem, op 24 september 

met zijn vrouw naar Apeldoorn. Aangezien hij als wetenschappelijk 

assistent werkzaam is bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, meldt 

hij zich bij het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 

Kultuurbescherming, dat in Apeldoorn gevestigd is.  

 

Zo zag het stencil eruit, dat in oktober een aantal keren onder de 

evacués werd verspreid 
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Vanaf 1943 zijn de meeste departementen van Den Haag naar het oosten 

van het land overgeheveld, in verband met het gevaar van een geallieerde 

aanval op de Nederlandse kust. Daar brengt hij verslag uit over de situatie 

in Arnhem, in het bijzonder over de toestand waarin de monumenten en 

musea zich bevinden. 

Op 25 september komt ir. S.J. Bouma, de directeur van het 

Openluchtmuseum, ziek en uitgeput in Apeldoorn aan. Weliswaar is hij 

niet gedwongen tot evacuatie —  hij woont op het museumterrein dat 

buiten het evacuatiegebied valt — maar de gebeurtenissen grijpen hem zo 

aan, dat hij met zijn gezin naar Apeldoorn is vertrokken. Als rijksmuseum 

ressorteert het Openluchtmuseum onder hetzelfde departement als het 

Rijksbureau voor de Monumentenzorg en ook Bouma meldt zich aldaar. 

Met toestemming van het departement wordt de zetel van de directie 

verlegd naar Apeldoorn, waar Bouma aan huis kantoor gaat houden. 

Daarmee is nog geen oplossing gevonden hoe toezicht moet worden 

gehouden op het museum zelf. Nog slechts twee personeelsleden zijn 

aldaar aanwezig. Het departement vindt Glazema onmiddellijk bereid met 

zijn vrouw terug te keren naar Arnhem en als waarnemend directeur zijn 

intrek te nemen op het museumterrein om ter plaatse alles te doen wat 

nodig is om de museumgebouwen en de collectie te behouden. Tevens kan 

hij van daar uit proberen zoveel mogelijk waardevolle en meestal 

particuliere kunstcollecties uit de stad weg te halen en in veiligheid te 

brengen. 

"k Vind het een zegen we kunnen weer wat doen en alles is beter, dan met 

je benen onder andermans tafel het einde van de oorlog af te wachten’, 

schrijft mevrouw Glazema in haar dagboek. Als zij op 30 september 

's avonds in het museum zijn aangekomen — overdag zijn zij al begonnen 

de belangrijke kunstcollectie van de familie Van der Toom aan de 

Rijnkade in te pakken en met een vrachtauto naar het museum te brengen 

— treffen zij niet alleen de twee achtergebleven museummedewerksters 

aan, maar ook de ± 40 evacués, die daar hun intrek hebben genomen; 

eveneens een Duitse militaire keuken in de Limburgse boerderij en Duitse 

soldaten in Bouma's woonhuis. Voorts blijkt te zijn ingebroken in het 

administratiegebouw, waar een grote chaos heerst. 
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In het geheim gefotografeerde plunderactie van de Duitsers in de 

verlaten stad 

 

 

Het opvangen van de ± 40 evacués is een aangelegenheid die met enige 

aanpassing gecombineerd wordt met de zorg voor de museale belangen, 

waarvoor het departement Glazema naar Arnhem heeft gezonden. Zeer 

belangrijke delen van de museumcollectie heeft Bouma reeds vanaf 1943 

elders in veiligheid gebracht (in een aantal gevallen, zoals in Kasteel 

Nederhemert en de Doornenburg helaas de ondergang tegemoet), maar de 

meeste gebouwen zijn nog ingericht, aangezien het museum tot 

17 september normaal voor het publiek geopend is geweest. 

Spoedig na zijn aankomst verneemt Glazema dat een evacuatie van 

Alteveer niet lang meer op zich zal laten wachten, waarbij het 

museumterrein als een bijzonder aantrekkelijk evacuatiegebied staat 

aangemerkt. Wat is belangrijker: het helpen van deze mensen, die graag 

dichtbij hun huis willen blijven, of de bescherming van het museum? 

Glazema wil de mensen niet weigeren, immers met eigen ogen heeft hij 

het getob gezien van evacués uit andere stadswijken, oude mensen vaak of 

moeders met kleine kinderen, zonder doel op weg naar het noorden. Hij 

besluit wel evacués te zullen opvangen, maar zoveel mogelijk met in 

achtneming van het behoud van het museum. 
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Het standpunt, dat de belangen van het museum niet geheel mogen wijken 

voor die van de evacués, is mede ingegeven door het feit, dat met het al of 

niet opnemen van evacués nog geen mensenlevens in het geding waren, 

aldus schrijft Glazema in zijn vlak na de oorlog geschreven rapport 'Korte 

geschiedenis van het Nederlands Openluchtmuseum na 17 september 1944 

tot heden 12 mei 1945'. Met zijn vrouw en het overgebleven 

museumpersoneel — behalve de twee medewerksters zijn nog drie in Velp 

wonende medewerkers opgedoken —, begint hij verschillende gebouwen 

leeg te halen en de voorwerpen op te slaan in en onder het Zaanse 

koopmanshuis of op transport te stellen naar Apeldoorn. Hierdoor ontstaat 

voor 200 evacués woonruimte en, indien de evacués zich duidelijk aan een 

aantal regels houden, zal het belang van de culturele en historische waarde 

van het museum niet geschaad worden. 

Ook dr. Nieveen kan, zij het met enige moeite, zo blijkt uit het dagboek 

van mevrouw Glazema, overtuigd worden van dit maximum aantal 

bewoners. Maar het loopt 5 oktober anders! Als het museum volstroomt tot 

in de kleinste gebouwtjes moet het museumpersoneel zich haasten om 

overal de zeldzame of kwetsbare meubels en gebruiksvoorwerpen te 

verwijderen en elders op te slaan. Hierbij doet Glazema zich kennen als 

een waar tacticus: bij het weghalen van de huisinrichting krijgen de 

personeelsleden van het museum het consigne niet te zeggen 'deze dingen 

zullen we maar in veiligheid brengen', maar: 'we nemen deze spullen maar 

mee, dan heeft u meer ruimte'. Niet alleen de voorwerpen, maar ook de 

gebouwen kunnen gevaar lopen bij een zo intensieve bewoning. In het 

bijzonder is het uitbreken van brand in de museumgebouwen, die vaak 

geheel of ten dele van hout en riet zijn opgebouwd, niet denkbeeldig. 

Derhalve verbiedt Glazema het koken binnenshuis. 

 

Is Glazema in zijn streven het aantal evacués te beperken of door het 

stellen van regels en het weghalen van meubilair uit de gebouwen te 

weinig doordrongen van het belang van een goede opvang voor de 

evacués? In enkele interviews is hem wel eens wat weinig bereidheid tot 

medewerking verweten. Anderzijds slaagt hij er voortdurend in zulke 

oplossingen te vinden, dat aan de wensen van de evacués wordt 

tegemoetgekomen zonder blijvende schade voor het museum. Ook 

mevrouw Glazema speelt hierin een belangrijke rol, o.a. door de evacués te 

helpen met allerlei praktische problemen. 

 



 

Gesloten wegens bewoning, Pagina 23 van 44 

Uiteindelijk is de schade aan het museum als gevolg van de huisvesting 

van evacués te verwaarlozen (een uitzondering moet misschien gemaakt 

worden voor het opstoken van hout afkomstig van een pastorie uit 

Katwijk, die op het museumterrein herbouwd zou worden) vergeleken met 

de schade ontstaan door oorlogsgeweld en door vernielingen, aangericht 

door de Duitsers. Dit is zeker ook te danken aan de houding van de 

evacués zelf. In een van de dagrapporten aan het departement, dat van 

24 oktober, schrijft Glazema, dat de evacués op verschillende manieren 

trachten alles in goede orde te houden. Een teken van belangstelling voor 

het museum is zeker ook, dat Glazema op 21 oktober een bedrag ter hand 

krijgt gesteld om er na de oorlog een goede bestemming voor het museum 

aan te geven. Hieraan dankt het museum twee bij uitstek vredelievende 

objecten op het terrein: de duiventil op de grote weide en de schapenstal 

uit Ederveen, in het noordwestelijk gedeelte van het museum. 

Overigens heeft Glazema zelf weinig contact met de evacués. Bewust 

houdt hij zich zoveel mogelijk buiten de aangelegenheden, die de 

evacuatiesamenleving aangaan. Veel evacués kennen hem dan ook 

nauwelijks. De grootste vermaardheid onder hen verwerft hij door elke 

ochtend geheel naakt in de vijver te zwemmen! 

 

Het minder intensieve contact met de evacués hangt ook samen met de 

tijdrovende werkzaamheden van Glazema in het kader van de 

kunstbescherming. Maandenlang trekt hij geregeld de verlaten stad in om 

waardevolle kunstvoorwerpen en wetenschappelijke verzamelingen in 

veiligheid te brengen (officieel mogen kunstvoorwerpen door de Duitse 

'Bergungskommandos' niet worden meegenomen; de praktijk is overigens 

vaak wel anders); het Openluchtmuseum dient daarbij als tussenstation. 

Vanuit Apeldoorn worden de kunstvoorwerpen bij het Openluchtmuseum 

weer opgehaald en verder in veiligheid gebracht. De organisatie van de 

kunstbescherming, die uitvoerig beschreven staat In het reeds genoemde 

boek van Van Iddekinge, vereist niet alleen eindeloos geduld om dag in 

dag uit zaken in te pakken en te transporteren, maar ook herhaaldelijk 

onderhandelen met Duitse autoriteiten, in het bijzonder over de 

verstrekking en verlenging van de nodige 'Ausweise'. Dankzij de 

Kunstteschermingsdienst waden echter heel wat waardevolle 

kunstvoorwerpen gered, waaronder bv. schilderijen van Rembrandt en 

Terborch. 
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3 November 1944 

Op de ochtend van 3 november 1944 worden de museumbewoners 

opgeschrikt door de plotselinge komst van Duitse soldaten en Nederlandse 

SS-ers met het geweer in aanslag. Het gehele terrein wordt stelselmatig 

afgezocht. Een van de evacués, de Arnhemse boekhandelaar Anton 

Zwiers, wordt meegevoerd in de richting van de oude ingang aan de 

Schelmseweg. Tussen de grote stenen molen uit Delft en het ingangsplein 

wordt hij doodgeschoten. Diezelfde middag nog is hij begraven in de 

kruidentuin naast het graf van F.J. van Doodeweerd. (Beiden zijn na de 

oorlog herbegraven; het graf van Zwiers is nog aanwezig op de 

begraafplaats Moscowa in het gedeelte waar ook andere mensen uit het 

verzet zijn begraven). 

Een uur later komt het bevel van de Duitsers. dat alle evacués het terrein 

moeten verlaten. Alleen de heer en mevrouw Glazenra mogen blijven. 

Weer later wordt dit bevel gewijzigd: ook de zieken en de twee op het 

terrein wonende museummedewerksters mogen blijven, evenals de 

gezinnen van die evacués die voor de 'Wehrmacht' werken. (Vanaf 

9 oktober moesten uit de evacuatiesamenleving 20 jonge mannen ter 

beschikking gesteld worden voor de 'Wehrmacht. Aangezien de zieken al 

weg zijn, worden snel enkele 'minder zieke' bewoners en aanstaande 

moeders naar het ziekenzaaltje gedirigeerd, zodat die ook onder de 

uitzondering vallen. In totaal blijven ± 80 van de ± 600 museumbewoners 

achter. De overigen zijn in de loop von de dag bepakt en voorzien van wat 

extra levensmiddelen op weg gegaan naar een volgende evacuatie-

bestemming in Apeldoorn of verder naar het noorden. 

 

Nog steeds kan geen volledig uitsluitsel gegeven worden over de 

achtergronden van de gebeurtenissen op 3 november: de zwartste dag uit 

de evacuatieperiode. Veronderstellingen zijn er door velen gemaakt. In 

zijn 'Korte geschiedenis van het Nederlands Openluchtmuseum' schrijft 

Glazema vlak na de oorlog er het volgende over: 'De gebeurtenissen van 

de derde november zijn een raadsel zonder verklaring. Ze doen de vraag 

rijzen: Is er door iemand in het kamp aan de Duitsers verraden, dat de heer 

Zwiers een illegale werker was? Zijn de Duitsers gekomen om hem te 

doden en hebben ze toen van dit feit gebruik gemaakt om tevens het 

Openluchtmuseum — tenslotte slechts gedeeltelijk — te ontruimen? Of: 

Was ontruiming van het Openluchtmuseum primair (Schaarsbergens 

evacuées moesten die dag ook vertrekken) en werd bij toeval de heer 



 

Gesloten wegens bewoning, Pagina 25 van 44 

Zwiers aangehouden en op grond van de illegale papieren, die hij bij zich 

droeg, doodgeschoten?  

Een feit is, dat het in het kamp van het N.O.M. (het Nederlands 

Openluchtmuseum, de J.) een publiek geheim was, dat Zwiers en twee 

vrienden illegale werkers waren. Nu, anno 1984, moeten wij nog steeds het 

antwoord schuldig blijven op deze vragen. Glazema heeft eerder 

opgemerkt, dat er de voorafgaande dagen bij de Duitse bezetting enige 

onrust valt te bespeuren; dat 'Ausweise' voor de kunstbescherming in de 

stad niet verlengd worden; dat er geruchten gaan, dat voor het einde van 

die week een grote geallieerde aanval op de stad zal plaatshebben. Is de 

ontruiming van het museum en van Schaarsbergen dan onderdeel van een 

veel grotere operatie? Denken de Duitsers, dat er opnieuw Engelse 

parachutisten zijn geland en verborgen gehouden worden? Of zijn zij op 

zoek naar achtergebleven Engelse militairen? Inderdaad zijn na de 

terugtrekking van de Engelsen uit Oosterbeek nog geallieerde militairen 

her en der ondergedoken op de Veluwe. Het verzet heeft hen geholpen 

onopgemerkt terug te keren naar de eigen linies aan de overkant van de 

Rijn. 

Maar ook indien de ontruiming van het museum het hoofddoel is. behoeft 

de aanhouding en het doodschieten van Zwiers nog niet onvoorbereid te 

zijn. De illegalen, waarover Glazema spreekt zijn behalve Anton Zwiers: 

B. van Toledo en J.B. Steinfort. 

De interviews geven evenmin uitsluitsel of Zwiers bij toeval of met opzet 

is aangehouden. Wel vinden wij bevestigd dat Zwiers vanuit Beekbergen 

verscheidene parachutisten weggeholpen heeft naar hun eigen linies en dat 

hij begin november berichten over Duitse transporten en geschuts-

opstellingen moet doorgeven aan 'Gijs' in Schaarsbergen. De berichten die 

Zwiers op 3 november mogelijk op zak heeft, kan een van de 

geïnterviewden zich nog herinneren: het zijn berichten over het vertrek van 

nachttreinen volgeladen met kleding, landbouwwerktuigen, piano's enz. 

van Arnhem naar Kassel en over een geschutsopstelling op de Kattenberg. 

Zijn deze geheime berichten Zwiers noodlottig geworden? 

 

...de dagen, de tragen, ze willen niet gaan... 

De ± 80 overgebleven museumbewoners worden na 3 november 

hoofdzakelijk ondergebracht in de tentoonstellingsgebouwen, zodat de 

boerderijen en andere museumgebouwen kunnen worden schoongemaakt 

en ten dele weer als museum ingericht. Spoedig na 3 november melden 
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zich echter nieuwe evacués. Volgens Glazema komt een aantal van hen 

door tussenkomst van dr. Nieveen naar het museum. 

Het aantal evacués stijgt zo van ± 80 tot 150, een limiet, die Glazema nu 

stelt en waarbij dr. Nieveen zich met moeite neerlegt. 

Het betekent, dat een aantal museumgebouwen opnieuw ter beschikking 

wordt gesteld aan evacués. Voor de weinige personeelsleden van het 

museum bestaat de evacuatie zo uit één lange periode van inpakken, op 

transport stellen, opslaan, uitpakken, schoonmaken en weer inpakken! 

 

De periode na 3 november verschilt behalve in het geringer aantal evacués 

ook in andere opzichten van die van daarvoor. 

 

Ten eerste is de samenleving minder homogeen wat betreft de herkomst. 

Zijn de evacués vóór 3 november voor het overgrote deel afkomstig uit de 

wijk Alteveer, waardoor velen elkaar kennen, de na 3 november 

aangekomen evacués komen her en der vandaan en hebben al de nodige 

omzwervingen achter de rug. Mogelijk is hiermee de opmerking van 

Mevrouw Glazema te verklaren, dat de eerste groep evacués een veel  

 

Tentoonstellingsgebouw, waar tot 29 december 1944 vele evacués in 

huisden, verwoest door een neerstortende V1 op 11 februari 1945 
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betere geest had. Overigens hebben ook de evacués die na 3 november in 

het Openluchtmuseum hebben gewoond overwegend positieve 

herinneringen aan de mede-evacués. 

In deze periode doen zich een aantal gebeurtenissen voor waaraan men 

graag terugdenkt. Zo worden er drie kinderen op het museumterrein 

geboren, van wie er twee de voorletters N.O.M. krijgen (Nederlands 

Openluchtmuseum). 

Er wordt gezamenlijk Sinterklaas (met dr. Nieveen als Sinterklaas) en 

Kerstmis gevierd. Juist deze kerstviering, wanneer een gedwongen vertrek 

van het terrein als een zwaard van Damocles boven de hoofden der 

evacués hangt, is indrukwekkend. Ook mevrouw Glazema, die voor de 

kerstviering met de kinderen liederen heeft ingestudeerd, konstateert 

achteraf, dat er een zekere band tussen de bewoners van het museumterrein 

is ontstaan. 

 

Een tweede verschil met de evacuatie van vóór 3 november zijn de 

verwachtingen, die men ten aanzien van de nabije toekomst heeft. De 

verwachting, dat het verblijf kortstondig zal zijn, is nu omgeslagen in 

bezorgdheid hoe men de winter moet doorkomen, met alle problemen van 

voedselvoorziening en verwarming. 

Veel hoop, dat de bevrijding nog in de winter zal komen, is er niet. 

'Geduld hebben tot het voorjaar', schrijft mevrouw Glazema, 'hoe houden 

we dat uit? Frederik van Eeden's Nachtliedje zeurt me keer op keer door 't 

hoofd ...de dagen, de tragen, ze willen niet gaan... en lang, lang, lang zijn 

de uren der nachten!' 

 

Op 19 december delen de Duitsers Glazema mee, dat het museum 

ontruimd moet worden ten behoeve van huisvesting van Duitse troepen. 

Glazema bereikt uitstel tot 28 december, opdat de evacués zich beter dan 

op 3 november kunnen voorbereiden op het vertrek. 

Tegenstrijdige berichtgeving leidt er echter toe, dat de evacués nog geen 

aanstalten maken. Op 29 december 's ochtends drijven plotseling 

binnenstormende militairen alle evacués bijeen in het Zaanse 

koopmanshuis en bevelen het terrein voor de volgende dag 20 uur te 

verlaten. De meesten vertrekken al dezelfde dag. Degenen, die verplicht 

voor de 'Wehrmacht' werken, verhuizen naar woningen in de wijk 

Geitenkamp. Begin januari 1945 vertrekken ook de laatste evacués, voor 

wie Glazema nog uitstel heeft kunnen kregen wegens de barre 

weersomstandigheden en de gladde wegen. De heer en mevrouw Glazema 
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blijven achter op het museumterrein. Na ruim honderd dagen gemeen-

schappelijke geschiedenis van een aantal Arnhemse evacués en het 

Nederlands Openluchtmuseum, scheiden zich hier hun wegen. 

Nog geen zes weken later, op 11 februari 1945, worden twee van de drie 

tentoonstellingsgebouwen door een neerstortende V1 totaal verwoest; een 

onvoorstelbare ramp is de ex-museumbewoners bespaard gebleven. 

 

Slot 

De bevrijding van Arnhem op zondag 15 april 1945 is de bevrijding van 

een onbewoonde, leeggeplunderde en zwaar gehavende stad; de bevrijding 

van het Openluchtmuseum de bevrijding van een door de oorlogs-

handelingen zwaar beschadigd museum. De evacués beleven de bevrijding 

ver van huis. Voor hen is de evacuatieperiode op het museumterrein al 

weer lang geleden en overschaduwd door latere omzwervingen. 

 

Veertig jaar later zijn vrijwel alle materiële sporen van de evacuatieperiode 

uitgewist. Maar voor degenen, die het weten, hebben de museumgebouwen 

er een geschiedenis !ingekregen. Een gedenkteken op het museumterrein 

zal ook voor anderen de periode van evacuatie en verzet symboliseren. 

augustus 1984 

 

Verantwoording 

- Bij de samenstelling van dit artikel is veelvuldig gebruik gemaakt van: 

Boer, M. de, Verslag van het onderzoek naar de evacuatieperiode in het 

Nederlands Openluchtmuseum september 1944 januari 19e, 

- Arnhem. 1984. (niet gepubliceerd). 

- Interviews met ex-evacués, gehouden door M. de Boer, Arnhem, 1983 

(niet gepubliceerd). 

- Voorts werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen en literatuur: 

- Glazema, P., Dagrapporten 2 oktober 1944 - 8 mei 1945 (niet 

gepubliceerd). 

- Gat erna, P., Korte geschiedenis van het Nederlands Openluchtmuseum 

IN.0.141.) ne 17 september 1944 tot heden, 12 mei 1945 (niet 

gepubliceerd). 

- Glazema-van Altena, J., 'Dagboek' 17 september 1944 20 apri 1945 

(niet gepubliceerd/. 

- Kampnieuws, nrs. 1 t/m 9. 
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- Bemat Kempers, A.J., Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum, 

Arnhem 1962. 

- Iddekinge, P.R.A. van, Arnhem 44/45; evacuatie, verwoesting, 

plundering, bevrijding, terugkeer, Arnhem 1981. 

- Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 

Wereldoorlog 1939-1945, het laatste jaar 1 eerste helft en het laatste 

jaar II eerste helft 's-Gravenhage, 19131-1981 (delen 10e en 10W. 

 

Extra foto’s uit het archief NOM. 

 

Dokter van Nieveen 
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evacués bij Vierhouten 

 

 

buiten voor de radmakerij 
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buiten voor de radmakerij 

 

 

evacués bij het tentoonstellingsgebouw 
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evacués bij het tentoonstellingsgebouw 

 

 

jonge evacués 
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buiten koken onder een afdakje i.v.m. brandveiligheid 

 

 

buiten koken i.v.m. brandveiligheid 
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buiten koken i.v.m. brandveiligheid 

 

 

Tentoonstellingsgebouw, waar tot 29 december 1944 vele evacués in 

huisden, verwoest door een neerstortende V1 op 12 februari 1945. 

Verwoesting van de loods. Daarachter het beschadigde 

tentoonstellingsgebouw in het Nederlands Openluchtmuseum 
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Anton Zwiers, link nl.wikipedia.com 

 

 

Aanwijzingen medicaties zolder koopmanshuis, boven de ‘chinees’. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Zwiers
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artikel volkskrant,  24 september 2019 

Ondergedoken voor de Duitsers, gedood door een Engelse bom’ 

De Slag om Arnhem begon met een bominslag waarbij elf doden vielen. 

Een week later lag het centrum in puin en werden negentigduizend 

inwoners geëvacueerd. Onder andere naar het Openluchtmuseum. 

Sander van Walsum24 september 2019, 12:23 

 

Huiselijke nijverheid van evacués in het Openluchtmuseum 

Beeld Openluchtmuseum/P.J. de Booys 

In veel oorlogsherinneringen schijnt de zon uitbundig. Zo ook op zondag 

17 september 1944, de eerste dag van de operatie Market Garden – 

bedoeld om door te stoten naar het Ruhrgebied, en verder Duitsland in. Op 

het dak van zijn ouderlijk huis, in het centrum van Arnhem, tuurde de 

destijds 11-jarige Bob Bakkenes naar de strakblauwe lucht, waarop 

overvliegende bommenwerpers dikke condensstrepen trokken. 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Sander%20van%20Walsum
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Met dit verschijnsel was hij, als kind van een oorlog die al meer dan vier 

jaar had geduurd, wel vertrouwd. Maar wat nieuw voor hem was, waren de 

stroken zilverpapier die uit de vliegtuigen neerdwarrelden – om de Duitse 

radars te misleiden, zo bleek later. Een van die stroken had hij al uit de 

lucht weten te grissen. Even verderop, op het dak van een Wehrmacht-

garage, legde een jongetje uit de buurt zijn eigen collectie aan. Jopie 

Brandts heette hij. Trots toonde hij Bob de stroken die hij al had 

verzameld. Het waren er zeker zes. Zoveel wilde Bob ook wel hebben. 

Verwachtingsvol keek hij naar boven. ‘Het lijkt wel sneeuw’, dacht hij bij 

de aanblik van al dat zilverpapier in de lucht. Maar voordat hij zijn 

verzameling had kunnen uitbreiden, werd hij door zijn vader naar binnen 

geroepen voor de warme middagmaaltijd. De wens van een vader was in 

die tijd nog wet voor de kinderen. 

Bobs ouders – uitbaters van een pension met acht à negen kamers – zaten 

al aan de gedekte tafel, in gezelschap van drie kamerbewoners. Net toen de 

soep was opgeschept – ‘mijn moeder wist er altijd iets smakelijks van te 

maken’ – sloeg in de nabijheid van het huis een bom in. ‘De schoorsteen 

werd in één klap geveegd’, zegt Bakkenes. En al het vrijkomende roet 

werd de eetkamer ingeblazen: Bakkenes senior had juist de kachel van de 

muur geschoven omdat de volgende dag de schoorsteenveger zou komen. 

‘De oude mevrouw Sepp sloeg van schrik met stoel en al achterover, de 

soeplepel nog in de hand.’ Zijn vader, die het dichtst bij het rookkanaal 

zat, kwam onder het uitspreken van een luide vloek op de grond terecht. 

Bij de bominslag waren, zo bleek later die dag, elf mensen om het leven 

gekomen. Jopie Brandts, het jongetje dat met het bezit van zes stroken 

zilverpapier de begeerte van Bob Bakkenes had gewekt, was een van hen. 

Bakkenes was wellicht de laatste die hem heeft levend heeft gezien, 

kruipend op het dak van de naburige Wehrmacht-garage. Dat beeld is hem 

altijd bijgebleven. Vijftien jaar geleden bleek hem, na enig 

buurtonderzoek, dat het jongetje op het dak geen Jopie Brandts heette, 
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maar Benjamin Nathans. ‘Ondergedoken voor de Duitsers, maar gedood 

door een Engelse bom.’ Nog steeds heeft Bakkenes het er te kwaad mee. 

Bob Bakkenes en zijn volwassen huisgenoten hadden geen idee wat zich 

buiten, in de stad, afspeelde. ‘We hebben even geschuild aan de overkant, 

bij kapsalon Fiet. Ikzelf ben naar buiten geglipt, om te kijken wat er 

allemaal aan de hand was. Maar ik werd onmiddellijk teruggestuurd.’ 

Daarna kreeg de behoefte aan normaliteit meteen weer de overhand. 

Bakkenes’ ouders en de pensiongasten begonnen nog diezelfde dag met 

een grote schoonmaak. Vanachter de geblindeerde ramen probeerden ze 

een indruk te krijgen van de gebeurtenissen in Arnhem. De aanblik van 

vluchtende Duitsers wekte nog verwachtingen. ‘Maar na een paar dagen 

beseften we dat het fout ging. Door de spleten in de jaloezieën zagen we, 

met tranen in de ogen, Engelsen die in krijgsgevangenschap werden 

afgevoerd. Nooit zal ik hun rode baretten, hun kaki uniformen en hun on-

Duitse manier van marcheren vergeten. Ze straalden iets onverzettelijks 

uit, maar ze waren niet de overwinnaars van déze veldslag. Dat was 

ongelooflijk bitter. Ook voor mij, als kind.’ 

Ongeveer een week na de aanvang van de Operatie Market Garden moest 

frontstad Arnhem op last van de bezettingsautoriteiten worden ontruimd. 

‘We zijn zo vrij dát nu eens niet te geloven’, schreef de Arnhemse 

mevrouw J. Glazema-van Altena in haar dagboek. ‘Stel je voor: Arnhem, 

met 90 duizend mensen. Die kan je er toch niet in een vloek en een zucht 

uitgooien!’ Daarmee miskende zij de doortastendheid van de Duitsers: kort 

daarop was de stad goeddeels ontvolkt. De Arnhemmers zwermden uit 

over bezet Nederland. Zeshonderd van hen vonden onderdak in het 

Openluchtmuseum, dat net buiten de evacuatiezone was gesitueerd. ‘Alles 

zit vol’, noteerde de voornoemde mevrouw Glazema, echtgenote van de 

plaatsvervangend museumdirecteur. ‘De tentoonstellingsgebouwen alleen 

al herbergen meer dan tweehonderd mensen. Een van de boerderijtjes, op 

’t museum gebracht nadat het tot ‘onbewoonbaar verklaarde woning was 
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afgezakt, herbergt nu een twintigtal mensen, drie gezinnen op de deel, 

twee in de kamer en één in de melkkelder. (…) De blekerij zit tjokvol – in 

een verdiepte spoelbak heeft een vrouwtje met vijf kinderen haar 

slaapplaats gevonden.’ 

In een mum van tijd raakte de lotsgemeenschap in het Openluchtmuseum 

georganiseerd. De mannen werden, ongeacht hun beroepsverleden, ingezet 

bij de distributie van voedsel, brandhout en water uit de waterput – de 

enige bron van min of meer drinkbaar water. Een oude bakkerij werd weer 

in gebruik genomen. Aan de oevers van de vijver verscheen een centrale 

keuken. Een deel van het voormalige koopmanshuis in de Zaanse buurt 

deed dienst als depot van distributiekaarten. In een ander deel was een 

ziekenzaaltje met vijf bedden en een spreekkamer ingericht. Er verscheen 

een gestencild periodiek, Kampnieuws, voor de verspreiding van zakelijke 

mededelingen. Protestanten en katholieken vierden hun eigen erediensten. 

De samenleving in het Openluchtmuseum was betrekkelijk harmonieus. 

De evacués van de volkswijk Geitenkamp en de bewoners van de meer 

gegoede wijk Alteveer stonden, aldus een in 1984 verschenen gedenkboek, 

‘wat onwennig tegenover elkaar’. En er werden gevallen van diefstal en 

zwarte handel gemeld. Maar verder week de maatschappelijke orde niet 

noemenswaardig af van die in ‘normale tijden’. ’s Avonds legden de 

bewoners een kaartje of lazen ze bij een waxinelichtje een boek. Op 

gezette tijden werden lezingen belegd over onderwerpen waaraan niemand 

aanstoot kon nemen, en bij de invallende winter werd geschaatst op de 

vijver. Op 5 december was er speculaas – waarvoor de huisarts, dokter 

Nieveen, de ingrediënten had geleverd. Kerstmis werd met een kinderfeest 

en een oecumenische dienst gevierd. Overigens waren op dat moment de 

meeste bewoners op last van de Duitsers uit het Openluchtmuseum 

weggetrokken. 
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De oorlog was nooit ver weg. ‘Duitschers zag je veel op het terrein’, 

schreef een van de bewoners naderhand. ‘Dit was een plaag op zich.’ Soms 

liepen ze schietend over het terrein. ‘Ook haalden de schooiers een van 

onze aardappelkuilen leeg.’ Kort tevoren hadden ze een koe gestolen. 

Maar het meest vreesaanjagend was hun aanwezigheid op 3 november 

1944, toen verzetsman Anton Zwiers bij de Zaanse molen werd 

aangehouden en vervolgens ‘op de vlucht’ werd doodgeschoten. Nog 

diezelfde avond werd het slachtoffer in de kruidentuin van het museum 

begraven. 

Precies twee weken later werd in het provisorische ziekenzaaltje een kind 

geboren: Francina Johanna Alberta (roepnaam: Franneke) van der Kallen. 

De andere bedden werden, zo tekende Frannekes moeder een paar 

maanden later op, bezet door een mannelijke maagpatiënt, ‘een jong 

meisje uit de stad’ en een ‘ander kraamvrouwtje, een alleraardigst gezond 

volkstype’. Tijdens de bevalling waren Duitsers aan de deur verschenen 

omdat vanuit het voormalige koopmanshuis enig licht naar buiten was 

gesijpeld: een vergrijp tegen het verduisteringsvoorschrift. Vader Van der 

Kallen stuurde hen weg met de woorden: ‘Hier wird ein Kind geboren!’ 

‘Dit verhaal werd altijd op mijn verjaardag verteld’, zegt de bijna 75-jarige 

Franneke nu. ‘En daarbij bleef niet onvermeld dat mijn geboorte in het 

hele kamp als een teken van hoop werd begroet.’ Pater Kok voerde een 

nooddoop uit. Een andere evacuée ontwierp een geboortekaartje met een 

tekening van de Zaanse buurt. 

Bob Bakkenes en zijn ouders hadden Arnhem al op 25 september moeten 

verlaten. ‘Mijn vader laadde de bagage op zijn fiets, een Fongers. Een 

lekker karretje, zei hij altijd. Nog voor hij klaar was met pakken, werd zijn 

fiets gevorderd door een passerende Duitser – die zijn eigen fiets, een 

bouwvallig kreng, als ruilmiddel aanbood. Wóest was mijn vader. En dat 

bleef hij nog geruime tijd.’ 
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Via de Arnhemse wijk Paasberg, Velp, Ede, Veenendaal en Zeist liep het 

gezin naar De Bilt, waar een tante en een oom van Bakkenes een huis 

bewoonden dat aan de grote kant was voor een kinderloos echtpaar. ‘Mijn 

tante deed open. “Wat komen júllie hier doen?”, vroeg ze – nadat ze ons 

even vorsend had aangekeken. Van de gebeurtenissen in Arnhem was zij 

in het geheel niet op de hoogte. Mijn oom was, hoewel hij van de koude 

kant was, beduidend hartelijker. Hij was een echte heer, in de woorden van 

mijn moeder. Maar hij kon de kilte van mijn tante maar tot op zekere 

hoogte compenseren.’ Niet lang daarna zouden Bob Bakkenes en zijn 

ouders dan ook elders in De Bilt een huis betrekken waaruit een NSB-

gezin – met achterlating van de inboedel – was weggetrokken. ‘Dom 

genoeg, heb ik mijn vader nooit gevraagd hoe hij dát heeft geregeld.’ Daar 

doorstonden zij de Hongerwinter. ‘Soms kwam ik na een hele dag 

schooieren met anderhalve aardappel thuis.’ 

Pas in juli 1945 kon het gezin terugkeren naar Arnhem. ‘Een geteisterde 

stad waar de grote schoonmaak nog nauwelijks was begonnen. Een 

enorme bende, waar je ook keek. Puin, wc-potten en etalagepoppen op 

straat. Ons huis was leeggeroofd. Alleen de piano stond er nog. Daarvoor 

waren niet alleen de Duitsers verantwoordelijk, want later troffen mijn 

ouders op verschillende plaatsen in Arnhem eigendommen aan. Zij zagen 

hoe de uitbater van ijssalon Trio onze gordijnen stond uit te kloppen. In 

een huis aan de Zypendaalseweg hing een van hun lampen in de 

woonkamer. En ik trof op straat een jongetje met mijn kleren aan. Het huis 

van zijn ouders bleek te zijn volgestouwd met gestolen spullen. Niets 

daarvan was van ons, helaas.’ 

 

 

ColumDavid Barnouw, aansluitend op bovenstaand artikell 

OLUMN DAVID BARNOUW 

Plunderingen 
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Plunderingen zijn een onlosmakelijk deel van oorlog. Eeuwen geleden 

betrof dat onderbetaalde soldaten, die niet alleen plunderden om in leven 

te blijven, maar ook om er zelf beter van te worden. In woelige tijden 

kochten stadsbewoners een aangekondigde plundering vaak af, maar dat 

mocht niet altijd baten. De bezettingskosten die de Nederlandse staat 

tussen 1940 en 1945 moest opbrengen voor de Duitse bezetting is te zien 

als een geciviliseerde vorm van het voorkomen van plunderen. 

 

Bij de Duitse inval van mei 1940 waren veel Nederlanders bang voor 

plunderende soldaten, die zich vanzelfsprekend ook aan vrouwen en 

meisjes zouden vergrijpen. Die vrees was ingegeven door de anti-Duitse 

propaganda tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar het vermeende 

beestachtige gedrag in België door losgeslagen Hunnen een belangrijke 

plaats innam. 

 

Maar de Duitsers bleken in die meidagen van 1940 mee te vallen, 

betaalden netjes voor hun aankopen en bleven van de meisjes af. Dit in 

tegenstelling tot soldaten van het Franse 7e Leger, die de Nederlanders te 

help waren gesneld en Ardense Jagers van het Belgische leger. Bij hun 

terugtocht door Zeeland werd door hen geplunderd en ook veel 

vernielingen aangericht. Een PTT-ambtenaar uit het Zeeuws-Vlaamse 

Terneuzen schreef in zijn dagboek: ‘Geen Belgisch leger heeft in ons 

stadje vertoefd, maar een troep struikrovers.’ En een ander schreef over 

‘een enorme doortocht van Fransen met paarden en karren. De karren 

waren afgeladen met oorlogsbuit. Alsof het nog niet erg genoeg was dat er 

oorlog uitgebroken was, ging men het gewone volk ook nog bestelen, dit 

was toch echt het toppunt van geen respect.’ De komst van de Duitsers 

werd door sommige Zeeuwen dan ook als een verlossing gezien. 

 

Arnhem staat niet alleen voor het mislukken van de geallieerde operatie 

Market Garden, maar ook voor grootschalige Duitse plunderingen. Nadat 

al veel Arnhemmers op 17 september 1944 het oorlogsgeweld waren 

ontvlucht, gaven de Duitsers een week later het bevel de hele stad te 

ontruimen. Het was een militaire maatregel, die niet ongewoon was, want 

burgers lopen bij gevechten alleen maar in de weg. Ook kun je stellen dat 

burgers door evacuatie in bescherming worden genomen; zij kunnen dan 

immers niet omkomen in het strijdgewoel. Het betrof bijna meer dan 150 

duizend burgers, die hals over kop Arnhem moesten verlaten en hun huizen 
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met angst en beven achterlieten. Dat laatste was terecht, want de stad 

werd vrijgegeven om te plunderen. 

 

Al op 15 mei 1945 verscheen een 16 pagina’s tellend boekje onder de titel 

Rovers plunderen Arnhem. Een verhaal van Oorlog, Ballingschap, 

Vernieling en Massale Roof. Met die Rovers werden de Duitsers bedoeld; 

militairen en burgers uit naburige Duitse Rijngemeenten. Het boekje was 

als aanklacht geschreven, maar ook als ‘een schreeuw om hulp.’ Het 

geplunderde Arnhem moest geholpen worden aan kleren en huisraad. ‘Als 

Nederland helpt, als de wereld helpt, Amerika vooral, dan is het mogelijk, 

dat Arnhem herrijst’, eindigt het voorwoord. 

 

Maar waren er alleen Duitse plunderaars aan het werk geweest? In 

bovengenoemd boekje is weliswaar ook sprake van Nederlanders, maar 

die zouden slechts altruïstisch voedselvoorraden voor andere burgers in 

veiligheid gesteld hebben. 

 

Naast een wisselend aantal Duitse militairen, waren er ook nog burgers in 

Arnhem achtergebleven, zoals brandweerlieden, Rode Kruiswerkers, 

medewerkers van de Technische Nooddienst en een aantal niet-

Arnhemmers, dat gedwongen aan verdedigingslinies buiten Arnhem 

werkten. Dat laatste gebeurde in het kader van de ‘Organisation Todt’ 

(OT), de ‘bouwmaatschappij’ van nazi-Duitsland. Daarnaast waren er nog 

Arnhemmers, die de stad niet hadden verlaten en daar dus illegaal 

verbleven. 

 

Al tijdens de gevechten in en rond Arnhem werd door Duitsers én 

Nederlanders geplunderd, maar na de evacuatie werden de plunderingen 

van Duitse kant systematisch opgezet. Zo werd bijvoorbeeld nauwkeurig 

vastgesteld uit welke metaalbedrijven wat moest worden weggehaald. Van 

geheel andere orde was het plunderen door ‘Kommandos’ uit Wuppertal, 

Essen, Düsseldorf en andere nabijgelegen steden. Daar waren veel 

burgers door geallieerde bombardementen alles kwijt geraakt en al die 

zaken lagen nu in Arnhem voor het grijpen. Elke Duitse stad kreeg een 

wijk toegewezen en er werd nu uit alle huizen zoveel als mogelijk 

weggehaald. 
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Deze Duitse rooftochten leidden er ook toe dat Nederlanders hun gedrag 

gingen navolgen. Dat gebeurde in het bijzonder door de OT-arbeiders, die 

het plunderen omschreven als ‘organiseren’ en daarbij ook claimden dat 

de Duitsers die zaken dan niet in handen zouden krijgen. Bij de 

geëvacueerde Arnhemmers ging het beeld ontstaan dat niet alleen de 

Duitsers, maar ook de achterblijvers allemaal plunderaars waren, en zo 

ontstond na de oorlog ‘een moeilijk te dichten kloof van onbegrip, afgunst 

en wantrouwen.’ 

-.-.-.-.-.- 


