
OORLOGSGEWELD IN DE OOIJPOLDER
Woensdagmiddag 5 mei a.s. wordt door de Heemkundekring De Duffelt/Heimatkundeverein Die Düffel 
e.V. het boek ‘Oorlogsgeweld in de Ooijpolder’, samengesteld door Cea van Dillen-Janssen en Ton van 
Dillen, gepresenteerd in boerderij ‘De Plak’ in Ooij.  Helaas is het in verband met corona niet mogelijk om 
een openbare boekpresentatie te organiseren.

Het boek is, na de boeken over Millingen, Kekerdom, Leuth en Beek, de vijfde in de serie over de om-
standigheden en gevolgen van Operatie Market Garden voor de inwoners van de Duffelt.
Tot september 1944 waren de oorlogsjaren in de Ooijpolder voor de meeste bewoners tamelijk rustig 
verlopen. Uiteraard moesten zij zich (met tegenzin) houden aan de bevelen van de bezetter maar slechts 
enkele gezinnen waren getroffen door traumatische gebeurtenissen. Toen op 17 september dan ook de 
geallieerden de polder introkken, dachten zij de oorlog goed te zijn doorgekomen. Zij konden zich in de 
verre verste niet voorstellen dat de oorlogsellende nu pas voor hen begon.

Langs de lijn van een dagboek en in langere en kortere verhalen zijn in dit 240 pagina’s tellende en rijk 
geïllustreerde boek de belevenissen, de hoop en wanhoop, de saamhorigheid en doorstane angst te lezen. 
Hoe zij voor de bombardementen moesten schuilen, de talrijke evacuees uit Nijmegen gastvrij onderdak 
en eten gaven, het oorlogsfront op en neer zagen gaan. Hoe hun boerderijen en huizen werden verwoest, 
dorpsgenoten door bommen en granaten werden gedood, en hoe zij met een schamel bezit zelf moesten 
evacueren naar het bevrijde Brabant en afhankelijk werden van de goedheid van wildvreemden, terwijl 
hun polder onder water werd gezet. En hoe zij, tenslotte, nadat zij in de droge polder waren terugge-
keerd, met enorme veerkracht hun boerderijen en buurtschappen hebben opgebouwd en hun normale 
leven konden hervatten.

‘Oorlogsgeweld in de Ooijpolder’ kost in de (boek)
winkel € 15 en bij voorintekening € 12,50.

Intekenprijs t/m 5 mei  € 12,50
ledenprijs Heemkundekring De Duffelt.  € 12.50
Winkelprijs vanaf 6 mei  € 15.00

Hoe te bestellen?
Voorintekening: maak € 12.50 over per boek op 
rekeningnummer NL64 RABO 0134 4025 88  
t.n.v. Heemkundekring De Duffelt met vermelding 
van uw naam en adres. Het boek kunt u na beta-
ling op 5 mei tussen 15.30 en 17.00 uur ophalen bij 
boerderij ‘De Plak’, Leuthsestraat 2 in Ooij of vanaf 
6 mei bij Paul Remy, Prinses Irenestraat 3 Ooij.

Vanaf 6 mei is het boek is verkrijgbaar voor € 15.- 
bij de heemkundekring De Duffelt: Primera Beek 
en Millingen, Spar Ooij en Leuth, Supplement 
Beek, Wijnkoperij Jos Peters Beek en in de  
boekhandels in de omgeving.
www.duffelt.de  email: deduffelt@gmail.com

Voor nadere informatie:
Betreffende de boekpresentatie en –verspreiding: Kitty Gerritsen 06 19059086
Over de inhoud van het boek: de samenstellers Cea en Ton van Dillen, tel. 06 41047550
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