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VR HEID! 
 

Het zal u niet ontgaan zijn. We vieren 75 jaren VRIJHEID.  
 

Juist in deze tijd dat een virus vrij rondwaart en onze 
vrijheden beperkt, denken we terug naar het einde van vijf 

jaren oorlog en bezetting.  
 

Velen van u hebben het herkrijgen van de vrijheid mogen ervaren. Over die tijden heeft mijn 
vader nooit veel losgelaten en zeker niet over zijn gevoelens daarover. Maar toen mijn 
vrouw en ik eens een keer in de jaren 70 niet naar Frankrijk op vakantie gingen, maar naar 
Duitsland, was hij vol onbegrip en wilde het ons ‘t liefst verbieden.  
 

Door de corona opgelegde vrijwillige beperkingen kan ik (1951) me nu beter voorstellen hoe 
de verplichte vrijheidsberoving in de oorlog gevoeld moet hebben. 
 

In mijn Groot Citatenboek staan onder het woord Vrijheid zo’n 80 citaten van alle tijden en 
landen. Ik ben zo vrij u er een aantal voor te schotelen: 
 

• Aan de lijn vangt een hond geen haas. (Bulgaars spreekwoord) 

• Als de mens er niet in slaagt gerechtigheid en vrijheid te verzoenen, dan slaagt hij 
nergens in. (A. Camus)  

• Beter een arme vrouw dan slavin van een rijke. (Zweeds spreekwoord) 

• De knecht zingt ’s avonds in de kroeg graag een vrijheidslied.  (H. Heine) 

• De mens die vrijheid opeist, denkt aan geluk. (C. Aveline) 

• De vrijheid bewijst zichzelf naarmate zij verwezenlijkt wordt. (Sartre) 

• De vrijheid om te bedreigen, te onderdrukken, te roven, te bedreigen, uit te zuigen, te 
moorden, dat is de vrijheid van de duivel. (Lavater) 

• Er mag geen vrijheid zijn tot vernietiging van de vrijheid. (Karl Jaspers) 

• Gedachten zijn vrij. (Cicero)  

• Geen dompig kerkhof, nog ijzeren ketenen, kan ooit de kracht van de Geest in boeien 
slaan. (Shakespeare) 

• Iemands vrijheid is niet groter dan zijn fantasie. (Miep Diekman) 

• Vrijheid is geen recht maar een plicht. (N. Berdjajev) 

• Hoe lang nog moeten de voetstappen der Vrijheid graven zijn? (Büchner) 
 
Het hebben en behouden van vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. ‘Wij zullen elke prijs 
betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke 
vijand bestrijden, om het voortbestaan en welslagen van de vrijheid te verzekeren.’ Deze 
woorden van John F. Kennedy bij zijn inauguratie als president gelden nog steeds. Wees 
alert en actief. Nu gedenken en feesten. Hopelijk kan deze Brug hieraan bijdragen. 
 

Ad Driessen, voorzitter. 
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• Juni 
 

di 16 juni - ontspanningsactiviteit (bingo + 
verloting + muziek) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

ma 22 t/m za 27 juni - vakantieweek  
Hotel Ruimzicht Zeddam 

 

• September 
 

di 15 september - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Oktober 
 

di 20 oktober - ontspanningsactiviteit (1/2 
bingo + verloting + muziek) in De Rank 
14.00 - ca. 16.00 uur 
 

 November 
 

di 3 november - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

do 12 november - ALV met o.m. 
beleidsplan 2021 + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 17 november - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

 December 
 

Do 10 december - dagtocht kerstmarkt 
Duiven 
 

wo 16 december - Kerstlunch in De Rank 
12.00 - ca. 15.00 uur 

  

Wegens het 
coronavirus zijn alle 
activiteiten tot 3 april 
geannuleerd. 
 
De dagtocht van 2 april 
naar Van Noppen 
wordt verzet naar een 
andere datum. Alle 
aangemelde 

deelnemers worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Hou dus vooral (via de 
website en uw e-mail). 
de aankondigingen in 
de gaten  
 

 

 

 
Wegens het 
coronavirus 
zijn ALLE  
KBO-activiteiten  
tot nader bericht 
GEANNULEERD 
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Een eerste ‘Bruggetje’ hebben wij inmiddels ontvangen.  

 
Ik ben een man van 82 jaar en zoek contact met een man van 80 om samen 
klassieke muziek te beluisteren.              Reactienr.: B20-01 

 
Wilt u hierop reageren, vermeld dan a.u.b. het nummer van het Bruggetje (in dit 
geval): B20-01 
 
Hoe plaats ik een Bruggetje? 
 

Schrijf een briefje naar de Servicelijn van de KBO afd. Nieuwegein/Vianen 
(Guldenroede 36, 3434 CM  Nieuwegein) of mail naar angelakok@casema.nl en 
geef daarin kort aan wie u bent (naam, geslacht, leeftijd, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer) en met wie u graag in contact zou willen komen.  
 
Uw gegevens worden anoniem als ‘bruggetje’ geplaatst in De Brug. Reacties 
worden bij binnenkomst direct aan u doorgespeeld.  
 
Schroom niet, wie weet levert uw oproep een leuke reactie en een gezellig 
contact op.  
 
 
     
 
 
 
 

 

Je moet overal je hengel uitgooien,   
je weet nooit waar de vis bijt 
 

Eric Jochems 

mailto:angelakok@casema.nl
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Belangrijke informatie 

om te onthouden 
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In het kader van  
75  vrijheid  
hierbij wat verslagen 
over de 2e 

Wereldoorlog 

 
Het Akkoord van Achterveld was de wegbereider voor de capitulatie van Nazi-
Duitsland op 5 mei 1945 in Wageningen  
 
De winter van 1944-1945 was ongekend streng, wat leidde tot wijdverbreide 
ontberingen en hongersnood in het westen van het land. Tegen april 1945 stierven 
talloze burgers. De geallieerden besloten met de Duitsers te onderhandelen over 
voedselhulp. Op 28 april 1945 vonden de gesprekken plaats in het dorpje 
Achterveld. Dit resulteerde in operatie Manna, voedseldroppings door bommen-
werpers. Ook werden voorraden aangevoerd per schip en over de weg. Canadese 
vrachtwagens brachten elke dag 300 ton voedsel naar het Nude in Wageningen. 
Enorme hoeveelheden voedselpakketten lagen opgestapeld langs de weg van 
Wageningen naar Rhenen. De Canadezen leverden 750 drietonners. Vervolgens 
transporteerden Nederlandse vrachtwagenchauffeurs het voedsel naar 
distributiepunten verspreid over het land. De leveringen van de pakketten 
begonnen op 2 mei 1945. Eén week later passeerden elke 30 minuten, 30 
vrachtwagens de demarcatielijn. 
. 
De besprekingen in de St. Josephschool tijdens de tweede wereldoorlog 
 

In 1945 werd in de toenmalige St. 
Josephschool (nu de Moespot) op 28 en 30 
april onderhandelt door geallieerde en nazi-
generaals over onder andere voedsel-
droppings in het westen. Zo zouden de 
mensen, die in de hongerwinter honger leden, 
weer voedsel hebben. De droppings werden 
operatie Manna genoemd. Het Akkoord van 
Achterveld was de wegbereider voor de 
capitulatie van Nazi-Duitsland op 5 mei 1945 
in Wageningen.  
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GEHEIME BESPREKINGEN IN DE ST. JOSEPH SCHOOL 
 

Achterveld maakte spannende dagen mee 
 

Op de 17e april 1945 waren de Canadezen, zonder een schot te lossen, Barneveld 
binnengerukt, terwijl enige uren tevoren de Duitsers zich achter de linie tussen 
Achterveld en Hamersveld, hadden teruggetrokken. 
 

Dagenlang lag Achterveld in ‘niemandsland’ en telkens deden zich schermut-
selingen voor tussen de voorposten van beide legers. Zo bracht een patrouille 
Duitsers op woensdag 18 april een flinke hoeveelheid springstoffen aan in de 
toren van de kerk, om deze te laten springen. Gelukkig wist een kleine groep 
Canadezen dit weer te voorkomen. 
 

Om beurten bevrijd en dan weer bezet, duurde dit voort tot 
zaterdag 21 april, toen ’s avonds een afdeling Canadezen 
haar intrek nam in de buurt van de St. Josephschool, die de 
hele winter bezet was geweest en door granaatvuur 
‘ruitloos’ was geworden. 
Het bleef echter onrustig tot 28 april. De St. Josephschool 
was schoongemaakt en de kapotte ruiten gedicht met 
doeken. Tegen elf uur werd rondom de school en kerk alles 
afgezet met Canadese politie. Uit de richting Barneveld 
kwamen plotseling tientallen auto’s met legerautoriteiten. 
Ze verdwenen in de opgezette tenten en in de school. Even later een grote wagen. 
Prins Bernard was in enkele ogenblikken verdwenen in de schoolgang. 
 
Tegen twaalf uur kwamen uit de richting Terschuur drie jeeps met witte vlaggen. 
Voor de school stopten ze en de Duitse inzittenden werden binnengeleid. Na de 
komst van een Russische generaal gingen de schooldeuren tot een uur of vier 
dicht. Na afloop van de bijeenkomst ging de Duitse delegatie weer de jeeps in, 
verdween de Prins in de richting van Terschuur en even later de Canadese en 
Engelse bevelhebbers richting Barneveld. De achterblijvers mochten gissen. Men 
sprak over voedselvoorzieningen en een enkeling durfde het woord ‘vrede’ in de 
mond te nemen. 
 

Op 30 april 1945 weer een grote conferentie. De Duitse delegatie met aan het 
hoofd Seyss-Inquart trok de school binnen. Verder een bonte mengeling van 
uniformen: Engelse, Amerikaanse, Canadese, Schotse en Russische.  
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Ook Prins Bernard was, op de dag van de verjaardag van zijn vrouw, weer 
aanwezig. In de school werd wederom druk geconfereerd en ’s avonds om 
ongeveer half zeven gingen ze weer uit elkaar. 
 
Later bleek dat voor hongerend West-Nederland belangrijke afspraken waren 
gemaakt voor o.a. de voedseldroppingen. Daarnaast is er zeer waarschijnlijk 
gesproken over de volledige capitulatie van de Duitsers, die op 4 mei te 
Wageningen werd ondertekend. 
 
Kijk eens op internet via deze ▼ link over de voedselhulp aan Noord-Nederland    
 

https://youtu.be/Ar8EUcgN6Ag 
 

Bevrijdingsoperaties (1) Dolle Dinsdag 
 
Een merkwaardig voorproefje van de bevrijding bood dinsdag 5 september 
1944, 'Dolle Dinsdag'. Die dinsdag ging het gerucht dat de geallieerden in aantocht 

waren. Ze zouden Breda al in handen 
hebben, Radio Oranje had het zelf 
gezegd! Onder de NSB'ers brak paniek 
uit, veel NSB'ers vluchtten naar 
Duitsland (waar ze door de Duitse 
kameraden niet met open armen 
werden ontvangen). Ook een stoet 
Duitsers verliet Nederland alvast. 
Maar het bleek voorbarig, de gealli-
eerde opmars bleef uit. Toch was de 

opwinding niet helemaal onzin. Op 4 en 5 september 1944 werd België voor het 
grootste deel bevrijd. Op 15 september 1944 werd Maastricht de eerste 
Nederlandse stad die de bevrijding vierde. 
 
Operatie Market Garden 
 
Ga naar internet en kopieer de link ▼ voor een filmpje over Market Garden 
 

https://youtu.be/yEFaITXb1F8 
 
Twee dagen later begon de operatie Market Garden (17-25 september 1944), het 
werd menens. Luchtlandingstroepen (Amerikanen, Britten, Australiërs, Polen) 
werden bij Arnhem, Nijmegen en Eindhoven gedropt, met de opdracht de bruggen 

https://youtu.be/Ar8EUcgN6Ag
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/18939172/
https://youtu.be/yEFaITXb1F8
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over de grote rivieren te veroveren. Als dat lukte hadden de geallieerden ruim 
baan, en zou Nederland nog voor de kerst vrij zijn. Maar de Duitsers boden heftig 
tegenstand. Market Garden bleek 'a bridge too far'. De Slag om Arnhem, 
onbedoeld gevolg van Market Garden, werd door de geallieerden verloren. Wel 
werd Eindhoven bevrijd, door de Amerikanen. In feite werd Eindhoven zelfs twee 
keer bevrijd, want de Duitsers zagen kans voor enkele uren terug te keren. Na de 
tweede bevrijding namen de Duitsers wraak met een luchtaanval. Tweehonderd 
bewoners van Eindhoven werden daarbij gedood (18 september). 
 

Bij Overloon in Oost-Brabant, waar nu het Nationaal Oorlogs- en Verzets-
museum is, woedde een langdurige tankslag (26 september - 16 oktober). Op 29 
oktober werd Breda bevrijd, door Poolse militairen onder generaal Maczek. In 
Heusden bliezen de Duitsers bij hun vertrek de toren van het stadhuis op. De 
schuilkelder onder dat stadhuis zat vol burgers; 134 doden (5 november). Om de 
Duitsers uit Walcheren te verdrijven bombardeerden de geallieerden de zeedijken 
bij Westkapelle, Vlissingen en Veere (3, 7 en 11 oktober). Walcheren stroomde 
onder. 
 

In het najaar van 1944 werd het zuiden van Nederland bevrijd. Maar niet 
helemaal. Roermond en Venlo bleven tot 1 maart 1945 in Duitse handen. De 
bevrijding van Arnhem zou nog tot 14 april 1945 op zich laten wachten. De stad 
was toen ontvolkt en geplunderd. Tijdens de Slag om Arnhem hadden de Duitsers 
de bewoners geëvacueerd. 
 

Nijmegen 
 
Nijmegen werd al in september 1944 
bevrijd, maar dat betekende niet het 
einde van de oorlogsellende. Op 22 
februari 1944 was Nijmegen al - per 
ongeluk - door de geallieerden ge-
bombardeerd (dit was het ergste van 
alle geallieerde vergissingsbombarde-
menten, er vielen 800 doden. In 2004 
is het als ‘vergeten bombardement’ met enige nadruk herdacht). Daarna werd 
Nijmegen nog verder verwoest, door granaatvuur afkomstig van het nabijgelegen 
front. Het bleef zeven maanden ‘frontstad’. 
De Duitsers brachten ondertussen het bezette Nederland in staat van verdediging. 
Nederlandse mannen werden gedwongen om in Oost-Nederland verdedigings-

http://www.oorlogsmuseum-overloon.nl/nl/
http://www.oorlogsmuseum-overloon.nl/nl/
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/16076177/
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/16076177/
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linies te graven. Er vonden ook grootscheepse vernielingen plaats, als vergelding 
en om de geallieerden bij hun opmars te hinderen. In Rotterdam werd door 
‘Sprengkommandos’ alles opgeblazen wat er nog over was van de haven: kades, 
kranen, loodsen. Ook een deel van de havenwijk Katendrecht werd daarbij 
vernield. Duizenden Katendrechters moesten hun huizen verlaten. 
 

Bevrijdingsoperaties (2) 1944 - 1945  
 
Begin december 1944 waren twee miljoen Nederlanders bevrijd, namelijk de 
bewoners van de gebieden ten zuiden van de grote rivieren en ten westen van de 
Maas. Het nog bezette deel van Limburg, met Roermond en Venlo, zou pas begin 
maart 1945 worden bevrijd. 
In Zeeland was Schouwen nog bezet. Nijmegen (Gelderland) was bevrijd, maar het 
bleef een ‘frontstad’. Noord-Brabant was helemaal bevrijd, met uitzondering van 
een Duits bruggenhoofd bij Capelse Veer (aan de Bergse Maas, ten noordwesten 
van Waalwijk). 
 
Ardennenoffensief 
 
Dat bruggenhoofd bij Capelse Veer was door de Duitsers gevestigd met het oog 
op een door Hitler geplande verrassingsaanval op Antwerpen. De Scheldestad was 
inmiddels een belangrijke geallieerde basis geworden. De Duitse aanval mislukte, 

ondanks het element van verrassing. Tanks en 
manschappen werden in de besneeuwde 
Ardennen door Amerikanen en Britten 
uitgeschakeld. In dit ‘Ardennenoffensief’ (16 
december 1944 - 12 januari 1945), verbruikte 
Hitler zo ongeveer zijn laatste reserves. Maar 
het bruggenhoofd bij Capelse Veer werd pas 
eind januari 1945 van de kaart geveegd, na 
herhaalde geallieerde pogingen. 

 
Duitsland werd onophoudelijk gebombardeerd. Maar ook op Nederland werden 
vanaf het voorjaar 1944 talrijke grote en kleine luchtaanvallen uitgevoerd. 
Geallieerde jachtvliegtuigen schoten soms - in duikvlucht - op alles wat er op de 
grond bewoog; auto's, paard-en-wagens, interlokale trams zoals de tram 
Amsterdam-Zandvoort, enzovoort. Ook treinen waren doelwit. Overigens hield in 
de herfst van 1944 het meeste openbaar vervoer ermee op. 
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Spoorwegstaking 
 
Op 17 september 1944 begon in opdracht van ‘Londen’ de Spoorwegstaking. Het 
NS-personeel zat tot de bevrijding ondergedoken. Er reden er alleen nog Duitse 
militaire treinen. Het front lag nu dwars door Nederland. De bevolking van bezet 
gebied (zeven miljoen mensen) kreeg te maken met schaarste, honger, kou, 
terreur en onzekerheid. 

 
Op 30 maart 1945 begonnen de Canadezen met de bevrijding van Oost- en Noord-
Nederland. Op 1 april werd Enschede bevrijd, 13 april Assen, 15 april Groningen 
(na een hevige slag om de binnenstad) en 1 mei Delfzijl. Op het Waddeneiland 
Schiermonnikoog deed zich een merkwaardige situatie voor, die tot 9 mei zou 
voortduren. 
Het Scholtenshuis in Groningen was een van de centra geweest van de Duitse 
bezettingsmacht. Na 15 april waren de fanatieke, verbitterde nazi’s uit Groningen 
uitgeweken naar Schiermonnikoog. Daar hielden ze zich verder koest, niet uit 
overtuiging, maar onder dwang van de plaatselijke Duitse commandant. Deze had 
besloten dat wat hem betrof de oorlog voorbij was. 

 
Russenoorlog op Texel 

 
Op het Waddeneiland Texel werd het in april nog wel compleet oorlog, de 
zogeheten 'Russenoorlog'. Op Texel bevonden zich Georgische hulptroepen van 
de Duitsers, en ook een Duitse bezettingsmacht. Die Georgiërs waren eigenlijk 
krijgsgevangenen, die in Duitse dienst waren getreden. 
Ze kwamen op 6 april 1945 in opstand. De Duitsers verloren eerst, maar voerden 
versterkingen aan. Op 22 april was de opstand gebroken. Maar pas op 20 mei 1945 
maakten de Canadezen een einde aan de Duitse bezetting van Texel. 

 
Bevrijdingsdag 5 mei  
 
5 Mei 1945 geldt als de datum waarop Nederland werd 
bevrijd: Bevrijdingsdag. Het was de dag waarop 
generaal Blaskowitz de overgave van de Duitse 
bezettingsmacht kwam aanbieden aan de Canadese 
generaal Foulkens, in Foefkes’ hoofdkwartier in Hotel 
De Wereld in Wageningen. De overgave werd op 6 mei 
officieel getekend, in de aula van de Landbouwhogeschool (Wageningen). 

http://www.herdenkenenvieren.nl/hev/5.mei/achtergronden5mei
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West-Nederland was toen nog steeds niet helemaal vrij: Rotterdam werd op 6 mei 
bevrijd, Den Haag op 8 mei, Amsterdam eveneens pas op 8 mei. Het aantal 
omgekomenen bij de bevrijding  Nederland wordt geschat tussen 50.000 en 
56.000, als volgt onderverdeeld: 
 

- Tijdens de bevrijding van Nederland verloren 23.000 burgers door 
oorlogshandelingen het leven. 

- Bij de gevechten tijdens de bevrijding van Nederland kwamen ongeveer 
13.000 geallieerden om het leven. 

- Aan Duitse zijde sneuvelden tussen 15.000 en 20.000 militairen. 
 

Tweede Wereldoorlog, oorlogsverloop 
 

De Tweede Wereldoorlog begon met de Duitse aanval op Polen in september 
1939. Breidde zich in 1940-1941 uit over Europa, Noord-Afrika, Azië en het gebied 
van de Stille Zuidzee (Pacific Ocean). 
De oorlog in Noord-Afrika eindigde in mei 1943; in Europa in mei 1945; in Azië en 
de Pacific in augustus 1945. In feite was de oorlog in Azië al in de jaren dertig 
begonnen. Vanaf 1937 voerde het Japanse leger een veroveringsoorlog in China. 
De Tweede Wereldoorlog was in diverse opzichten een voortzetting van de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918). De Eerste Wereldoorlog eindigde met een Duitse 
nederlaag die voor de Duitsers zeer ongunstig uitpakte. 
 

As-mogendheden 
 

In de Tweede Wereldoorlog streden de geallieerden en de As-mogendheden 
tegen elkaar. De belangrijkste As-mogendheden waren Duitsland, Italië en Japan. 
Met die As werd eerst bedoeld de diplomatieke as Berlijn-Rome (tot stand 
gekomen in 1936). 
 

Anti-Kominternpact en Molotov-Ribbentrop Pact 
 

In 1940 sloot Japan zich bij de as aan. Duitsland en Japan waren ook verenigd in 
het ‘Anti-Kominternpact’, gericht tegen de communistische Internationale 
(Komintern), dus tegen het communisme als internationale beweging. 
Niettemin sloten Duitsland en de Sovjet-Unie in augustus 1939 een niet-
aanvalsverdrag, het Molotov-Ribbentrop Pact. Daar hoorde de geheime afspraak 
bij, dat de twee landen Polen onderling zouden verdelen. Finland en de Baltische 
landen zouden tot de invloedssfeer van de Sovjet-Unie behoren. 
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Aanval op Polen en West-Europa 
 
Op 1 september 1939 volgde de Duitse aanval op Polen, waarna Engeland en 
Frankrijk Duitsland de oorlog verklaarden (3 september). In de winter van 1939-
1940 was het formeel wel oorlog, maar er gebeurde weinig. In het voorjaar van 
1940 kwam daar drastisch verandering in. Duitsland versloeg in een ‘Blitzkrieg’ 
Nederland, België en Frankrijk. Zonder Frankrijk stond Groot-Brittannië vrijwel 
alleen in de strijd. 
 

Operatie Barbarossa en Stalingrad 
 

Op 22 juni 1941 begon Hitler zijn veroveringsoorlog tegen de Sovjet-Unie 
(‘Operatie Barbarossa’). De Duitsers drongen ver in de Sovjet-Unie - Rusland, 
Oekraïne - door. Overal in het bezette gebied van het ‘Oostfront’ vermoordden de 
nazi’s op grote schaal joden en communistische functionarissen. Ook de rest van 
de bevolking kreeg het zwaar te verduren; de Duitse bezetting was hier veel 
meedogenlozer dan in West-Europa. 
 
Uiteindelijk kon het Duitse leger niet tegen het Rode Leger (het Sovjetleger) op. 
De Slag om Stalingrad (eind 1942-begin 1943) werd het grote keerpunt. Geleidelijk 
werden de Duitse legers teruggedrongen. 
 
Pearl Harbor  
 

De Verenigde Staten waren aanvan-
kelijk buiten de oorlog gebleven. Groot-
Brittannië kreeg wel de beschikking over 
Amerikaanse schepen, vliegtuigen, 
vrachtwagens en andere benodigd-
heden. Op 7 december 1941 voerde 
Japan een vernietigende luchtaanval uit 
op de Amerikaanse marinebasis Pearl 
Harbor (Hawaii-eilanden). Daarmee was 
ook Amerika in oorlog met de As-mogendheden. Het geallieerde bondgenoot-
schap was nu compleet, en in volle actie. Ook de Sovjet-Unie werd voorzien van 
Amerikaanse hulpgoederen. Die goederen werden per schip naar de Russische 
havenstad Moermansk (noordelijk, maar in de winter toch ijsvrij) gebracht. De 
vrachtschepen voeren in konvooi, in groepen met een escorte van oorlogs-
schepen. Toch werden er veel door Duitse duikboten getorpedeerd. 
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Conferenties van de geallieerden 
 
Belangrijke geallieerde besluiten werden genomen tijdens conferenties in 
Casablanca (begin 1943), Caïro, Teheran, Jalta en Potsdam. Men besloot tot 
massale bombardementen op Duitsland, voortzetting van de strijd tot de 
onvoorwaardelijke overgave van Duitsland, en het door Stalin zeer gewenste 
‘tweede front’. (Dat tweede front kwam er pas op D-Day ofwel Decision-Day 6 juni 
1944, met de geallieerde invasie in Normandië.) Ook de oorlog tegen Japan werd 
besproken, onder meer met de Chinese generaal Tsjang Kai-sjek. Tenslotte werd 
het belangrijkste punt van overleg de toekomst van Duitsland en Europa. 
 
Einde van de Grote Drie 
 
De Conferentie van Potsdam vond plaats in de zomer van 1945, dus na de Duitse 
overgave. De tijd van de bekende Grote Drie was toen voorbij. De Amerikaanse 
president Franklin D. Roosevelt, overleden op 12 april 1945, was opgevolgd door 
Harry S. Truman. De Britse premier Churchill (Conservatief) verloor de 
verkiezingen, hij werd tijdens de Conferentie van Potsdam opgevolgd door 
Clement Attlee (Labour Party). Alleen Stalin bleef. 
 

Atlantik-Wall  
 

Duitse verdedigingslinie, bedoeld om een 
invasie uit Engeland af te weren. Bestond 
uit 15.000 bunkers. Was ruim voorzien 
van kanonnen, mijnen, prikkeldraad enz. 
Besloeg de hele westkust van Europa, van 
het noorden van Noorwegen tot de 
Pyreneeën. Totale lengte 5.300 kilometer. 

 
De bouw ervan begon in december 1941, 
op bevel van Hitler, die ook de benaming 
Atlantik-Wall had bedacht.  

 
Een jaar eerder had Nazi-Duitsland de Slag 
om Engeland verloren - de luchtoorlog 
van juli-oktober 1940, die gevolgd had 
moeten worden door de Duitse ver-
overing van Engeland. 
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Op 19 augustus 1942 vond de ‘raid on Dieppe’ plaats, een kleinschalige geallieerde 
landingsoperatie bij de Franse havenplaats Dieppe, uitgevoerd door Canadese 
commando’s. De operatie moest al na enkele uren worden afgeblazen. Het 
geallieerde opperbevel wilde met de operatie vooral de Duitse kustverdediging 
uittesten. Voor Hitler was deze aanval een aansporing om de bouw van de 
Atlantik-Wall met kracht door te zetten. 

 
Gigantische bouwonderneming 

 
De voor het gigantische project benodigde arbeiders 
werden aangeleverd via de ‘Arbeitseinsatz’. De werk-
zaamheden werden uitgevoerd door de Organisation 
Todt. Deze op militaire wijze georganiseerde bouw-
onderneming was genoemd naar Hitlers minister Fritz 
Todt. (In de jaren dertig was Todt verantwoordelijk 
geweest voor de aanleg van de Duitse ‘Autobahnen’. Hij 
kwam in februari 1942 om bij een vliegtuigongeluk.) 
 
Hitler bemoeide zich rechtstreeks met de bouw van de Atlantik-Wall. Hij stond er 
bijvoorbeeld op dat de door Duitsland bezette Britse Kanaaleilanden Jersey, 
Guernsey en Sark extra versterkt werden, al had dat uit militair-strategisch 
oogpunt geen nut. Toen de bouw in 1943 ver gevorderd was, bleken er over de 
Atlantik-Wall grote verschillen van inzicht te bestaan onder de generaals die er 
mee te maken hadden. Veldmaarschalk Erwin Rommel, de held van de strijd tegen 
de geallieerden in Noord-Afrika (1941-1942), kreeg de taak om van de Atlantik-
Wall een doelmatig verdedigingswerk te maken. 

 
Tweede front 

 
De Atlantik-Wall was bedoeld ter afschrikking, om een ‘tweede front’ (een 
westelijk front) te voorkomen. Hitler wist dat Duitsland tussen twee fronten 
gekraakt kon worden. Het ‘eerste front’ was het Oostfront. Dit front was in juni 
1941 door Hitler zelf ontketend, toen hij zijn legers de Sovjet-Unie instuurde. 
De Sovjet-Unie had nog voor de winter van 1941-1942 verslagen moeten worden, 
maar dat mislukte. De Duitse legers werden vanaf 1942 steeds vaker in de 
verdediging gedrongen. Vervolgens werden ze vernietigd, krijgsgevangen 
gemaakt, teruggeslagen. Dat ging door tot hun laatste grote nederlaag, in Berlijn, 
april 1945. 
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Sinds de intrede van de Verenigde Staten in de oorlog, na de Japanse aanval op de 
Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in december 1941, stond Engeland er in 
het westen niet meer alleen voor. Groot-Brittannië veranderde als het ware in één 
grote geallieerde basis voor de oorlogvoering te land, ter zee en in de lucht. 
 
D-Day                  
 
Kopieer de link ▼ naar internet voor filmpje over D-day 
 

https://youtu.be/Abk0mhu4a-g 
 
Op D-Day (Decision-Day, de dag van de beslissende actie) 6 juni 1944 diende 
Groot-Brittannië als springplank voor de grootscheepse geallieerde landing in 
Normandië. De Atlantik-Wall werd doorbroken. Het tweede front was een feit. 
Sovjetleider Stalin had lang op de opening van dat tweede front aangedrongen. 
De omvangrijke geallieerde operaties in Noord-Afrika en Zuid-Europa golden niet 
als tweede front. 
Bij de bouw van de Atlantik-Wall werd de Nederlandse kuststrook verboden 
terrein voor de gewone burgers. Een dagje naar zee was er voorlopig niet meer 
bij. Huizen, zelfs hele woonwijken, moesten in 1942-1943 worden ontruimd. 
Delen van Den Haag en IJmuiden werden afgebroken. Het Nederlandse deel van 
de wal hoorde tot de sterkste schakels in het geheel. Hitler meende dat de 
geallieerden mogelijk de Nederlandse kust zouden uitkiezen voor hun invasie. De 
Atlantik-Wall werd voor een aantal Nederlandse bouwaannemers (‘bunker-
bouwers’) een winstgevende zaak. 

Bron: Verzets/Resistance Museum 
 

Vertel uw 
familie 
vrienden of 
kennissen de 

voordelen van 
een 
lidmaatschap 
van de KBO 

afdeling 
Nieuwegein/ 
Vianen, meldt 
het ons en wij 

bezorgen ze 
een kennis-
makings- 
pakketje.  

 

https://youtu.be/Abk0mhu4a-g
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/6/newsid_3499000/3499352.stm
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Digitale nalatenschap 
 
Ons leven is de afgelopen twintig jaar 
steeds digitaler geworden. We zijn zelf 
op tal van vlakken online actief. 
Daarnaast regelen instanties en 
overheden hun zaken steeds vaker 
digitaal. Iedereen zorgt natuurlijk dat al 
zijn of haar onlinegegevens goed zijn 
beveiligd. Met wachtwoorden die lastig te 
raden of kraken zijn, en die niemand 
kent. Maar als iemand komt te overlijden 
zijn die goed beveiligde accounts voor 
niemand toegankelijk. 
 
Weinig mensen staan hierbij stil, zo blijkt 
uit onderzoek van SeniorWeb en het 
straatfilmpje dat we hierover maakten. 
Zie ook de link: youtu.be/eZvj5X9qyaQ 
 
Digitale nalatenschap 
 

De dienst Digitaal Nalaten van 
SeniorWeb geeft informatie over de 
digitale nalatenschap en is gratis voor 
SeniorWeb-leden. Nog geen lid? Lees op 
deze pagina meer over de voordelen van 
het SeniorWeb-lidmaatschap. 
 
De informatie is verdeeld over twee 
richtingen: 
 
Zelf regelen 
 

Onder deze knop vindt u informatie die u 
helpt uw digitale nalatenschap goed over 
te dragen aan uw nabestaanden. Wat 
moet er gebeuren met de toegang tot uw 
pc, tablet of smartphone en wat met uw 
belangrijke accounts van bijvoorbeeld 
Microsoft of Google? Welke profielen 
hebt u op sociale media, en welke 

digitale abonnementen? Wat moet 
daarmee gebeuren na uw overlijden? 
Hoe regelt u dit vooraf? 
 
Nabestaanden 
 

Veel mensen bekommeren zich niet om 
hun digitale nalatenschap. Wat doe je als 
nabestaande met de apparaten, 
accounts, sociale mediaprofielen en 
abonnementen van de overledene 
wanneer deze niets heeft overgedragen? 
Wat is er mogelijk, wat niet en hoe regelt 
u het allemaal? 
 
Stap voor stap 
 

De dienst Digitaal Nalaten legt stap voor 
stap uit:  
 
hoe u een account verwijdert; 
hoe u een Facebookprofiel omzet naar 
een herdenkingsaccount; 
hoe u een abonnement van de 
internetprovider overzet of beëindigt; 
 
welke gegevens nabestaanden nodig 
hebben om toegang tot een apparaat te 
krijgen; 
wat de inactiviteitsvoorkeuren zijn bij een 
Google-account; 
en natuurlijk nog veel meer. 
 
Checklist 
 

De onderdelen ‘Zelf regelen’ en 
‘Nabestaanden’, worden afgesloten met 
een checklist. Deze vat alle onderdelen 
beknopt samen en biedt een lijst die u af 
kunt vinken zodat u overzicht houdt op 
die onderdelen die u nog moet regelen. 
 

Bron: Seniorweb

https://www.seniorweb.nl/lidmaatschap
https://www.seniorweb.nl/lidmaatschap
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Roadtrip Italia / Annette van Luyk  
 
Marloes is pas bevallen van baby Luna en is erachter gekomen 
dat haar man Erik snode plannen heeft gesmeed die haar leven 
en dat van Luna volledig op zijn kop zullen zetten. Marloes, nog 
boordevol zwangerschapshormonen, neemt het impulsieve 
besluit om met Luna naar Italië te vluchten en maakt van de 
gelegenheid gebruik om op zoek te gaan naar haar vader die ze 
nooit heeft gekend. Maar Marloes is niet de enige die op zoek is. Het verhaal wordt 
voornamelijk door Marloes verteld, maar ook andere karakters komen aan het 
woord.  
 
Door het wisselen van perspectief blijft de spanning gewaarborgd. Het heden 
wordt afgewisseld met verschillende periodes uit het verleden, maar blijft 
overzichtelijk door het vermelden van naam en tijdstip. 
 

 
Eindelijk thuis / Marcia Willett 
 
Hugo Houghton, midden 50, is alleenstaand en gepensioneerd. 
Hij woont bij zijn oudere oom Ned in een vissersdorpje aan de 
kust van Cornwall. Prune (23) is bij hen in pension. Zij heeft een 
verhouding met Ben, barkeeper bij eetcafé Cough. Huishoudster 
Rose is al 40 jaar bij hen in dienst. Dossie Pardol, een weduwe 
van Hugo’s leeftijd, bezorgt maaltijden aan huis. Ze heeft, ten 

koste van haar broer Adam, die in Londen makelaar is, het huis van haar ouders 
geërfd. Als Jamie, een piloot die door ziekte moest stoppen en de jeugdvriend van 
Hugo, komt logeren, komt het hele verleden terug. Jamie is namelijk getrouwd 
geweest met Emilia, op wie Hugo verliefd was. Jamie voelt zich aangetrokken tot 
Dossie, op wie Hugo ook een oogje heeft. Als Emilia in het vakantiehuis van haar 
dochter komt logeren, is de onrust compleet. Zeker als er een verborgen geheim 
naar buiten komt. De kleine gemeenschap leeft in alles met elkaar mee.  
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Iedereen betreurt een overleden familielid. Relaties die op het punt staan op te 
bloeien worden pas in het volgende deel verder uitgewerkt. 
 
Tip: de app ThuisBieb heeft gratis e-books voor iedereen. Wil je nog meer keuze? 
Word dan lid van de bibliotheek en lees nog veel meer gratis e-books via 
www.onlinebibliotheek.nl.               Tips aangeboden door Anne Terwisscha van de Bieb. 
 
 

 

Een rondje Oud IJsselstein  
 

Vanaf het plein voor het nieuwe stadhuis 

en het Fulcotheater heb je een goed zicht 

op de 397 m hoge zendmast Lopik. 

Binnen de vesting staan nog twee torens 

die van verre te zien zijn. Een derde 

toren herinnert aan het ‘stein’,  het 

kasteel dat in de 13de eeuw door de 

heren van IJsselstein werd gebouwd.  

B i j het kantoor van ‘Uit  in IJsselstein’ in 
de nieuwe bibliotheek halen we de 
brochure met een ‘Historische wandeling 
door IJsselstein’ (€ 2,00) af.  Het stadje 
dankt haar ontstaan aan de ligging aan 
de Hollandse IJssel.  De IJssel was 
vroeger van belang voor het vervoer van 
passagiers van en naar Utrecht en van 
goederen, vooral hoepels, meubels en 
bakstenen, die tot ver buiten de 
stadsgrenzen werden verhandeld. Langs 
de nu verst ilde IJsselkade was het ooit  
een drukte van belang en een komen en 
gaan van beurtschepen, trekschuiten en 
postkoetsen. 
 
Kronenburgplantsoen 
 

De Benschopperpoort vormt een waardige 
entree tot het oude stadje dat 
eeuwenlang omsloten werd door 

stadsmuren en grachten. Het 
historische centrum, 500 m lang 
en 250 m breed, heeft een 
regelmatige rechthoekige 
plattegrond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Nicolaasstraat buigt af naar 
de Sint Nicolaasbasil iek, een 
neogotische kerk die aan het 
eind van de 19de eeuw werd 
gebouwd naar een ontwerp van 
Alfred Tepe, de Utrechtse 
kerkenbouwer bij uitstek. 
Hoewel de kerk in de steigers 
staat, is de toegang tot de 
Mariakapel open. In de kapel 
staat het 13de-eeuwse beeldje 
van Onze-Lieve-Vrouw van 
Eiteren.  
 
Langs het Kronenburgplantsoen 
wandelen we naar de ‘oude’ 

http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://i1.wp.com/www.regionaal-uitgelicht.nl/wp-content/uploads/2018/03/ijsselstein-regionaaluitgelicht.png?ssl=1
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Nicolaaskerk. Halverwege 
voert een houten bruggetje 
over de stadsgracht naar de 
vierkante Kasteeltoren. Het is 
de oude traptoren van het 
eens zo vermaarde kasteel 
waaraan IJsselstein zijn naam 
dankt. Hier zetelde de drost, 
de vertegenwoordiger van de 
heer (baron) van IJsselstein. 
Door vererving kwam in 1558 
de baronie van IJsselstein in 
handen van de Oranje-
Nassaus. Toen het in verval 
geraakte kasteel in 1888 werd 
afgebroken bleef alleen de 
toren gespaard. 
 
Italiaanse allure 
 

De Grote of Oude Sint 
Nicolaaskerk staat prachtig 
aan de stadsgracht. De toren 
heeft de allure van een 
I taliaanse ‘campani le’.  Niet zo 
vreemd want deze werd 
ontworpen door Alessandro 
Pasqualin i,  een Italiaanse 
architect die in de 16de eeuw 
lange t ijd in de Nederlanden 
werkte. In 1924 kreeg de toren 
een nieuwe spits, een ontwerp 
in de st ijl van de Amsterdamse 
School. Het interieur van de 
kerk is sober. Des te 
opvallender is het r ijk 
bewerkte praalgraf waarop 
vier personen zijn afgebeeld.  
 

Onder hen Gijsbrecht van 
Amstel die zich in 1301 als  

eerste heer van IJsselstein mocht 
noemen en de st ichter van de kerk was.  
De IJsselpoort was een onderdeel van de 
14de-eeuwse vestingwerken en werd in 
1852 vervangen door de huidige poort.  
MIJ, de eigentijdse naam voor het 
Museum IJsselstein, heeft een 
permanente collect ie waarin de nadruk 
ligt op de IJsselsteinse geschiedenis. In 
de wisseltentoonstellingen voeren 
hedendaagse kunst en cultuur de 
boventoon. 
Aan de Walkade ligt een fraai stukje 
gerestaureerde middeleeuwse muur. 
Vanaf de wal daal je via een trap af in de 
Historische Kruidentuin en loop je 
onderlangs de muur door het plantsoen 
naar een tweede trap. 
 
’s Heeren korenmolen 
 

De Walstraat kruist de Havenstraat met 
zijn ‘Utrechtse werven’ veruit  het mooiste 
grachtje. Het water deed vroeger dienst 
als haven en loswal. De Voorstraat en 
Weidstraat brengen ons naar het 
marktplein (Plaats) voor het stadhuis dat 
rond 1560 werd gebouwd in opdracht van 
prins Willem van Oranje, die ook baron 
van IJsselstein was. 
 
De Benschopperstraat is een aardige 
winkelstraat. Net voor de 
Benschopperpoort brengt de Molenstraat 
ons naar De Windotter, een stenen 
stellingkorenmolen uit  1732. Op de hoek 
van de stadsmuur staat een romantisch 
theekoepelt je.  
 

We lopen terug naar de poort en hebben 
daarmee het rondje IJsselstein mooi 
afgesloten. 

https://www.regionaal-uitgelicht.nl/tag/houten/
https://www.regionaal-uitgelicht.nl/tag/cultuur/
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◄ Ingezonden door:  
 Rick en Annette van Leusden  

 

Schuilt er een 
dichter in u? 
 

Dichters (m/v) zijn meesters 
in het verwoorden van hun 
gevoel, een waarneming, een 
emotie. Misschien zou u dat 
ook wel willen kunnen. 
Misschien zijn deze twee 
dichtvormen voor u een 
mogelijkheid. 
 

Haiku 
Een haiku is een dichtvorm 
die uit Japan afkomstig is. 
Een haiku bestaat uit 17 
lettergrepen, die verdeeld zijn 
over drie dichtregels volgens 
een vaste indeling: 
 

Regel 1: vijf lettergrepen. 
Regel 2: zeven lettergrepen. 
Regel 3: vijf lettergrepen. 
 

In slechts drie regels, die in 
één ademtocht worden uitge-
sproken, moet alles uiterst 
beknopt gezegd worden. 
Meestal gaat het om een 
waarneming in de natuur en 
de stemming die dat oproept. 

Dhr P.N. de Bree, vader van Nel Baars-de Bree, leverde  
de Duitser K. bij de politie af.  
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Onderstaande haiku is gemaakt door Henk Valkenet op 17 april 2020, als het covid-19 virus 
in de volksmond coronavirus genoemd (Corona betekent kroon) op zijn hoogtepunt is: 
 

Het covid virus 
heeft de wereld in zijn macht; 
en dat zonder kroon! 

 

Elfje 
Een andere beknopte dichtvorm is een elfje, ontstaan in Amerika en bekend onder de naam 
American cinquain en dan in de vorm Lanterne. Onder Nederlandse dichters wordt deze 
dichtvorm weinig serieus genomen. In het onderwijs daarentegen speelt het schrijven van 
een elfje een grote rol. Het is een middel om dichten toegankelijk te maken voor kinderen. 
Een elfje bestaat uit – zoals de naam al aangeeft - 11 woorden, volgens de volgende 
indeling: 
 

Regel 1: 1 woord 
Regel 2: 2 woorden 
Regel 3: 3 woorden 
Regel 4: 4 woorden 
Regel 5: 1 woord 

 

Ik vond een mooie in het Engels over het thema sneeuw:  
 

Snow ................................................. Sneeuw 
Silent, white ...................................... Geluidloos, wit 
Dancing, falling, drifting ................... Dwarrelend, vallend, verwaaiend 
Covering everything it touches ........ Bedekt wat het aanraakt 
Blanket ............................................. Laken 

 

Wil je zelf aan de slag? Volg deze werkvorm aan de hand van vijf stappen:  
 

Stap 1: Neem een ding, dier of mens in je hoofd waarover het gedicht zal gaan. Kies een 
eigenschap dat hierbij past en schrijf dit in 1 woord op: bijv. de kleur, het karakter, de geur, 
de smaak… 
 

Stap 2: Schrijf in 2 woorden bij wie of wat die eigenschap hoort. 
 

Stap 3: Waar is het ding, dier of mens? 
 

Stap 4: Stel een vraag over waar de eerste drie regels over gaan. 
 

Stap 5: Wat zegt het, welk geluid maakt het? 
 

Heeft u er een gemaakt, stuur hem ons toe. Dan kunnen anderen er ook van genieten. 
 

Ingezonden door Henk Valkenet. 
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2 filosofische gezegdes: ‘Je kunt niet tegengaan dat de vogels van het verdriet 
overvliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken’. 
 

’Je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen’. 
Ingezonden door: Annie Valkenburg. 
 

 

Verschijningsdata Magazine/De Brug - 2020 
 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

    
 29 januari  januari/februari nr.  1 nr.     1 ☺ 

   4 maart maart nr.  2   

25  maart april nr.  3 nr.    2 ☺ 

 29 april mei   nr.  4 nr.    2 EXTRA ☺ 

 27 mei juni nr.        5 nr.    3 ☺ 

 24 juni juli    nr.  6   

 26  augustus augustus/september nr.  7 nr.    4 ☺ 

 23  september oktober nr.        8     

 28 oktober november nr.  9 nr.     5  ☺ 

 25 november december nr.  10 nr.     6  ☺ 



KBO - Bevrijdingsuitgave - De Brug - nr. 3 - 2020     -     25 
 

 



26     -     KBO - Bevrijdingsuitgave - De Brug - nr. 3 - 2020       
 

 
 

HORIZONTAAL  
 

1 nachtkleding 5 nevelig 10 papegaai 12 via 13 op het kantje 15 profeet 17 speelgoed 
19 spoedig 20 kwaadaardig mens 22 mens 23 bouw 25 heilzaam 27 administratieve 
troepen 28 muzieknoot 29 plaats in Noord-Holland 32 rustdag 35 een weinig 36 
schaakstuk 38 roem 39 delfstof 41 vervroegde uittreding 42 besturingsapparaatje 
(computer) 43 voordat 45 zelfkant van weefsels 46 tergen 47 beurs 

 

Speel mee en maak kans op die € 25,--! 
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VERTICAAL     
 

1 olienootje 2 land in Azië 3 artikel 4 mama 6 Amsterdams Peil 7 mejuffrouw 8 reclame-
filmpje 9 vloer 11 biersoort 14 inwoner van Iran 15 hevig 16 ingenieur 18 eerste maand 
20 keukengerei 21 gemopper 24 jong schaap 26 deel van een tekst 29 leefregel 30 pus 
31 november 32 duw 33 goede eigenschap 34 strafwerktuig 37 vaas 40 stel 42 
bloeimaand 44 muzieknoot 45 op dit moment 
 

 
9 38 47 14 15 29 

 

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs 
van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘Brug’. Er is geen 
correspondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw banknummer door 
dan kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 1 aug. 2020 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug 2-2020 is: ‘Slapen’, en is gewonnen door Mevr. R 
ter Schure. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

mailto:advos@casema.nl
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Rectificaties: Op pag. 24 en 25 van De Ophaalbrug stond bij ‘Tijd voor gebed’, en 
de ‘tekst van Baltimore’ ingezonden door Henk Valkenet, dat had moeten zijn 
ingezonden door: Annie Valkenburg, onze excuses daarvoor.  
 
Op pag. 38 van De Ophaalbrug, is bij het gedicht van Sylvia Nemmers 
over Parijs een wel heel belangrijke, wereldberoemde zin niet opge-

nomen: Je t' aime. Daarom hierbij nogmaals het hele gedicht compleet. 
 
 

‘Paris’ 
 

Je Taime 
Je t’ai dans mon cœur, depuis 
Que j’ai entendu de ta langue  
J’ai voulu te rencontrer 
Et je veux te voir 
Et aussi te sentir, finalement 
Je suis venue 
Pour te voir  
Pour te rencontrer 
Pour t’embrasser  
Je suis plongé dans ton cœur 
J’ai gouté tout ce que tu m’a offert 
J’ai passé un temps merveilleux 
J’amais je t’oublierai  
Je te garderai dans mon cœur 
Pour toujours!  

 
 
 
 
 



 



 


