
Samengesteld door Heemkundekring 
Willem Snickerieme te Hooge en Lage 
Zwaluwe, met verhalen uit: De Burt, 

dagboek Pastoor Gommers, dagboek Rode 
Kruis, zuster Catharina Nelemans en 

persoonlijke verhalen. 

Samen • con do slog 

PUNT 9. KERKSTRAAT/ NIEUWSTRAAT 
DE BASISSCHOOL DE GRIENDEN 

PUNT 19. DIRK DE BOTSDIIK/MOLEN SCHUDDEr 
BEURS 

BEVRIMINGSROUTE DOOR POOLSE 
TROEPEN NOVEMBER 1944 

Ook hier was op diverse plaatsen de Dorpsstraat 
opgeblazen waardoor de Poolse tanks niet verder 
konden. Rodekruis zuster Nelemans en wijkzuster 
Moulijn hadden de kelder van de school in de 
Nieuwstraat ingericht als noodhospitaal. Omdat 
het gemeentebestuur niet aanwezig was tekende 
zuster Nelemans hier de stukken voor evacuatie 
van de bevolking in opdracht van de Poolse 
bevrijders. 

prr  10.  NIEOVLANDSE  DIM/ DE BEURS 

Hotel Centraal aan de Nieuwlandse dijk, wat in de 
jaren'70 is afgebroken, was in de oorlog het start-
en eindpunt van de crossers. Deze vertrokken 
veelal van De Beurs met kleine bootjes of kano's 
naar Sliedrecht. Vanuit bezet gebied brachten ze 
inlichtingen naar bevrijd gebied. 
Ook vervoerden ze piloten op deze wijze naar het 
bevrijde zuiden. Naar bezet gebied namen ze o.a. 
medicamenten mee. Het Rode kruis organiseerde 
vanuit hier het eerste naoorlogse voedseltransport 
naar Dordrecht. Tegenover De Beurs woonde dok-
ter Dooremans, welke zeer actief was in die laatste 
oorlogsmaanden. 

Voor de verdediging van de Vesting Moerdijk 
hadden de Duitsers een betonversperring op-
gericht bij molen Schuddebeurs. Vanuit de Flier 
beschoten de Polen een dag lang deze versperring 
en beschadigden daardoor de molen zwaar. De 
molen werd verdedigd door Vijfentwintig Duit-
sers verdedigden de molen. Zij gaven zich over 
na een stormaanval van de Poolse militairen. De 
tankval is gegraven door Joodse dwangarbeiders 
van het kamp Moerdijk. Toen dit Duitse steun-
punt was genomen trokken de Polen verder rich-
ting Moerdijk. Op 6 november om 4.30 uur 
bliezen de Duitsers de Moerdijkbruggen op. De 
laatste Duitsers vertrokken naar de andere zijde 
van het Hollands Diep. De anderen waren krijgs-
gevangen gemaakt. 

Routekaart 

Route van 12 kilometer 

Op 19 september waarschuwden de Duitsers de 
bewoners van de Flierstraat, dat met zwaar ge-
schut zal worden geschoten en ieder tot aan de 
Kerk moet evacueren. Op 4 november plaatsen 
ze 2 stukken geschut in de Flier en 2 stukken in 
de Vegetaspolder. In het huis van balker Den 
Engelsen zat de Duitse vuurleiding, die kanon-
nen aanstuurde om op de geallieerden op Blau-
we Sluis te vuren. Op de Flier woonde ook Rode 
Kruiszuster Catharina Nelemans. Zij speelde in die 
periode een belangrijke rol bij de hulpverlening 
aan de achtergebleven bevolking en bij de naoor-
logse hulp aan de noodlijdende bevolking. 

Voor een uitgebreide versie van 
het bevrijdingsverhaal kunt u kijken op onze website. 

uickerieme.nl 

De route bestaat uit 12 punten. 
• Punt 1. Cafe VII. Goverde 
• Punt 2. Kerkdijk "onze kerk" 
• Punt 3. Havenstraat 16 nabij Boone 
• Punt 4. Museum Zwaluws Erfgoed 
• Punt S. Ruilverkavelingsweg 
• Punt 6. Halverwege Horenhilsedijk 

• Punt 7. Gaete/Molendijk 
• Punt 8. Johannes de Doper lcerk 
• Punt 9. Kerkstraat/Nieuwstraat 
• Punt 10. Nieuwlandsedijk/beurs 
• Punt 11. Nieuwlansedijk/Flierstraat 
• Punt 12. Dirk de Botsdijk/ 

molen Schuddebeurs 



INLEIDING 
Tanks van de le Poolse Pantserdivisie ruk-
ken via Vrachelen op naar Moerdijk. In Made 
en Wagenberg was hevig gevochten. Hooge 
Zwaluwe lag de hele nacht onder geallieerd 
vuur vanuit o.a. Teteringen. De Duitsers vuren 
vanaf De Steenplaats terug. De bevolking 
schuilt in kelders, vlucht naar Made of naar 
schepen welke liggen ondergedoken in het Gat 
van de Ham. 

PUNT 3. HAVENSTRAAT 16 
NAM BOONE 

Onder de weg door loopt hier een heul, een 
gewelfde onderdoorgang in de dijk. Deze was 
volgestort, maar in het laatste oorlogsjaar uitge-
graven. De families Merkx, van Groezen en 
Weeland gebruikten deze als schuilplaats. Polen, 
die lang geleden gedwongen waren om aan de 
zijde van Duitsers mee te vechten, zaten in het 
huis er naast. Na 3 dagen was de voorraad op en 
moest er eten gezocht worden ook voor de 
hongerige Poolse/Duitse buren. 

PUNT 6, HALVERWEGE HORENHILSEDUK 

Op 2 november werden 
de sluizen open gezet 
om zoveel mogelijk land 
onder water te zetten. 
De ondergelopen lan- rr.  
derijen, het vernielde en 
vaak opgeblazen weg- 
dek en de langs de dijk 
ingegraven mijnen bemoeilijkten het oprukke 
van de Poolse troepen. Al eerder, eind septembe 
steeg het water in de polders zodat schuilkelders 
onbruikbaar werden. 

PUNT 1. CAFE VH. GOVERDE 
BIJ KERKDIJK 35, HELKANT 

Op 4 november 1944 arriveerden op dit punt 
omstreeks 8.30 uur Poolse tanks vanuit Wagen-
berg. Onderwijzer Eduard Janssens overhan-
digt de Polen een overzichtskaart van de Duitse 
verdedigingswerken tot aan Moerdijk. Nadat er 
luchtsteun van Harvard vliegtuigen was gekomen, 
stamen de Polen zondagmorgen om 9 uur bij 
Goverde hun offensief. 

PUNT 2. KERKDIIK "ONZE KERK" 
KERKDIJK IA HOOGE ZWALUWE 

Bij de spoorwegovergang nabij de 
RK kerk en molen Zeldenrust von-
den zware gevechten plaats. Langs 
de spoordijk lagen de Duitsers ver-
schanst en hadden zodoende een 
goed zicht op de naderende Polen. 
In de Spoorstraat nabij het huis van 
de notaris stonden enkele Duitse 
tanks. Janssens loopt nog een keer 
tussen de gevechtslinies op en neer 
met nieuwe informatie over de 
Duitse troepen. 

PUNT 4. MUSEUM ZWALUWS ERFGOED 
RAADHUISSTRAAT 5 HOOGE ZWALUWE I 

Vanaf 10 september 1944 hadden de gemeente-
ambtenaren het raadhuis verlaten. Op 12 sep-
tember richtte Rodekruis zuster Nelemans en 
wijkzuster Moulijn de benedenverdieping van 
het raadhuis in als noodhospitaal. In de pastorie 
tegenover het raadhuis zetelde de Duitse gene-
raal Reichert. De dominee Van Wijngaarden had 

onderdak gevonden 
bij Eduard Janssens. 
Raadhuisstraat 13 
was ook geschikt 
om te schuilen in 
schuilkelders. Dat is 
nu nog te zien. 

PUNT 5. RUILVERKAVELINGSWEG 
BUITEN HOOGE ZWALUWE RECHTS AF TOT OVER 
BRUGGETIE 

Hier zijn de resten van de fundamenten te zien 
waarop de houten luchtwachttoren stond, die 
de Duitsers gebruikten als uitkijkpost. Op 5 sep-
tember 1944 (dolle dinsdag) staken de Duitsers 
deze in brand. De torenwacht ging tot 5 oktober 
naar de burgemeesterswoning. Bij "De Steen-
plaats" en de dijk nabij het Gat van de Ham 
waren twee kanonnen opgesteld. Ook beschikten 
de Duitsers over een aantal rijdende kanonnen. 

NT 7. GAETE /MOLENDUK 
Eind oktober '44 waarschuwden de Duitsers de 
bewoners van de Gaete om het dorp te verla-
ten. Men verwacht felle gevechten met de geal-
lieerden. De nog aanwezige bewoners verbleven 
veelal in schuilkelders. Op 13 september 1944 be-
schoten Engelse jagers de nabij "De Steenplaats" 
ondergedoken schepen. Aan boord van de 
schepen waren vele gevluchte Zwaluwenaars. Er 
vallen twee gewonden. Op 5 november laten de 
Duitsers de 200 jaar oude korenmolen van Rom-
mens en de heul in de Molendijk springen. 

l'UNT a JOHANNES DE DOPER KERK 
HSf PLANISOEN 

Op 1 november 1944 was op meerdere plaatsen 
in de weg springstof aangebracht, als ook onder 
de toren van de RK kerk. Op 5 november bliezen 
de Duitsers de toren op. De kerk liep zoveel 
schade op dat deze na de oorlog werd afgebro-
ken en opnieuw opgebouwd . Ook de pastorie had 
veel schade door artillerievuur. Pastoor Gommers 
kreeg onderdak bij Dokter Dooremans aan de 
Nieuwlandse dijk. In het cafe van Van Vliet, thans 
Ligthart werd later het bureau van de O.D. in-
gericht. 
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