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De verbroedering na de
Tweede Wereldoorlog be-
gon voor geallieerden uit

Canada en België, een paar burgers
uit Dreumel én een handjevol
Duitsers uit de Betuwe al op 5 mei
1945. Het gebeurde ’s morgens te-
gen elven, tegen een dijk in Zen-
newijnen in de Betuwe. Op de dag
dat Duitsland capituleerde en Ne-
derland zich bevrijd mocht noe-
men, werd nog geen twee uur na
de capitulatie een historische foto
gemaakt. Daarop prijkt een twin-
tigtal mannen van divers plui-
mage.

De Dreumelse buurjongens
Adri de Kleijn en Gerrit van Deur-
sen, die de geallieerden net met
een roeiboot vanuit Dreumel had-
den overgezet, poseren gebroeder-
lijk met de Duitsers voor de ca-
mera: de foto ademt ontspanning,
vriendschap, bijna. Het beeld zegt
de Vlaamse oorlogsveteraan Louis
Laeremans (92) niets. Hij was er op
dat moment, 72 jaar geleden, ook
niet bij. Hij had na de bevrijding
van zijn geboortedorp getekend
om tegen de door hem gehate
Duitsers te vechten: ,,Tegen de tijd
dat ik Duits kon, moest ik Engels
leren praten”, lacht hij.

Maar dienstmaten van zijn pelo-
ton staan wel op de foto. Louis was
met hen in Groesbeek, Ooij en
Dreumel en later in Elst. ,Ik bracht
maaltijden en voorraden met mijn
camion. Die haalde ik bij de staf en
reed ik naar de stellingen”, vertelt
de oud-foerier. Met de Duitsers tot
op de dag van de bevrijding nog
volop aanwezig aan de overkant in
de Betuwe. Die daarvandaan regel-
matig in het Land van Maas en
Waal op strooptocht gingen. 

,,De enige medesoldaat van
Louis die hier geweest moet zijn
en nu nog leeft, is zwaar dement
en woont in een tehuis. Alle ande-
ren zijn dood”, aldus Yves Moer-
man. Hij schreef een zojuist uitge-
komen boek over het soldatenle-
ven van Louis Laeremans. Recent
werd hij daarom samen met Louis

in Groesbeek ontvangen door bur-
gemeester Mark Slinkman. Laere-
mans: ,,Ik kan me alleen herinne-
ren dat ik in Ooij achter een dijk in
dekking heb gelegen.’’ 

In het boek staat uiteraard de
eerder aangehaalde foto van 5 mei
1945, Bevrijdingsdag, bij de Waal-
dijk in Zennewijnen, pal tegen-
over Dreumel. Erop staan militai-
ren in Canadese, Belgische én
Duitse uniformen en twee man-
netjes in burger. Tevreden lachend
naar de camera, zojuist uitge-
deelde sigaret in de hand of non-
chalant bungelend in de mond-
hoek. 

Allemaal gebroederlijk lachend
naar het vogeltje: bevrijders, be-
vrijden en kersverse ex-
bezetters. Pal nadat de soldaten el-
kaar hevig naar het leven stonden.

Verbroedering,
twee uur na 
de capitulatie 

� Dreumelnaar Adri de Kleijn met Louis Laeremans. FOTO EVELINE VAN ELK

� Louis Laeremans met burge-
meester Slinkman. FOTO THED MAAS

Tegen de tijd dat 
ik Duits kon, 
moest ik Engels
leren praten
— Louis Laeremans

name. ,,Dit jaar zijn het weer meer
leerlingen. Het is mooi te zien hoe
gemotiveerd ze zijn. Sommigen
betalen zelfs zelf voor de training.’’ 

In Maas en Waal kost een exa-
mentraining 125 euro per vak.
Daarvoor krijgen de leerlingen vijf
lessen van tweeënhalf uur. Bij  Bij-
lesnetwerk duurt een training een,
twee of drie dagen. Prijzen varië-
ren tussen 100 en 300 euro. ,,Leer-
lingen die het niet breed hebben,
kunnen een beroep doen op Stich-
ting Leergeld. Bij een verzoek voor
een examentraining bespreken wij
dat met de stichting, maar dat is
nog niet voorgekomen’’, zegt Ma-
rinette Selten, directeur onderwijs
bij de Nijmeegse Scholengemeen-
schap Groenewoud.

 door training

Meike Smits (15), Alphen

‘

Meike Smits (15) uit Al-
phen is deze weken on-
derhand meer in cultu-
reel centrum D’n Bogerd
in Druten te vinden dan
thuis. Ze volgt bij Bijles
Maas en Waal examen -
trainingen voor maar
liefst vier vakken: aard-
rijkskunde, Nederlands,
biologie en economie. Ie-
dere training bestaat uit
vijf lessen van tweeën-
half uur; dus reken maar
uit. 
,,Het is een mooie stok
achter de deur. Thuis
vind ik het lastiger om te
leren, dan doe ik liever

andere dingen”, zegt de
vmbo-leerling. 
,,Ik moet toch wel goed
mijn best gaan doen om
te slagen. Daarom heb ik
me opgegeven voor
extra trainingen. Als ik
dan thuis kom, ben ik
ook echt klaar. Dat is
fijn.” 
Zenuwen voor de exa-
mens heeft ze niet. Als
het er allemaal op zit,
gaat ze op vakantie naar
Spanje. Daarna kan ze,
als ze geslaagd is, in
september beginnen aan
de verpleegsteropleiding
bij de Koninklijke Marine. 

‘Stok achter de deur’
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� Eindexa-
menkandida-
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Bijles Maas en
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