
Uit de historie 
 
 
Onderduikers op ‘den Drul’ 
 
De familie Bardoel heeft tot voor kort gewoond op de boerderij ‘den Drul’ (nu omgedoopt tot 
EuroParcs resort Kraaijenbergse Plassen). Ruth en Dieneke Bardoel hebben tijdens de oorlogsjaren 
aan meerdere onderduikers een goed onderdak geboden. Een van hen was Toon de Leeuw.  
Het onderstaande verhaal speelt in augustus 1944 tot aan 17 september 1944, de dag van de 
bevrijding van Linden, de dag van operatie Market Garden en van de vliegtuigcrash bij Linden. 
Eind augustus 1944 kwam de Sicherheitsdienst naar Cuijk om Toon de Leeuw, wachtmeester van de 
Marechaussee, te arresteren. Hij was namelijk onder andere betrokken geweest bij de overval op het 
gemeentehuis te Cuijk op 11 juli 1944 om distributiemateriaal voor onderduikers te ontvreemden. 
Het politiebureau werd al langer in de gaten gehouden en op 24 mei 1944 was opperwachtmeester 
A.J. Verkoelen reeds door de Sicherheitsdienst gevangen genomen. De heer Verkoelen heeft de 
oorlog helaas niet overleefd. Op 5 september werd hij naar Sachsenhausen getransporteerd, later 
werd hij op transport gesteld naar Belsen en tenslotte kwam hij in Pölitz nabij Stettin terecht waar hij 
tussen 17 maart en 17 april 1945 is omgekomen. 
 
Wachtmeester De Leeuw wist dat hij gezocht werd en hield daar al enige weken ernstig rekening 
mee. Na een waarschuwing van mevrouw Verkoelen dook hij in augustus 1944 onder op boerderij 
‘de Bont’ in Vianen bij de gebroeders Rein en Piet Weijers. Dit bleek echter niet veilig genoeg en 
daarom ‘verhuisde’ hij naar de boerderij van Piet van Boekel op het landgoed van professor De Quay. 
Na enkele dagen bleek ook dit adres niet veilig genoeg omdat teveel mensen wisten dat hij zich hier 
schuil hield. Zo kwam Pietje Nillissen, de zoon van de boswachter, na twee dagen al even kijken hoe 
het met de wachtmeester ging. Jan Wennekes, de veldwachter van Katwijk, bezorgde De Leeuw 
vervolgens onderdak op de boerderij van Ruth en Dieneke Bardoel in Linden. Dit echtpaar had toen 
twee kinderen en de derde was op komst. Ondanks het gevaar dat ze daarbij liepen, boden ze hem 
onderdak en eten aan zonder dat ze eigenlijk wisten wie ze in huis gehaald hadden. De echte naam 
werd onder zulke omstandigheden namelijk nooit genoemd. 
 
Als tegenprestatie was het meestal de gewoonte om, indien mogelijk, een handje te helpen bij het 
dagelijks werk. Het was de tijd van aardappelen rooien en daarom was Toon de Leeuw op zekere dag 
op het veld mee aan het aardappelen rapen. Terwijl hij bukte, zag Dieneke plotseling een pistool in 
de achterzak van zijn overall steken en werd angstig. Ruth en Dieneke vonden het toen maar beter 
dat hij een ander onderduikadres zou gaan zoeken omdat ze het toch wel een beetje te gevaarlijk 
gingen vinden. Daar hadden ze eigenlijk ook wel gelijk in, vond wachtmeester De Leeuw. 
Onderduiken met behoud van je dienstwapen, daar stond de doodstraf op en voor degene die zo 
iemand hielp zou de straf wellicht niet veel beter zijn. Ruth wilde eerst perse weten wie hij in huis 
had gehaald. Na veel aandringen vertelde de onderduiker dat hij wachtmeester De Leeuw uit Cuijk 
was en dat hij zou vertrekken omdat hij hen niet in gevaar wilde brengen. Nadat de Bardoels gehoord 
hadden wie hij was, mocht hij absoluut niet meer vertrekken. In het achterhuis werd in de nok van 
het dak op het hooi een schuil- en slaapplaats gemaakt. Bij gevaar voor Duitsers was het een zeer 
veilige plaats, maar bij brand zou je er als een rat in de val zitten. 
 
Na ongeveer twee weken kwam de oplossing uit de lucht vallen.  
Op zondag 17 september laat in de voormiddag liep De Leeuw op de Maasdijk te wandelen om wat 
frisse lucht binnen te krijgen. In de nok van het dak boven op het hooi was het namelijk erg 
benauwd. Opeens hoorde en zag hij een vliegtuig uit westelijke richting komen. Boven de Maas 
sprongen vier parachutisten uit het toestel en landden tussen Overasselt en Nederasselt op de 
uiterwaarden. Later bleken dit de Pathfinders te zijn geweest die het landingsterrein moesten 



markeren voor de rest die nog zo volgen. In de namiddag, rond twee uur, kwamen de bevrijders als 
engelen uit de hemel vallen. Het was een schouwspel dat men nooit meer vergeet. De bevrijding was 
voor deze omgeving een feit en dankzij de familie Bardoel was wachtmeester De Leeuw uit handen 
van de vijand gebleven. Hij vindt dat hij Dieneke en Ruth Bardoel dan ook veel dank verschuldigd is. 
 
(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers) 
 
 
 


