
ONRUST

zaken ontfermde zich over meer dan 7000 stuks vee, meer dan 60 000 stuks
pluimvee en grote landbouwvoorraden. Van de kippen werd een groot deel
geslacht en ingeblikt;'
Moest nu deze ontruiming uit de Grebbe- en Betuwelinies op donderdag

9 en vrijdag JO november overhaast geschieden, op Zuid-Beveland ontstond
op die donderdag in de Kruiningse polder een ware paniek: op last
van Defensie begonnen de militaire autoriteiten hier om zesuur' s morgens
met het binnenlaten van zeewater terwijl de burgemeester noch de bevol-
king ook maar enige waarschuwing ontvangen hadden wat hun boven het
hoofd hing. Omstreeks vierhonderd personen werden afgevoerd, sommigen
hunner moesten door politie enmilitairen tothet vertrek gedwongen worden. 2

Diezelfde donderdag werd de ontruiming van de gestichten waar wij eerder
van repten, in allerijl voorbereid, tot tegen middernacht de mededeling
kwam dat de ministerraad besloten had, de ontruiming niet te laten door-
gaan, 'voornamelijk omdat men vreesde dat een dergelijke afvoer een paniek-
stemming onder de overige bevolking zou verwekken' - een motivering
welke door de Commissie Burgerbevolking en alle anderen die bij de voor-
bereiding der evacuatiesbetrokken waren, alsweinig overtuigend beschouwd
werd."
In de grensstreken werd het hier en daar toch onrustig. Het plotselinge

bezoek van koning Leopold aanDen Haag had de bevolking in het algemeen
al de indruk gegeven dat er gevaar dreigde; die indruk werd op vrijdag door
het intrekken der verloven belangrijk versterkt. Uit Zuid-Limburg vluchtten

- vrij velen naar het noorden ("n angstige reis vol spanning en onderbrekingen
wegens bomen welke door soldaten werden over de wegen gelegd'). 4 Men
zag hoe hier en daar in allerijl versperringen aangelegd werden ('een paar
boerenkarren, schuinliggend omdat ze een wiel misten. Op die karren wat
stenen en zand. Daaromheen wat houten staken met prikkeldraad)" - ver-
sperringen welke niet de indruk maakten dat ze een modern leger lange tijd
zouden tegenhouden. Op zaterdag II november, een dag na het intrekken
der verloven, liet de burgemeester van Arnhem de bevolking die bij de
verkeersbrug woonde, waarschuwen dat de mogelijkheid bestond dat de
brug zou worden opgeblazen: in dat gevalmoest men tijdelijk zijn woning
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