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U heeft misschien het nummer van april 

dit jaar gemist. Dat maken we nu goed 

met een dubbel nummer, vooral met ver-

halen over de jaren dertig en veertig van de 

vorige eeuw. 

Ook deze keer zijn we er weer in geslaagd 

om een gevarieerd nummer van Nieuws 

over Oud samen te stellen. Ook uw bij-

dragen voor komende nummers zijn zeer 

welkom! Bel (06 - 22 56 29 96)  

of mail naar de redactie via  

info@museuminschalkwijk.nl).  

Wij zijn altijd bereid om u te helpen met 

het maken van ‘een stukje’. Wilt u het ver-

haal liever aan ons vertellen dan opschrij-

ven? Dat kan ook! 

 Nieuws over Oud

 Inhoud

DIJKMAGAZIJN DE HEUL

 Colofon

Jaargang 21

Nummer 41/42

April 2015 / oktober 2015

NIEUWS OVER OUD is een uitgave 

van de Stichting Archeologie en Historie 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Het ver-

schijnt twee maal per jaar en wordt gratis 

toegezonden aan donateurs van de Stich-

ting. De minimumbijdrage is al jaren € 12 

per jaar.  

Bankrekening NL56 RABO 0357 5155 36

Het museum is geopend op de laatste 

zondag van de maand (behalve in decem-

ber) van 11.00 tot 16.00 uur of op verzoek. 

Contactpersoon museum: Wim van den 

Heuvel (030) 6012524

Redactie: Christ Essens en Frans Hollander, 

Lagedijk 30, 3998 KB Schalkwijk,  
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Start als schoolmeester
Aart van Gilst begon zijn loopbaan in 1887 

als meester bij Christelijke scholen in zijn 

geboorteplaats Heerjansdam, in de Zwijn-

drechtse Waard in Zuid-Holland. Daar 

werden verwoede pogingen ondernomen 

om een Christelijke school op te richten. 

In het naburig dorp Hendrik-Ido-Ambacht 

was in dat jaar een school verrezen waar hij 

het vak zou leren. De 

afstand naar de school 

overbrugde hij naar 

eigen zeggen met zijn 

stalen ros, een véloci-

pède. 

Met de opgedane erva-

ring kreeg hij al snel een 

baan in het nabijgele-

gen Ridderkerk. Over 

deze jaren vertelde Van 

Gilst onder andere: 

“Het aantal Christelijke 

Scholen was zeer gering 

en evenzoo de kans om geplaatst te worden. 

Kieskeurig behoefde men niet te zijn, noch 

wat standplaats, noch wat salaris betrof. De 

jonge meester werd benoemd op een trak-

tement van f 400 ’s jaars. De pensionprij-

zen waren in dien tijd doorgaans f 25 per 

maand, zoodat er voor den opvoeder der 

jeugd per week f 19,25 overbleef. Hooge 

sprongen kon hij dus niet maken, behalve 

dan met z’n twee-

wieler.”

“Bij alle soberheid 

kon men zich echter 

ook nog wel eens 

eenige weelde ver-

oorloven. Of was het 

geen weelde dat in 

samenwerking met 

een collega een heel 

kistje sigaren, zegge 

100 sigaren werd 

gekocht. Maar het 

waren er geen van 

Meester van Gilst in Tull en ’t Waal

Van Willem van Gilst kregen wij een stuk over Tull en ’t Waal uit de 
afscheidsrede van zijn grootvader, Aart van Gilst. Aart van Gilst was 
meester aan de Christelijke school en koster en voorlezer in Tull en ’t 
Waal in 1905 en 1906. Hij sprak deze afscheidsrede uit op de ouderdag 
van de lagere Christelijke school in Heerde in 1932, kort voor hij met 
pensioen ging. Het origineel is in schuinschrift in een groen schriftje 
geschreven. De oorspronkelijke spelling is gehandhaafd.

Meester Aart van Gilst (Foto Willem van Gilst)

 1905 1906 Schoolmeester in Tull en ’t Waal
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10 cent en ook niet van 6 of 5 c. De heele 

partij kostte 2 kwartjes of 50 cent. ‘t Was 

ook geen gestolen of gesmokkelde waar, 

maar rechtstreeks betrokken van de in de 

gemeente aanwezige fabriek. Tusschenhan-

delaren waren dus uitgeschakeld.”

Na 3 jaar Ridderkerk volgde IJsselmonde 

waar hij 25% meer salaris kreeg. In 1894 

volgde een aanstelling op een particuliere 

school in Rotterdam. Ook hier moest hard 

gewerkt worden. Na 10 jaar werd het weer 

tijd voor wat anders. Hierna komt Aart 

van Gilst zelf aan het woord.

Kennismaken in Tull en ’t Waal
De volgende overgang gaf weer een zeer 

groot contrast. Van uit de drukke wereld-

stad naar het stille dorpje aan de Lek. 

Eigenaardig ging dit in z’n werk. Meester 

had daar gesolliciteerd voor hoofd, nadat 

hij eerst getracht had uit te vinden waar 

de bewuste plaats gelegen was. Meesters 

vrouw zuchtte al, zoals een zendelings-

vrouw, die naar de binnenlanden van de 

Papoea’s moest verhuizen. En nu was het 

nog maar pas een onzekere sollicitatie. 

Lang duurde het eer een antwoord kwam 

op de sollicitatie. Eindelijk. Maar wat las 

hij. Ongeveer ‘t volgende: Hiermede noo-

digen wij u uit op zaterdag den zooveelsten 

over te komen, teneinde in de kerk te 

zingen. U moet weten, dat de nieuwe titu-

laris ook het ambt van koster en voorlezer 

zou bekleeden. Van de school zelf werd 

nog niet gerept. 

De eerstvolgende dagen werd druk besteed 

aan het beoefenen van den zang. De 

moeilijkste melodieën aan psalmen en 

gezangen werden onder handen genomen. 

Nog restte de moeilijke taak om uit te 

visschen, hoe de reisgelegenheid was. Op 

een triesten herfstdag verliet meester den 

grooten stad. 

Eerst een treinreis. Onder de cadans van 

de ratelende wielen van den boemelen-

den spoortrein overdacht hij de dingen 

die komen zouden. De reis zou gaan in 

dalende lijn. Te Utrecht moest de trein 

verwisseld met een paardetremmetje. Voort 

ging het in zeurige sukkeldraf. Van uit z’n 

hoekplaatsje overzag meester–sollicitant de 

weinige, zwijgzame passagiers. In den hoek, 

schuin tegenover hem zat iemand, dat kon 

ook wel een slachtoffer zijn. 

De pastorie in Tull en ’t Waal (Foto: collectie Willem 
van Gilst, gemaakt door Aart van Gilst)
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Te Vreeswijk werd uitgestapt en nu was er 

geen vervoermiddel meer, dus was men op 

de apostelpaarden1 aangewezen. Zie, de 

verdachte gaat in dezelfde richting. Maar 

even kennis maken. Gaat mijnheer ook 

naar Tull en ’t Waal? Ja. Moet mijnheer 

soms ook gaan zingen? Een schalksch 

lachje was het eerste antwoord. Zoo, dan 

zijn we concurrenten. Heel vriendschappe-

lijk werd de reis langs den eenzamen, maar 

toch mooien Lekdijk voortgezet. Daar 

rechts, het aardig gelegen Vianen; in de 

verte de dikke rookpluim van een gezel-

lige Lekboot. Daar links, heel in de verte 

de hooge Dom van de grijze bisschopsstad. 

Maar waar was (onze) toren? Van de plaats 

van onze bestemming? ’t Werd steeds 

eenzamer. 

Na een wandeling van een half uur, 

doemden enkele huisjes op tusschen het 

geboomte en piekte een klein torentje tus-

schen de olmen. Lang behoefde men niet 

te zoeken naar het opgegeven adres. Wat 

een hartelijke ontvangst. ‘Was met recht: 

de zoete inval: de tafel stond gedekt en 

de diverse reizigers, een zevental uit alle 

oorden des lands, konden zich te goed 

doen aan den rijk voorzienen disch. 

Niettegenstaande de zenuwachtige taak, 

die wachtte, werd de tafel toch alle eer 

aangedaan. Zoo gesterkt, zou de strijd 

aangebonden worden. Aan de pastorie 

zouden de consignes afgegeven. De oude, 

eerwaarde pastoor, vervuld van het groote 

gewicht van wat ging gebeuren, heette 

de heeren hartelijk welkom en stelde 

voor om maar dadelijk een aanvang met 

de werkzaamheden te maken. Om de De pastorie in Tull en ’t Waal (Foto: collectie Willem 
van Gilst, gemaakt door Aart van Gilst)
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beurt, door het lot aangewezen, zou men 

kerkwaarts gaan. Nummer 1 trok dus af. 

Een plechtige stilte heerscht in het kleine 

godsgebouw. Meester overziet de talrijke 

schare, die opgekomen is om dit ongewone 

schouwspel bij te wonen. 

Met eenigszins onvaste, bevende stem 

klonk het: U zal worden voorgelezen: … 

Onder stille aandacht, maar met critische 

ooren werd geluisterd. Daarna zal gezon-

gen worden: … Nu werd de stilte werkelijk 

angstig. De organiste, glurend van achter 

het gordijntje en zich van haar waardig-

heid en het gewicht van haar taak bewust, 

grijpt naar de toetsen van haar klavier. De 

accoorden van het voorspel worden aange-

slagen en het schreeuwerig, krijsend geluid 

van het valsche orgeltje deed zich hooren, 

daarna de melodie, waarbij meester voor-

zanger wanhopige pogingen deed, boven 

het gekerm uit te komen. Met een kort 

naspel weer doodsche stilte. En dan het 

meest angstige oogenblik: Zonder orgel. Ps 

… Eerst wat weifelend, daarna vaster, werd 

het tot een goed einde gebracht, dankzij 

misschien het zwijgen van het orgel. Ten 

laatste nog … De taak was ten einde, en 

vervolgens moesten de andere slachtoffers 

het programma afwerken. 

De uitslag werd nog niet bekend gemaakt. 

Dat zou nog een onderwerp van gewich-

tige beraadslagingen worden. Voordat 

de vrienden vertrokken moest eerst nog 

afgerekend worden, want de reiskosten 

zouden worden vergoed. In de consisto-

rie werd verzocht plaats te willen nemen. 

Willen de heeren hun spoorkaartje maar 

eens laten zien. Veelbeteekenende blikken 

werden gewisseld. Moest dat beschouwd 

worden als bewijs van wantrouwen of van 

stipte accuratesse? Enfin, de bedragen 

werden tot de laatste halve cent uitbetaald 

en de heeren konden gaan. Nog even werd 

de school bezichtigd, wat niet veel tijd in 

beslag nam, want er was slechts 1 lokaal, 

daarna de nieuwgebouwde woning, de 

trots van het dorp, en de heeren concurren-

ten gingen ieder huns weegs, elkander een 

welgemeend succes toewenschend.

De proefles
De respectieve ega’s kregen allen den avond 

van dezen gewichtigen dag een getrouw 

verslag te hooren, waarnaar met meer dan 

gewone nieuwsgierigheid was uitgezien. 

Natuurlijk konden nog geen conclusies 

worden getrokken, want het tweede bedrijf 

zou later pas opgevoerd worden n.l. de 

proefles, indien daarvoor tenminste een 

uitnoodiging werd ontvangen. ’t Waren 

dagen van spanning die nu volgden. Aan 

alles komt een eind; ook aan deze onze-

kerheid. Een tweede uitnodiging om 

nogmaals over te komen. En dat zou de 

doorslag geven. 

Het geven van proefles was minder zenuw-

sloopend. De ongeveer 40 leerlingen, 

varieërend van 6 tot 12 jaar zaten, zooals 

we reeds weten in één lokaal. Dat was een 
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eigenaardige proefles. De bijbelles, behan-

deld naar de bevatting der hogere leerjaren 

moest toch ook zooveel mogelijk begrepen 

kunnen worden door de kleintjes. De 

verder te behandelen leerstof moest voor 

den betrekkelijk vrij korten proeflestijd 

gedistribueerd worden over de verschil-

lende leerjaren. Daarvoor was werkelijk 

een soort van goochelkunst noodig. En ’t 

is te begrijpen dat de zwoegende meester 

na afloop lang niet tevreden was over de 

resultaten van dien schooltijd. Hij troostte 

zich met de gedachte dat z’n medestrijders 

in dezelfde conditie zouden verkeeren. 

Dus maar weer hoopvol naar Rotterdam 

terug, al moet gezegd, dat, al mocht het 

op een teleurstelling uitlopen, er geen 

tranen zouden gestort worden. Het werd 

echter geen teleurstelling, want nadat het 

bestuur ook nog een bezoek had gebracht 

in de klas te Rotterdam, volgde weldra de 

benoeming, welke na ernstig beraad werd 

aangenomen.

Zoo zou dan de Maasstad verwisseld 

worden met het landelijke dorpje. Het 

was in den tijd van ’t jaar, waarin wij op 

’t oogenblik zijn: eind Februari, dat het 

meestergezin z’n droeve intocht deed en 

wel bij vallende avond. De geriefelijkheden 

van den groote stad, gas en waterleiding, 

ontbraken. De petroleumlamp werd in 

eere hersteld; het water uit de pomp van 

het nieuwe huis was onbruikbaar, zoodat 

men op de hulpvaardigheid van onbekende 

buren was aangewezen. ’s Avonds zou 

meester een brief gaan posten, maar moest 

terugkeeren, wegens het gevaar eraan ver-

bonden, daar bij de Egyptische duisternis 

en de onbekendheid met het terrein een 

koud bad, zoo niet erger, niet denkbeeldig 

was. Wat was men begonnen! 

Aan het werk in Tull en ’t Waal
De nieuwe dag gaf wat verruiming voor 

de beklemde harten. Vriendelijke handen 

boden hulp. Meester begon z’n arbeid en – 

met een week was het nieuwe gezin inge-

burgerd: ’s Zondags had meester nog wel 

een moeilijke taak, maar wat zoo bemoe-

digend en geruststellend was: hij zag zich 

omringd door grooten en kleinen, die allen 

hem als hun meester zagen, want in het 

kleine dorpje met z’n gemengde bevolking, 

gingen de kinderen van de Roomschen 

naar de openbare school, waarvan het 

hoofd katholiek was en de overige kinde-

ren bezochten de school met den Bijbel.

Rustig ging het leven hier voort. Het werd 

een paradijsje; overal bloementooi in de 

talrijke boomgaarden, vooral kersen. De 

school leek een groot huisgezin: kleine zus 

zag daarginds groote broer zitten en groote 

zus hoorde hoe kleine broer al kon lezen. 

De grooten mochten de kleintjes vaak 

helpen, want meester kon het soms niet 

alleen af. Wat eischt zoo’n kleine school 

veel van den onderwijzer, maar wat heeft 

zoo’n school ook groote paedagogische 

waarde, juist omdat zij zoo nauw aan het 

huisgezin aansluit. Het spreekt vanzelf, dat 
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het in zoo’n eenmansschool onmogelijk is 

de rooster van werkzaamheden precies te 

volgen, en geen enkele schoolopziener zou 

daar dan ook aanmerking op maken. 

De resultaten van het onderwijs waren, de 

omstandigheden in aanmerking genomen, 

zeer bevredigend te noemen. De hoogste 

klassen waren vrij wel op zich zelf aange-

wezen en in die dagen was het arbeidsveld 

ook maar beperkt. Later is er heel wat 

rompslomp bijgekomen.

In de 1½ jaar, hier doorgebracht, zijn 

banden gelegd, die stand hebben gehou-

den. Bij een bezoek een paar jaar geleden 

aan het nederige dorpje, dat vrijwel onver-

anderd was gebleven, – de school echter 

telt 2 lokalen, bleek dat de oude hartelijk-

heid niet was verkoeld, ook niet bij de 

vroegere Roomsche buren. Waarom, zoo 

vraagt iemend, duurde het verblijf aldaar 

zoo kort, terwijl het er zoo goed, zoo mooi 

was: slecht 1 ½ jaar? Dat zat zoo. In die 

tijd kwam de wet Kuyper, waarbij bepaald 

werd, dat zulke kleine scholen een 2e leer-

kracht mochten aanstellen. Meester zag al 

het schoon verschiet en betere organisatie 

van de school. Maar het Bestuur, wat con-

servatief, voelde er niet veel voor. Er zou 

dan verbouwd moeten worden en het ging 

zoo toch ook goed. Meester hoefde het ook 

niet zoo hard te doen. En waren de school-

tijden niet geheel vol, wie zou daar erg in 

hebben? Een torenuurwerk was er niet en 

– naar gefluisterd werd, ging de klokluider 

maar trekken als z’n maag begon te jeuken. 

Daarbij kwam dat het leerlingental voor-

eerst niet hooger zou worden, zoodat het 

wel mooie maar toch moeilijke werk zou 

blijven voortduren.

Toen dan ook in ‘t begin van 1906 te 

Heerde op de Veluwe een hoofd gevraagd 

werd, ging, al was het met eenigszins 

bezwaard hart, de sollicitatie-zee in. Het 

was wel uit de koers, maar de Veluwe trok 

sterk aan.

Aart van Gilst, inleiding Christ Essens

1   
Spreekwoorden: (1914) Op 
zijn apostelpaarden. 
Deze uitdrukking, ook wel in 
het Latijn per pedes Apos-
tolorum, wil zeggen te voet, 
daar de Apostelen volgens het 
voorschrift van hunnen Heer 
(Matth. 10:5, 7, 11 enz.) te 
voet moesten reizen naar Gali-
lea’s steden, ter volvoering van 
den hun opgedragen last

Oude Bé in ’t Waal (Foto: collectie Willem van Gilst, gemaakt door Aart van Gilst)
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 Begin 20ste eeuw: Prijsvraag
De opgave uit nummer 40

In het vorige nummer publiceerden we 

een foto van een huisje met de vraag “wat 

is te zien op deze foto?” Daarbij nog de 

aanwijzing dat u niet kunt gaan zoeken in 

de omgeving omdat het huisje inmiddels is 

afgebroken.

We kregen een uitgebreide inzending van Frans 

Landzaat. Hij leverde niet slechts simpel het 

antwoord, maar ook een kaartje van de plek 

waar het huisje stond plus historische informa-

tie.

“Het witte huisje aan de Schalkwijkse wetering 

stond bekend als het huisje van Klarenbeek. 
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Een paar jaar geleden werd ik getipt door 

mevrouw Agnes Sturkenboom Kaaidijk die 

mij vertelde dat schuin aan de overkant van 

haar boerderij (eens genaamd Huis aan de 

Kade en nu de Hazeman genoemd) eens een 

huisje stond dat bewoond werd door de familie 

Klarenbeek. 

Voor mij als amateur archeoloog was dat goed 

nieuws. Met haar zoon hebben wij slechts 

de funderingen bloot kunnen leggen. Want 

zoals reeds vermeld, was het huisje inmiddels 

afgebroken. Vermoedelijk is het huisje van vóór 

1800. Maar zeker is dat niet.

Toen in 1832 het kadaster werd ingevoerd 

kreeg het vanzelfsprekend een kadastraal 

nummer C 245 enz. en na elke wijziging 

een hoger cijfer natuurlijk. Hieruit blijkt dat 

Klarenbeek de pachter is geweest. De eigenaar 

waren Jonkvrouw E.H.J. Bosch en Jonkheer 

Mr. Paulus J. Bosch van Drakestein.”

De nieuwe opgave
De nieuwe opgave is weer een foto met 

daarop een boerderij. 

Deze keer ook met mensen. Misschien zijn 

die een aanwijzing over waar de foto is 

gemaakt. 

We weten wie de maker is en wanner deze 

is gemaakt. De fotograaf is meester Aart 

van Gilst (zie elders in dit blad). De foto 

zat bij foto’s uit de periode dat hij In Tull 

en ’t Waal woonde en werkte. 

De titel van de foto is “Stoep aan W. Dam 

of zoiets”. We zijn benieuwd!

Lever uw oplossing in bij het museum of 

stuur die naar:  

Redactie Nieuws over Oud

Lagedijk 30

3998 KB  Schalkwijk
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 1928 Met de bus vanaf de jaren twintig

In deze dynamische tijd van eigen 
vervoermiddelen staan wij geen 
moment meer stil bij de gedachte 
dat het ons verplaatsen van de ene 
naar de andere plaats in de vorige 
eeuwen allemaal anders ging. 

Tot 1935 kon je met de trein van 

Schalkwijk naar Houten. Daarbij maakte 

je een flinke wandeling, wat toen heel 

gewoon werd gevonden. Daarvoor kende 

men al vervoer met de trekschuit, het 

rijtuig en later de tram. Er waren vervoer-

maatschappijen in het leven geroepen die 

diverse verbindingen hadden tussen de 

steden en de dorpen. Zo liep er ooit eens 

een paardentram tussen Utrecht en Jut-

phaas en ging er een van Utrecht via Zeist 

helemaal naar Rhenen. Later zijn deze 

verbindingen overgenomen door busmaat-

schappijen, die er dan weer vroeg of laat 

mee ophielden.

Lopen naar ’t Goy
In 1924 was er op zaterdag een busmaat-

schappij (van de heren A. de Kriek en N. 

Zondag) die heen en weer reed van Tiel 

naar Utrecht en die ook een halte had in 

’t Goy. Door de week kon een Schalkwij-

ker op de trein stappen. Was dat te duur 

dan kon hij naar ’t Goy lopen en daar de 

bus nemen (het kanaal was toen nog niet 

gegraven). Hij zat dan in een Ford die 

zonder stoornis (Force majeur voorbehou-

den (!) schreef men) werd uitgeoefend. Je 

stak je hand maar op en de bus stopte 

direct voor je.

Bus in Schalkwijk
Vervelend was dat de bus niet door 

Schalkwijk zelf reed. Gelukkig kwam daar 

vier jaar later verbetering in. Een auto-

busmaatschappij uit Culemborg gaat dan 

rijden vanuit Culemborg naar Vreeswijk 

en doet daarbij het station in Schalkwijk 
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aan. De toenmalige burgemeester van 

Schalkwijk, Ten Holder, was daarbij erg 

verheugd. Hij schrijft dat de busdienst: 

“vooral dat gedeelte onzer gemeente, dat 

het Rietveld heet en tegenover het Waal is 

gelegen, uit zijn isolement [wist] te verlos-

sen”.Dit is lang goed gegaan tot daar in de 

tachtiger jaren een einde aan kwam.

De Twee Provinciën
Schalkwijk heeft na 1928 nog vele bus-

maatschappijen door het dorp zien gaan. 

Zoals heel erg lang de Twee Provinciën. 

Gemakkelijk had deze maatschappij het 

hier niet met zijn passagiers. In 1951 wordt 

nog eens onder de aandacht gebracht dat 

het niet op tijd vertrekken van de bus 

vanaf De Heul, het roken in de bus (ook 

door de chauffeurs), het afleiden van de 

chauffeurs, de kwaliteit van de bus, pro-

blemen geeft. Ook is er dan een dreigende 

tariefsverhoging.

Destijds was er sprake van een ‘bushalte bij 

de Dames van Doorn’. Een bushalte met 

deze naam is er nu niet meer. Op andere 

bushaltes langs de Provincialeweg valt nu 

nog wel te lezen Van Galen en Ramselaar. 

Beiden (kapper en smid) zijn reeds lang 

overleden. 

De gloriedagen van de autobus liggen 

al weer ver achter ons. Nu moeten wij 

het doen met het ‘busje’ tussen Houten, 

Schalkwijk en ’t Goy dat van maandag tot 

en met zaterdag rijdt. Maar daarmee zijn 

we wel gelukkig ‘verlost uit ons isolement’. 

Frans Landzaat

Bus van de Twee Provinciën uit 1928 met chauffeur v.d. Werf uit Tull en ‘t Waal. Plaats onbekend.  
(Foto: Peter Sprangers) 
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 1939 Het paard van A.A. van Hazendonk
Na de mobilisatie van het Neder-
landse leger op 29 augustus 1939 
zijn er veel militairen aanwezig 
in Schalkwijk en vooral in Tull en 

’t Waal. Bij het samenleven van 
burgers en militairen gaat wel 
eens iets mis, waardoor schade 
ontstaat bij burgers. Het is vaak 
een lange weg om schadevergoe-
ding te krijgen. Dat ondervindt 
A.A. van Hazendonk, boer in Tull 
en ’t Waal.

Op 19 oktober 1939 maakt hij met zijn 

paard gebruik van de militaire schipbrug 

die was geslagen op de plek van het veer 

bij de spoorbrug. Zijn paard schrikt en valt 

in een van de scheepjes van de brug. Het 

krijgen van schadevergoeding gaat jaren 

duren1. 

Het eerste spoor van deze zaak is te vinden 

in het archief van het Waterschap Tull en ’t 

Waal waarvan Van Hazendonk bestuurslid 

was. In maart 1940 schrijft hij een brief 

aan den Heer Excellentie Minister van 

Defensie in Den Haag.

Brief aan de minister
Op 19 October 1939 kom ik met mijn paard 

uit Culemborg en aangezien het pontveer 

plaats moet maken voor een militaire brug 

die ik moet passeren op amper 50 Mtr. Deze 

brug overzijnde werd mijn paard door een 

militaire motor met zijspan aange.... (en) 

valt in een onder deze brug gelegen schip . 

Met vereende krachten trekken wij het 

paard op de brug. Bij thuiskomst direct de 

veearts er bij, maar geen kunde hielp zodat 

wij het paard voor de slacht moeten ver-

koopen.

Met de opbrengst hiervan moet ik veearts 

en hiervan een ander paard betalen. Nu is 

mijn beleefd verzoek mij een schadeloosstel-

ling uit te betalen van groot ƒ 300,-- voor 

aankoop van een paard welk ik niet in mijn 

bezit om een ander paard te koopen. Wij 

moeten op den akker aan het werk en geen 

paard. Wat moet er van mijn bedrijf terecht 

komen?

Hopende dat Uedele moge behagen mij deze 

gevraagde som uit te betalen. 

Paard inderdaad minder waard
Twee jaar na het ongeval, in november 

1941, ligt de zaak op het bureau van de 

burgemeester van Tull en ’t Waal. Hij heeft 

een rapport over het voorval laten opma-

ken door de gemeenteveldwachter Boere. 

De veldwachter heeft ook een schriftelijke 

verklaring van de geleider van het paard, 

de heer A.W. Vulto te Culemborg.

Ook leren we uit de brief van de burge-

meester aan het Departement van Defensie 
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dat het paard inderdaad minder waard 

is geworden dan de 300 gulden die Van 

Hazendonk noemde. Dat blijkt uit een 

verklaring van A. Pin uit Culemborg die 

het paard voor 130 gulden van Van Hazen-

donk had gekocht.

Een uitspraak van het Departement van 

Defensie heb ik (nog?) niet gevonden.

Christ Essens

Deze ansichtkaart van een pontonbrug 

dateert gezien kleding en uniformen uit 

een eerdere periode dan de besproken tijd 

van 1939.

Uitgave J. Huibers Utrecht, collectie Oud-

heidkundige Vereniging Voet van Oud-

heusden Culemborg.

1  Archief Waterschap Tull en ’t Waal Inven-
tarisnummer 21 en Archief gemeente Tull en ’t Waal, 
Inventarisnummer 438

Over het museum
De tentoonstellingen met kinderspeelgoed, Indiëgangers en 1940-1945 zijn een 

succes. Zij worden ook regelmatig aangevuld met nieuwe foto’s of voorwerpen. Vol-

gend jaar komen er ook weer nieuwe tentoonstelling. Bijvoorbeeld over ‘Rietdekkers’ 

en over ‘Bijzonder aanwinsten’. We blijven belangstelling hebben voor nieuwe foto’s, 

voorwerpen en verhalen. 
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 1940 Schade door proefinundatie en inundatie

De afronding van de voorbereiding is 

een proefinundatie. In april 1940 werden 

polders onder water gezet die behoorden 

tot het waterschap ‘De Gemeene Boezem 

van de Hoonwetering’, gelegen tussen de 

Schalkwijkse en Houtense wetering. De 

proefinundatie duurde 4 dagen en leverde 

voor het waterschap, alleen al voor het 

droogmalen van de polder een schade op 

van ƒ 164,87.

Deze schade werd natuurlijk niet zo maar 

vergoed door het Rijk. Daar moest specifi-

catie van kosten en bewijs aan ten grond-

slag liggen. De eerste brief van het water-

schap dateert van 3 mei 1940. De laatste 

brief over de schade in het archief van het 

waterschap is van 14 januari 1942. Daar 

kwam nog bij dat de polder vanaf 13 mei 

1940 opnieuw onder water was gezet. 

De genoemde schade is alleen de schade 

van het Waterschap. Ook landeigenaren 

of pachters hadden schade. Zij dienden 

dat uiterlijk 14 juni 1940 bij het water-

schap te melden, uiteraard op daarvoor 

bestemde formulieren2.

Hieronder volgt de tekst van de brief 3 

mei 1940 van het Waterschap aan het 

departement van Defensie. Voor het 

claimen van de schade van de ‘echte’ 

inundatie gebruikt men ongeveer dezelfde 

formuleringen.

Proefinundatie 8 - 14 april 1940
“Geeft met verschuldigden eerbied te 

kennen: het Bestuur van het waterschap 

“De Gemeene Boezem van de Hoonwe-

tering”. gevestigd te Houten, kantoor 

Vlierweg H105;

dat als gevolg van het opzetten van het 

waterpeil door de militaire autoriteiten op 

Maandag 8 April 1940 en volgende dagen 

de polder over een groote oppervlakte 

onder water is gezet waardoor het peil is 

gestegen tot 0.39 meter boven N.A.P.;

De kracht en de afschrikkende werking van de Nieuwe Hollandse Water-
linie lagen in de mogelijkheid om grote stukken land snel onder water te 
kunnen zetten. Na de mobilisatie van augustus 1939 werd het waterpeil 
in veel polders verhoogd zodat een eventuele inundatie sneller zou verlo-
pen. Ook werd de kruin van de Kaaidijk over een lengte van 60 meter 
afgegraven1. Dat bleef van belang toen de Waterlinie vanaf februari als 
reservestelling ging dienen voor het geval de vijand de Grebbelinie zou 
doorbreken.
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dat het peil in de Hoonwetering bedraagt 

0.19 meter beneden N.A.P.;

dat op 14 April 1940 vanwege de militaire 

autoriteiten bericht is ontvangen, dat beide 

gemalen, het gasmotorgemaal en het elec-

trische gemaal weer mochten uitmalen;

dat toen direct met uitmalen is begon-

nen, de gemalen dag en nacht hebben 

doorgemalen tot op 19 April waardoor het 

waterpeil weer normaal 0.19 meter bene-

den N.A.P. is geworden;

dat het waterschap hierdoor schade heeft 

geleden wegens verbruik van zuiggas-

nootjes, electrische stroom, arbeidsloon 

enz. tot een bedrag van HONDERD 

VIER EN ZESTIG GULDEN ZEVEN 

EN TWINTIG CENTEN, zegge 

ƒ 164,27;

Redenen, waarom het bestuur Uw Excel-

lentie beleefd verzoekt het daarheen te 

willen leiden, dat aan het waterschap ‘De 

Gemeende Boezem van de Hoonwetering’ 

het bovengenoemde bedrag als schade-

vergoeding zal worden uitgekeerd en bij 

gunstige beschikking Uwerzijds, dit bedrag 

te doen bijschrijven op postrekening No. 

19007 ten name van den penningmeester 

te Houten.”

Inundatie 13 - 20 mei 1940
Op bevel van de militaire autoriteiten is op 

dinsdag 12 mei begonnen met het opzet-

ten van het waterpeil. In de volgende dage 

is de polder onder water gezet waardoor 

het peil is gestegen tot 1.30 meter boven 

N.A.P.. Op 20 mei kon met uitmalen 

begonnen worden. Het duurde tot 29 

mei tot het normale peil van 0.19 meter 

beneden N.A.P. bereikt werd. De geleden 

schade ‘wegens verbruik van zuiggasnootjes, 

electrische stroom, arbeidsloon enz.’ was 

deze keer ƒ 299,34.

Christ Essens

1  Archief van de gemeente Schalkwijk, inventa-
risnummers 9 en 1321 en archief van de gemeente Tull 
en ’t Waal inventarisnummer 11

2  Archief van het Waterschap van De Gemeene 
Boezem van de Hoonwetering, inventarisnummer 59

De Jhr. Ramweg onder water na inundatie
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 1940 Evacuatie op 13 mei

Voorbereiding
Ondanks de vele voorbereidingen zoals 

het indelen van alle inwoners in bepaalde 

klassen en het aanwijzen van blokhoofden, 

is de burgemeester onzeker over de beste 

aanpak. Zo vraagt hij op 17 april 1940 nog 

nadere instructies over de vluchtroute aan 

de commandant van de Groep Lek. Volgens 

de commandant mag er in ieder geval niet 

afgevoerd worden richting Houten. Toch 

blijft er nog onduidelijkheid. Op 27 april 

schrijft de burgemeester dat Schipluiden 

als definitief vluchtoord is aangewezen. 

Aanvankelijk is verondersteld dat degenen 

die niet per auto of rijwiel (naar Vreeswijk) 

reizen, te voet moeten gaan. Hij heeft nu 

echter het voornemen dat zo veel mogelijk 

gebruik wordt gemaakt van paard en wagen. 

Daarvoor moet nog een ‘serieuze enquête’ 

worden gehouden.2 

Evacuatie wordt werkelijkheid
Uiteindelijk moeten op 13 mei alle inwo-

ners hun eigen vervoer regelen. De paarden 

bleven achter in een weiland in Vreeswijk3. 

De evacuatie staat verschillende geïnterview-

den nog steeds duidelijk voor ogen.

Piet Heijmink Liesert, destijds bijna 4 jaar 

oud: ‘Toen bij het uitbreken van de oorlog 

het bevel tot evacuatie was gegeven, moesten 

de inwoners zelf maar zien hoe zij in Vrees-

wijk kwamen. Er was geen vervoer geregeld. 

De evacuatie was op 13 mei 1940 (tweede 

Pinksterdag). Dat was ook de dag van de 

Eerste Communie. Een deel van de ouders 

wilde daar eerst aan deelnemen. Daarna 

vertrok men pas. Later werd de Eerste Com-

munie nog een keer overgedaan voor alle 

kinderen samen. In Vreeswijk werden de 

mensen ingescheept in een kolenschuit. De 

schuit ging de Lek op richting het westen 

naar Schipluiden.”

Piet kan zich het nog herinneren omdat voor 

kinderen geen toiletgelegenheid was geregeld. 

“Zij moesten maar op een emmer in het ruim. 

Voor volwassenen (mannen en vrouwen ieder 

aan een andere kant van het schip) was er 

met doeken afgeschermde toiletgelegenheid. 

Onderdeel van het in gereedheid brengen van de Waterlinie na de Duitse 
inval van 10 mei 1940 is de evacuatie van de burgers uit Tull en ’t 
Waal en Schalkwijk. De voorbereidingen waren op nationaal niveau 
al meteen gestart na de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger 
op 29 augustus 19391. De inwoners van beide dorpen en hun groot 
vee moeten vertrekken op 13 mei. In het archief van beide gemeenten 
is daarover nog het nodige te vinden. Ook heeft een aantal mensen die 
er als kind bij waren, begin dit jaar hun ervaringen aan mij verteld.
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Die zal ook niet meer geweest zijn dan een 

emmer of iets dergelijks.”4 

Dora van Wijk, destijds 11 jaar: “Ik herinner 

het mij nog heel goed. Wij zaten in wat wij 

noemden het wagentje. ... We waren onder-

weg en het water kwam al opzetten, voor de 

kerk. We hadden Cora, dat was een van onze 

paarden. Het was het meest rustige paard 

dat we hadden. Die zag het water komen 

en die maakte een bocht naar links, naar de 

linkerkant van de weg, en we schrokken. Ik 

was als de dood dat we in de Wetering terecht 

zouden komen. Dat angstmoment herinner 

ik mij nog héél goed. Ik zie dat water nog!

Kolenschip
En in Vreeswijk lag een schip, eigenlijk een 

kolenschip. Ze hadden hier en daar wat stro 

neergelegd. Elk gezin zocht een beetje stro 

bij elkaar, dat is niet voor te stellen. Ieder 

had natuurlijk de kleren, niet veel, los of in 

een sloop. We hadden wel een paar koffers 

geloof ik. 

Op een gegeven moment was het ’s avonds 

de bedoeling dat je ging slapen. Maar die 

kinderen. Mijn jongste broer Jantje wilde 

in zijn ledikantje slapen. Die was niet stil te 

krijgen in dat schip. Afijn, wij hebben daar 

die nacht gelegen in Vreeswijk.”

Theo van Bennekom, destijds 6 jaar en 

wonend aan de Lekdijk in de vuurlinie: 

“Moet je je eens voorstellen dat er allemaal 

grote gezinnen waren met 5 tot 12 kinderen, 

die gingen verhuizen met een klein tasje 

kleding bij der.”5

Mans van den Hoogen schrijft in zijn dag-

boek: “En ja hoor, maandagmorgen om 4 

uur werden wij gewaar en kregen de tijding 

vanmiddag moet Schalkwijk weg. Wat een 

gewaarwording was dat. En vader moest om 

6 uur weg, dat zal nooit iemand vergeten. Wij 

moesten inpakken, dekens, pakken en eten 

Ook in 1945 werd er geïnundeerd. Foto vanuit een raam van de boerderij van de familie Vulto aan de Lagedijk.
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en papieren. Alles moest mee wat enigszins 

kon. De hele buurt was druk om in te pakken 

en wagens op te zoeken. Ik was toen ook nog 

even bij het schuitje wezen kijken. Ik dacht: 

‘Zoo, dat kan de laatste keer wel zijn dat ik 

hem zie’. Ik pinkte een traan weg.”6

Voor zieken gelden speciale regels. “Mijn 

moeder lag ziek (natte pleuris wat ik altijd 

vernomen heb) te bed en ging met de auto 

van Kruijssen en met mij (ik was 3 jaar) naar 

Utrecht”.7

Evacuatie van groot vee
Ook het vee moet weg. Kees Bouwman was 

er zelf niet bij, maar heeft over het vee nog 

wel een verhaal gehoord: “Ook alle koeien 

moesten weg. Die moesten ook in de schui-

ten geladen worden. Maar ze hadden geen 

schepen genoeg. Ik hoorde van een bakker, 

Bosboom, die werkte bij Kuijer, d’r waren 

nog een paar mensen achtergebleven, daar 

moest hij nog wat voor bakken. Hij fietste 

naar De Heul, hij zegt, toen kwam er een 

golf koeien Schalkwijk binnen. Een stuk of 

drie vierhonderd. En een stier erbij met een 

grote ring in zijn neus, of tie zeggen wou 

‘wat heb ik het voor mekaar’. Ze hadden 

geen schuiten genoeg, toen werden ze weer 

terug gejaagd.”8

Het vee dat wel wordt weggevoerd is daarna 

vaak weer lastig terug te vinden: “Daar is 

mijn vader lang mee bezig geweest, dat heeft 

wel maanden geduurd voordat hij zijn koeien 

allemaal terug had. Want die waren allemaal, 

in de buurt van, ik geloof Schoonhoven 

terecht gekomen. Daar fietste hij dan naar 

toe. Er was daar vee komen lopen. Waar 

vandaan dat wist niemand. Ze moesten het 

maar ergens in het land laten lopen, want 

dan hebben ze gras en ze hebben water. Na ja, 

die overleven dat wel. Maar de koeien kregen 

stuwing, als ze niet regelmatig gemolken 

werden, zeker in het voorjaar, is dat niet best 

voor een koe.”9 

Van een andere Schalkwijkse veehouder 

is bekend dat hij zijn laatste koeien heeft 

teruggevonden op een sportveld in Den 

Haag. De totale schade aan verloren gegaan 

vee in Schalkwijk is in mei 1940 berekend 

op negentig duizend gulden. Niet alleen van 

dieren die nooit teruggevonden zijn, maar 

ook van dieren die verongelukten bij het 

inschepen in Schalkwijk of bij het van de 

loopplank in de Lek vallen10.

Duits pamflet waarin de overgave van de stad Utrecht 
wordt geëist. (Foto: Geheugenvannederland.nl)
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Opvang in Utrecht
In de vroege morgen van de 14de mei worden 

de per schip naar Utrecht gebrachte mensen 

ondergebracht in schoolgebouwen, in Tivoli 

en bij familieleden. Dora van Wijk komt 

terecht in de Domschool. “Wij vonden dat 

prachtig want wij hadden een schoolbord. 

We sliepen gewoon op de kale vloer.”

Een deel van de mensen, waaronder Adriaan 

Verhoef, gaat per trein naar Voorburg.“Omdat 

we de eersten waren [in Utrecht] zijn we op 

de trein gezet. Naar Voorburg en daar hebben 

we nog een nacht in de kerk geslapen. De 

meesten zijn in Utrecht gebleven. Die waren 

daags daarna weer thuis, maar wij zijn een 

dag langer weg geweest. ... [Daarna weer 

terug] met de bus. En toen hadden we de hele 

weg, van Voorburg af naar Utrecht toe, één 

colonne Duitsers, allemaal auto’s. Allemaal 

Duitsers. Jonge jonge, wat een Duitsers. Een 

colonne auto’s was het.”11

Niet iedereen wil of kan weg. Zo is N.A. 

van den Heuvel, kantoorhouder van de 

PTT, achtergebleven met de Besteller der 

PTT, Gijs van Manen, om de toen nog niet 

geautomatiseerde telefoon te bemannen en 

eventuele berichten te kunnen doorgeven.12

Terugkeer
Bij terugkomst is de situatie zeer verschil-

lend. De geïnundeerde gebieden hebben 

waterschade. De discussie over de hoogte 

van de schade aan het gemeentehuis en de 

bijbehorende burgemeesters-woning duurt 

nog tot november 1943.13 

De inwoners treffen hun bezittingen soms 

compleet vernield aan, soms ongestoord en 

alle varianten daartussen.

Dora van Wijk: “Er was niets vernield.” 

Adriaan Verhoef die in dezelfde straat (de 

Provincialeweg) woonde als Dora: “Mijn 

vader had ook twee jaar in dienst gezeten. 

Toen hij weg ging zei hij: ‘Laat alle deuren 

open.’ Inmaakflessen en zo hadden ze wel 

gebruikt maar ze hadden verder niks kapot 

getrokken.” Piet Heijmink Liesert: “Bij 

terugkomst was de groentewinkel [van mijn 

vader] en het aanwezig glaswerk kort en klein 

geslagen door de bezetters.” Bij een van de 

boerderijen bij het Werk aan de Groeneweg 

is het zilverwerk gestolen, is het linnengoed 

verscheurd en gebruikt om gewonden te ver-

binden en ligt de voorkamer vol met kleren 

onder het bloed.14
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Burgemeester is tevreden
Bij de evaluatie van de evacuatie in juni 

1940 kijkt de burgemeester van Schalkwijk 

en Tull en ’t Waal met tevredenheid terug. 

“De voorbereiding van de evacuatie is geheel 

conform de voorschriften geschied. Hierdoor 

en wegens de rustige houding der bevolking 

had de evacuatie een vlot en rustig verloop. 

Per auto en per rijwiel zijn de ingezetenen, 

plm. 1.400, naar de afvoerhaven in Vreeswijk 

vervoerd, alwaar 4 schepen gereed lagen. De 

evacuatie ving aan te 11 uur v.m. en was plm. 

8 uur namiddag beëindigd. ... Het gemis 

van stro en toiletgelegenheid werd als een 

ernstig ongerief aangemerkt. Een schip is de 

Lek op gevaren tot nabij Schoonhoven, doch 

moest wegens beschieting vanuit Duitsche 

vliegtuigen terugkeren. In afwijking van 

het oorspronkelijke plan zijn alle schepen 

naar Utrecht gevaren. ... Den 15en mei zijn 

bijna alle ingezetenen wederom huiswaarts 

gekeerd’.15

Christ Essens

1  J. Koolhaas Revers, Evacuaties in Nederland 
1939-1940, ‘‘s-Gravenhage 1950, p. 3 - 7.

2  Gemeentearchief Schalkwijk, Inv.nr. 1323

3  Interviews in februari 2015 met Adriaan 
Verhoef en Dora van Wijk, beiden geboren in 1929 in 
Schalkwijk

4  Interview in februari 2015 met Piet Heij-
mink Liesert, geboren in 1936 in Schalkwijk

5  Verslag van Th. J. van Bennekom, geboren 
in 1934 in Tull en ’t Waal over de oorlog 1940 - 1945 
voor zijn kleinzoon Tobias.

6  Gemeentearchief Schalkwijk, Inv.nr. 1457, 
Gemeentearchief Tull en ’t Waal, Inv.nr. 896 en 
Dagboek van H. Th. (Mans) van den Hoogen, geboren 
1924 in Schalkwijk

7  Informatie van Wim Van den Heuvel en Piet 
Heijmink Liesert 2015

8  Interview in februari 2015 met Kees Bouw-
man, geboren in 1917 in Schalkwijk

9  Dora Van Wijk

10  P.A. Heijmink Liesert, Omzien naar de 
Tweede Wereldoorlog in Houten, ‘t Goy, Schalkwijk en 
Tull en ’t Waal, z.pl.1995

11  Dora Van Wijk, Piet Heijmink Liesert en 
Adriaan Verhoef

12  Wim Van den Heuvel en Piet Heijmink 
Liesert

13  Gemeentearchief Schalkwijk, Inv.nr. 148

14  Dora Van Wijk, Adriaan Verhoef, Piet 
Heijmink Liesert 2015 15 en intern document over het 
Werk aan de Groeneweg van Staatsbosbeheer (directie 
Utrecht) uit 2014

15  Gemeentearchief Schalkwijk, Inv. nr. 1323

Paar keer per jaar meehelpen

Een punt van zorg: We zoeken zeer dringend nieuwe vrijwilligers. Vooral om ons te 

helpen tijdens de openstelling van het museum op de laatste zondag van de maand. 

We zijn al erg geholpen als je 2 of 3 keer samen met een andere vrijwilliger mensen 

zou willen ontvangen. Kennis van de geschiedenis van Schalkwijk en Tull en ’t Waal 

is niet nodig. Die doet u al doende op.
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 1934-1950 Verstoken van uitbreiding en vooruitgang

Het nieuwe kanaal
In 1931 is besloten dat er een nieuw kanaal 

moest komen ter vervanging van het te 

kleine Merwedekanaal tussen Amsterdam 

en Gorinchem. Dit wordt het Amsterdam-

Rijnkanaal.2 

Het is duidelijk dat het kanaal grote gevol-

gen zal hebben voor de waterhuishouding 

en de bestaande verbindingen in Houten, 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Er wordt dan 

ook zowel bij bedrijven als gemeenten al snel 

nagedacht over mogelijke nadelen maar ook 

voordelen van het kanaal.

Bij de mogelijke voordelen komt al snel de 

aan- en afvoer van goederen over water in 

beeld. En daarvoor is een loswal nodig. Vol-

gende vraag: Moet dat overgelaten worden 

aan particulieren, aan een afzonderlijke 

gemeente, de gezamenlijke gemeenten of 

aan een combinatie.

Het oudste stuk in het dossier is een brief van 

de Coöperatieve Graanmaalderij in Houten. 

Het is een heel kort, maar doordacht opge-

steld briefje van 18 april 1934. Directeur 

Winterink geeft daarin aan geen belang te 

hebben bij de loswal maar wel belangstelling 

voor de aanleg ‘Het bestuur is van mening 

dat de maalderij er direct weinig profijt van 

zal hebben gezien haar gunstige ligging aan 

den spoorlijn, doch acht het in het algemeen 

belang dat er een loswal komt.’

De eerste plannen
De gemeente Houten neemt het voortouw 

richting Rijkswaterstaat en informeert naar 

mogelijke kosten en stelt meteen de vraag 

welke kosten Rijkswaterstaat voor haar re-

De loswal in het nieuwe kanaal 1934 - 1950

In het archief van de gemeente Houten is een dossier te vinden over de 
aanleg van een loswal in het ‘nieuwe kanaal’, het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Bij een eerste blik lijkt dat een saai dossier1 vol met technische details 
over beschoeiingen en kosten. Bij een tweede blik blijkt dat het vol zit 
met tactische zetten van bedrijven en gemeenten en niet te vergeten met 
rivaliteit tussen de drie betrokken gemeenten. Daarbij worden grote 
woorden niet geschuwd. Wethouder J. Vulto van Schalkwijk maakt in 
een gemeenschappelijke bespreking van de drie colleges van B&W zelfs de 
opmerking “Wanneer de loswal in Houten wordt gemaakt, Schalkwijk 
ten eeuwigen dagen verstoken is van uitbreiding en vooruitgang.”
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kening wil nemen. In augustus 1934 komt al 

bericht dat Rijkswaterstaat de grond beschik-

baar zal stellen voor een locatie en het werk 

uit kan voeren tegelijk met de aanleg van het 

kanaal. Het is echter niet van plan om ten 

behoeve van de gemeente een industrieter-

rein nabij de loswal aan te kopen.

De aanlegkosten zijn voor rekening van de 

gemeente. ‘De gemeente zal aan het Rijk 

moeten vergoeden de werkelijke kosten van 

den loswal, vermeerderd met 6% als vergoe-

ding voor het opmaken der plannen en het 

toezicht op de uitvoering.’

In september 1934 heeft Rijkswaterstaat al 

een eerste plan uitgewerkt. Daarin blijkt dat 

bij de aanleg van de loswal niet volstaan zal 

worden met een simpel steigertje. Het kanaal 

moet verbreed worden om de scheepvaart 

niet te belemmeren. De diepte van de ver-

breding is weer afhankelijk van de schepen 

die naar verwachting zullen aanleggen. Zijn 

dat schepen van maximaal 500 ton, Dan is 

2,60 voldoende. Het kanaal zelf ‘is belang-

rijk dieper, doch aangenomen mag worden, 

dat voor Uwe gemeente, waar geen groote 

industrieën zijn gevestigd, meerdere diepte 

niet noodig is.’ De eerste berekening komt 

uit op ƒ  11.750,--. Daarin zijn de kosten 

van verlichting en een eventuele weegbrug 

niet begrepen.

Het eerste ontwerp gaat uit van een loswal 

aan de Noordelijke (Houtense) oever van het 

kanaal bij de aanlegplaats van de veerwagen 

aan de Veerwagenweg.

De gemeente Houten gaat op zoek naar 

toezeggingen van plaatselijk ‘industriëlen’. 

Tekening van de voorgestelde loswal aan de Veerwagenweg in1934.
Foto: Christ Essens, archief Gemeente Houten, Inv. nr. 2279
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Dat valt nog niet mee. De Graanmaalderij 

Houten antwoordt dat zij geen cijfers kan 

noemen omdat ‘gezien de ligging aan de 

spoorlijn grote kwantums per spoor aange-

voerd worden’. B&W van Houten stellen 

daarom al in oktober aan de Raad voor om 

niet over te gaan tot het bouwen van de 

loswal.

1943
In februari 1943 wordt de discussie opnieuw 

opgestart door de Coöperatieve Graanmaal-

derij. Zij schrijft aan de Burgemeester dat 

de tijden sinds 1934 zeer zijn veranderd en 

dat zij ‘thans zeker interesse (heeft) bij een 

dergelijke loswal.’

Een tweede brief uit juni 1943 meldt ‘Naar 

wij van bevoegde zijde vernemen, bestaat 

er in Schalkwijk ook belangstelling voor 

een losplaats aan het A’dam Rijnkanaal, en 

spreekt men daar den wens uit om te komen 

tot een gezamenlijke losplaats voor beide 

gemeenten.’ Als de beide gemeenten samen-

werken moet er toch een rendabele losplaats 

kunnen komen.

Daarna gaat het balletje rollen, maar niet per 

se in de richting die de Graanmaalderij en 

Houten willen. In juli schrijft de Burgemees-

ter van Schalkwijk aan de Graanmaalderij 

dat hij een bespreking heeft gehad met de 

Firma Vulto over de loswal. Bij de bespreking 

is hem gebleken ‘dat wel is waar een loswal 

wenschelijk wordt geacht, mits deze op een 

voor de ingezetenen van Schalkwijk en Tull 

en ’t Waal geschikte plaats wordt aangebracht, 

doch dat de belangstelling en aandrang van 

den belanghebbenden van dien aard is, dat 

ik er de voorkeur aan geef, voorlopig een 

afwachtende houding aan te nemen.’

Naar aanleiding daarvan en van de kosten-

opgaven van de gemeente Houten trekt de 

Graanmaalderij de conclusie dat men liever 

een eigen loswal wil aanleggen. Rijkswater-

staat antwoordt al snel dat ‘het lossen van 

schepen ... in het algemeen niet zal kunnen 

worden toegestaan indien daarvoor geen 

bijzondere werken worden gemaakt.’ Ook 

adviseert men de Graanmaalderij om in het 

kader van het algemeen belang het overleg 

met de gemeente Houten voort te zetten.

Provincialeweg Houten - 
Schalkwijk
In de daaropvolgende discussie komt Rijks-

waterstaat met de suggestie om de los- en 

laadplaats plaats niet bij het pontveer aan 

te leggen maar ‘bij den Provincialen weg 

Houten - Schalkwijk, waar beter van aanwe-

zige verhardingen en beschikbaar terrein zal 

kunnen worden voordeel getrokken, zoodat 

de kosten ... dan wellicht niet op een hooger 

bedrag dan ƒ  12.000 (prijzen van 1940) 

zouden behoeven te worden gesteld.’ 

Om een lang verhaal kort te maken: De 

gemeente Houten ziet voor zichzelf geen 

belang en de loswal komt er ook in 1943 niet.
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1946 - 1950
Na de oorlog wordt de discussie opnieuw 

opgestart door de Graanmaalderij. Zij wil 

graag een opslagloods met loswal bouwen. 

Uit het dossier blijkt dat de Firma Vulto uit 

Schalkwijk inmiddels ook belangstelling 

heeft. Een kostenraming voor dat bedrijf 

gaat uit van ƒ 70.500,--.

De suggestie van Rijkswaterstaat uit 1943 

over de locatie is in de plannen van 1949 

overgenomen. De loswal wordt voorgesteld 

aan de Noordelijke (Houtense) oever ten 

westen van de oude Provinciale weg. 

De Graanmaalderij en de Firma Vulto 

hebben over de loswal met elkaar contact. 

In 1948 doemen er weer nieuwe bezwaren 

op. De Graanmaalderij en de Firma Vulto 

hebben bezwaren tegen de aanleg van de 

hoge brug over het kanaal bij de voorgestelde 

loswal. Zij zien deze als een ‘sta in de weg’ 

voor de inwoners van Schalkwijk en Houten. 

De Graanmaalderij schrijft “Volgens onze 

mening is er maar één oplossing. N.L. dat 

zowel Houten als Schalkwijk ieder een loswal 

krijgen.”

Tegelijk met de discussie over de vraag of het 

kanaal en de hoge brug een belemmering 

Tekening van de voorgestelde loswal op de noordelijke kanaaloever ten westen van de spoor- en verkeers-
brug in 1949. (Foto: Christ Essens, archief Gemeente Houten, Inv. nr. 2279)
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zijn voor het gebruik van de loswal door de 

‘ingezetenen’ van de eigen gemeente wordt 

toch weer uitgebreid gecorrespondeerd over 

de kosten en de uitvoering van de loswal. Dat 

leidt allemaal tot niets.

Om de impasse te doorbreken is er op 19 sep-

tember 1949 eerst een bespreking tussen de 

Colleges van B&W van Houten, Schalkwijk 

en Tull en ’t Waal en daarna van de colleges 

met de ‘industriëlen’. 

De colleges wisselen vooral standpunten 

uit en wijzen elkaar op het bezwaar voor de 

eigen ingezetenen als men naar de overkant 

van het kanaal zou moeten gaan. Daarbij 

wordt er van uit gegaan dat niet alleen de 

bedrijven maar ook boeren van de loswal 

gebruik zullen willen maken voor de aan- en 

afvoer van producten.

Botsende gemeenten
Uit het verslag van de bespreking blijkt dat 

er behalve het plan aan de Noordelijke oever 

ook een plan van de drie colleges van B&W 

is geweest voor de Zuidelijke (Schalkwijkse) 

oever. Volgens de Burgemeester is het plan 

aan de Noordelijke oever opgesteld met de 

Graanmaalderij en de Firma Vulto. De wet-

houders van Schalkwijk en Tull en ’t Waal 

zijn niet overtuigd.

“De heer J. den Hartog (Schalkwijk) zegt, dat 

het hem bevreemdt, dat het oorspronkelijk 

goedgekeurd plan nl. een loswal aan de Zui-

delijke oever van het kanaal thans geheel van 

de baan is. Welke voordelen biedt nu nog een 

loswal aan de Noordelijke oever in Houten? 

Het komt hem voor, dat een zodanige oplos-

sing zeer bezwaarlijk is voor de ingezetenen 

van Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

De Burgemeester deelt mede, dat de Firma 

Vulto geen bezwaar heeft tegen het nieuwe 

plan.

De heer J. den Hartog (Schalkwijk) merkt 

op. dat hij vernomen heeft, dat de heer 

Winterink bezwaar heeft gemaakt tegen het 

oorspronkelijke plan, omdat zulks bezwaar 

oplevert voor de Houtense boeren, vooral 

wanneer in ongunstige tijden de boeren zelf 

hun producten aan de loswal moeten afhalen. 

Indien zulks juist is, aldus spreker, vraag ik 

mij zelf af, of het nieuwe plan alsdan geen 

bezwaar is voor de boeren uit Schalkwijk en 

Tull en ’t Waal, welke vraag hij bevestigend 

moet beantwoorden. Zoals oorspronkelijk is 

besloten moet er een loswal komen niet spe-

ciaal voor de Firma Vulto en de Coöperatie, 

doch voor het algemeen belang en voor de 

verre toekomst.

De heer J.W. Vulto (Schalkwijk) geeft er de 

voorkeur aan om in samenwerking met de 

Firma Vulto een eenvoudige loswal te doen 

maken in de gemeente Schalkwijk. Wanneer 

de loswal in Houten wordt gemaakt, wordt 

Schalkwijk ten eeuwigen dagen verstoken 

van uitbreiding en vooruitgang.

De heer van Dijk (Tull en ’t Waal) meent, 
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dat het nieuwe plan geheel ten gunste van 

Houten is en dat elke uitbreiding op allerlei 

gebied ten Zuiden van het kanaal uitgesloten 

wordt.

De heer van Rooijen (Houten) acht het 

gewenst eerst het gevoelen te vragen van 

de firma’s. Het is een voordeel voor de 

gemeentenaren, dat er voor de toekomst een 

behoorlijke loswal komt.”

Opnieuw geen loswal
De colleges komen er niet uit en besluiten 

pas conclusies te trekken na de bespreking 

met de industriëlen. Om opnieuw een lang 

verhaal kort te maken. Het leidt niet tot een 

oplossing.

Op 21 februari 1950 schrijft de Firma 

Vulto aan de drie gemeenten “Door de zeer 

onzekere tijdsomstandigheden, welke zich 

momenteel in het bedrijfsleven en speciaal in 

het kunstmeststoffenbedrijf laten gevoelen is 

het voor ons bedrijf op dit ogenblik niet ver-

antwoord geldbedragen als gisteren genoemd 

te investeren, waardoor wij genoodzaakt zijn 

U te moeten berichten, dat wij thans niet tot 

het gezamenlijk aanleggen van een loswal 

kunnen besluiten.”

Het bedrijf verklaart tevens bereid te zijn om 

mee te werken aan een oplossing die door 

de gemeente Houten zou worden getroffen, 

bijvoorbeeld door de verkoop van grond. De 

gemeente Houten gooit echter de handdoek 

in de ring en schrijft op 27 februari aan Rijks-

waterstaat “dat de Raad dezer gemeente in 

zijn vergadering van 24 dezer heeft besloten 

af te zien van de plannen voor het maken van 

een loswal in deze gemeente, zulks op grond 

van het feit dat de aanleg van een dergelijke 

inrichting momenteel te kostbaar is voor 

onze gemeente, temeer waar 

Belanghebbende firma’s, te weten Coöpe-

ratieve Landbouwvereniging ‘Houten’ te 

Houten en de Fa. J. Vulto te Schalkwijk, zich 

vanwege de door hen te verwachten hoge 

uitgaven, hebben teruggetrokken.

Een aanleg van de loswal voor rekening van 

de gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 

’t Waal, of alleen de gemeenten Houten en 

Schalkwijk, werd eveneens niet verantwoord 

geacht. 

Nu deze aangelegenheid dus wederom, even-

als in 1943, geen doorgang heeft kunnen 

vinden, gevoelen wij ons verplicht Uw dienst 

hartelijk dank te zeggen voor de prettige en 

coulante samenwerking en het vele werk, 

hetwelk zij toch enkel voor onze gemeente 

heeft verricht.”

Hoe de huidige loswal aan de Noordelijke 

oever maar dan ten oosten van de spoorbrug, 

uiteindelijk toch tot stand is gekomen, vertelt 

het dossier niet.

Christ Essens

1  Gemeentearchief Houten 1811 - 1960, inven-
tarisnummer 2279
2  www.rijkswaterstaat.nl
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 1945 - 1950 Indiëgangers

Na de bevrijding wil Nederland 
het normale leven weer oppakken. 
Daar hoort ook het herstel van de 
oude situatie in Nederlands Oost 
Indië bij. 

De plaatselijke bevolking denkt daar 

anders over. Op 17 augustus 1945 roept 

Soekarno de onafhankelijkheid uit. Neder-

land legt zich daar niet bij neer en stuurt 

het leger. Eerst vrijwilligers, in de loop van 

1946 dienstplichtigen. 

Ook uit Schalkwijk en Tull en ’t Waal 

worden tientallen jonge mannen naar 

Indië gestuurd. Over deze mannen is tot en 

met februari 2016 in Museum Dijkmaga-

zijn De Heul een tentoonstelling te zien

Herstel van Orde en Vrede
Na de bevrijding van Europa concentreren 

de geallieerden zich op het verslaan van 

Japan. Op 15 augustus 1945 capituleert 

Japan. Het duurt echter nog geruime tijd 

voor de geallieerde troepen overal aanwe-

zig zijn. In Nederlands Indië wordt door 

Soekarno en Hatta de onafhankelijke staat 

Indonesië uitgeroepen.

Nederland kan aanvankelijk weinig doen 

door gebrek aan middelen en troepen. 

Terwijl Japanse troepen nog aanwezig zijn, 

landen Britse troepen in Indië. Onder 

andere in Soerabaja (Java) voeren zij 

verschillende gevechten met Indonesische 

nationalisten. Nederland stuurt in okto-

ber 1945 met de Nieuw Amsterdam via 

Engeland troepen naar het Oosten. Onder 

hen de Schalkwijkse oorlogs-vrijwilliger Ko 

van der Velden. 

Omdat Nederlandse troepen van de Brit-

ten nog geen toestemming krijgen om 

te landen in Indië gaat de reis eerst naar 

Malakka. Op 8 maart 1946 komt het 

onderdeel van Ko (1-8 R.I.) aan in Batavia 

op Java. In november vertrekt het bataljon 

naar Padang op Sumatra. Daar vinden 

verschillende gevechten plaats met zware 

verliezen aan beide kanten. Ko van der 

Velden is op 2 december 1946 te Padang, 

Udjung Karang overleden.

Ko van der Velden (Foto: Wim van den Heuvel)
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Na de oorlogsvrijwilligers volgen de 

dienstplichtige militairen, in principe voor 

twee jaar. Zij zijn verspreid over verschil-

lende onderdelen en gebieden. Om het 

contact met hen te onderhouden wordt in 

1948 het gestencilde maandblad Contact 

opgericht door de afdeling Schalkwijk 

van het katholiek thuisfront. Daarin veel 

nieuws over wat er in Schalkwijk gebeurt, 

een stichtelijk woord van de pastoor of de 

kapelaan en ook veel brieven van Indiëgan-

gers.

Na de soevereiniteitsoverdracht van Neder-

land aan de regering van Indonesië op 27 

december 1949 duurt het nog tot ver in 

1950 voor alle militairen weer terug zijn. 

Nederlandse troepen hielpen 4 juni 1951 

bij het overdragen van bestuurlijke en poli-

tionele functies aan Indonesische vertegen-

woordigers. En ook bij het evacueren van 

duizenden Nederlandse onderdanen die de 

nieuwe Republiek Indonesië uit wilden.1

Hierna volgt de letterlijke tekst uit Contact 

van delen van brieven van de dienstplichti-

gen uit verschillende fasen van hun uitzen-

ding. Over de reis per schip, over gevech-

ten in de periode tijdens en na de tweede 

politionele actie (van 19 december 1948 

tot 5 januari 1949) en over de periode van 

na het staakt het vuren van 10 augustus 

1949 waarin samengewerkt moest worden 

met het Indonesische leger, T.N.I..

Aktie met Th (Theo) van den 
Hoogen, november 19482

Het wordt weer avond op de stille afge-

legen post aan de S.Q. lijn en de lampen 

worden weer aangestoken. Als de lang ver-

wachte postwagen binnenkomt en ‘Tante 

Pos’ voor de meesten brieven of andere 

lectuur uit het Vaderland meegebracht 

heeft, worden pen en postvellen voor de 

dag gehaald.

Tussen de gebouwen door horen we de 

afgemeten pas van de wacht. Nu is het zijn 

buurt voor onze veiligheid te zorgen.

Plotsklaps wordt deze stilte verstoord door 

de noodkreet uit de Kampong, het aan-

houdende ge-tam-tam. Wel ‘potdomme’ 

wordt er aan de andere kant van de kade-

muur geroepen. “Hoor je het jongens, het 

is weer zo ....”. Na 5 minuten staat er een 

patrouille van zes man klaar om naar de 

plaats des onheils te gaan. Dwars door de 

sawahs en over smalle dijkjes gaan we in 

alle stilte in de richting van de kampong, 

waar nog steeds alarm wordt geslagen. Al is 

het pikkedonker, de weg weten we op ons 

Kist van Th. van den Hoogen gebruikt tijdens 
zijn diensttijd in Indië. (Foto: Christ Essens)
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duimpje. De hoeveelste keer is het al, dat 

we in de richting gaan? Hoevaak hebben ze 

hier al gerampokt? 

Intussen zijn we al bij de bewuste kam-

pong gekomen. Zielsblij is het Dessa-hoofd 

als hij onze patrouille ziet. Direct vertelt 

hij dat er 8 man in het huis van zijn broer 

aan het rampokken zijn. Als we bij het 

huis gekomen zijn, ruiken de ‘heren’ zeker 

lont, want in een razend tempo horen we 

ze op de vlucht slaan. Schieten is voor 

ons onmogelijk, want eensklaps zitten 

alle (dessa)wachters voor ons en gaan de 

‘heren’ achterna. Ook wij sluiten ons bij de 

achtervolgers aan. Een van de rampokkers 

heeft een pistool en vuurt ‘n keer in onze 

richting. Nu komt onze beurt. Daar ratelt 

even een sten. Gekreun en gekerm is het 

resultaat. Op een kleine afstand vinden we 

er twee liggen, waaronder de leider van de 

bende met zijn pistool. De rest ziet zijn 

benarde positie en komt met de handen 

omhoog naar ons toe. Kasian toean, Kasian 

...

De reis naar Indië van Henk Kool 
eind 19483

De reis naar dit land, een lieve 10.000 

K.M. is interessant en toch eigenlijk stom 

vervelend. De eerste dagen gaat het best. 

Het schip zelf is de moeite waard om te 

bekijken en het duurt enkele dagen voor 

je weet waar stuurboord is en hoe je in de 

eetzaal moet komen. Die eerste dagen kan 

ook de zee veel bekijks beroemen. Maar ik 

kan me nog wel herinneren dat het eerste 

stukje van Spanje na vier dagen varen mij 

al enkele heerlijke landelijke genoegens in 

de geest bracht. Een gevoel dat langzamer-

hand aangroeide en op de Indische Oceaan 

als het ware een kwelling werd. Daar wij 

met 1.600 man op een kleine boot (8.000 

ton) zaten, was het comfort niet groot en 

moest je jezelf trachten te vermaken. Wat 

de een beter gelukte dan de ander, natuur-

lijk. 

Na een week aan boord was het enige, 

waarvoor wij ons nog interesseerden het 

land dat zich bij stukjes en brokjes zo nu 

en dan liet zien. Gibraltar, waar we zo vaak 

over gehoord hadden, zagen we nu duide-

lijk voor onze ogen en dat geeft werkelijk 

een ongekende voldoening. Hetzelfde was 

het geval met de ontelbare eilanden en 

streepjes kust die je in de loop der vaart 

voorbij zag schuiven. Onder welke Port-

Saïd, het Suezkanaal, Suez en Aden wel 

de voornaamste waren omdat je er dichter 

langs komt.

In het Suezkanaal passeerden we ook een 

schip thuisvaarders, dat voor een moment 

een reusachtig Hollands gebrul deed 

ontketenen te midden van de woestijnen 

aan weerszijden. Aden zal ook lang in onze 

gedachten blijven voortleven, omdat we 

ons hier voorzagen van Players, Gold-Flake 

enz. voor elke stuiver, die in ons bezit was 

en dat waren er niet veel daar we geen geld 

mochten meenemen. 
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Na dit paradijsachtig oord kregen we de 

zwaarste hap te verduren van de hele reis. 

10 dagen zonder die geliefkoosde streepjes 

land en storm in het vooruitzicht.

Na deze tien dagen was het eerste wat we 

aan land zagen Nederlandsch grondgebied. 

Enkele eilanden en heel in de verte Suma-

tra met een paar torenhoge bergen. Dit was 

tegen de avond en de volgende morgen bij 

het ontwaken, lagen we in Tandjong Priok 

aan wal, de voorstad van Batavia.

Bericht van Henk Kool uit  
Semarang 11 maart 19494

De vorige keer heb ik beloofd iets te 

vertellen over de zuivering en wat daarmee 

samenhangt. De toestand, die hier op het 

ogenblik heerst, is ongeveer als onder de 

Duitse bezetting. In Holland hadden we 

toen K.P. en B.S. die er op uit waren om 

de vijand zo veel mogelijk te hinderen. 

Dat zien we hier ook met dat verschil dat 

de extremisten zich in de bergen hebben 

teruggetrokken (en) als een soort kleine 

legeronderdelen bij elkaar blijven. Natuur-

lijk hebben ze hun handlangers in de 

buurt van de bevolkingscentra, die hen 

op de hoogte houden van de voorbereide 

militaire acties en andere dingen o.a. het 

onderzoeken, waar eten of buit te halen 

is. Want boven in de bergen is geen eten 

en op zekere tijd moet daar in voorzien 

worden door een overval op een lagergele-

gen kampong.

De taak van de militairen is nu om deze 

bendes op te ruimen en de middelen 

daartoe zijn op de eerste plaats het geregeld 

patrouille lopen door het gehele gebied, 

zodat het voor de extremisten onmogelijk 

wordt om zonder risico maar plundertoch-

ten te ondernemen in het lager gelegen 

gebied.

Ten tweede de I.V.G. of I.D. dat wil 

zeggen de inlichtingendiensten en de uit 

hun gegevens voortvloeiende grootscheepse 

acties.

Ten derde bovendien nog de bevolking 

van de kampongs die allerminst op een 

plundering gesteld zijn en daarom vaak 

de militaire macht waarschuwen, wanneer 

onraad dreigt.

Sergeant Henk Kool (Foto: Wim van den Heuvel)
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Chauffeur Jan van Leur na de 
wapenstilstand van 10 augustus 
19495

Dinsdag 6 september moest ik drie T.N.I.-

officieren naar Boomiajoe brengen. Moet 

je weten dat we eerst tegen die lui gevoch-

ten hebben. Nu na het cease fire willen 

ze met ons samenwerken en de geloofs-

strijders wegwerken, dit zijn de D.I.’s 

en Isboela. Enfin, de heren kenden vlot 

Hollands en Engels en zelfs Frans. Al gauw 

hadden we elkaar goed begrepen en werd 

er gewoon gepraat. In Boeiajoe moest ik 

ze in een kampong brengen daar hadden 

ze een bespreking. Ik ging overnachten bij 

onze jongens .....

’s Woensdags ben ik nog naar Tjipang 

geweest, een van onze vele voorposten, 

daarvoor moest ik door een kali rijden.

Donderdag moest ik weer om 10 uur 

aanwezig zijn. Toen bleef ik wachten bij 

de Wadena, d.i. de burgemeester. Deze 

kende ook goed Hollands. Nu daar heb ik 

een paar uur rustig mee zitten praten en 

een paar foto’s gemaakt en ik moest ook 

mee-eten.

Om twee uur moest ik ze weer ophalen. Ik 

moest weer wachten. Al gauw stonden er 

drie T.N.I. militairen bij me, heel gewoon 

te praten. We presenteerden elkaar sigaret-

ten enz......

Tot zover dit relaas. Misschien zijn verschil-

lende van onze jongens in Indië het er niet 

helemaal mee eens, maar het is toch weer 

eens en ander geluid.

Christ Essens

1  Bronnen: Contact, uitgave van het kath. 
thuisfront afd. Schalkwijk, Jaargang 1 nummer 3 t/m 
Jaargang 2, nummer 12,. Indonesië Een kolonie vecht 
zich vrij In: En toen.nu. ;De canon van Nederland, 
Amsterdam 2008. www.defensie.nl. www.indie-1945-
1950.nl. www.indieinoorlog.nl . www.oorlogsgra-
venstichting.nl 

Jan van Leur komt terug uit Indië in 1950
(Foto: Familie van Leur)
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 1940 - 1945 De oorlogsjaren van Theo van Bennekom1

Hierbij geef ik een verslag van de 
Oorlog van 1940 - 45, in Neder-
land. Deze gegevens heb ik op 
papier vastgelegd voor onze klein-
zoon Tobias en zijn schoolvriend 
Rik voor een werkstuk op zijn school. 
Toen de Oorlog begon was ik net 6 
jaar, en dan valt het niet mee, om 
dan nu 74 jaar terug te denken 
in het verleden. Ik zal trachten 
allemaal even nog op een rijtje te 
zetten, voor zover mijn geheugen 
het toelaat, wat er toen bij ons op 
het platteland is gebeurd.

Oorlogsdreiging
In Nederland begon in 1939 en begin 1940 

de oorlogsdreiging op gang te komen. Mas-

saal werden de verdedigingslinies in orde 

gemaakt, dat is de Grebbenbergse Linie en 

de Hollandse Waterlinie en de Fortenbouw 

versterkt, in het Midden van Nederland.

Ook in omgeving waar wij woonden, aan 

de Lekdijk 20 in het dorp Schalkwijk, en 

in de stad Utrecht werden bij de Waterlinie 

nieuwe bunkers gebouwd ter verdediging 

en ook tankgrachten gegraven. Alles ter 

voorbereiding van een inundatie, om het 

land onder water te zetten, zodat er dan geen 

wagens en kanonnen meer doorheen konden 

gaan, als in de hele omgeving dan een laagje 

water stond. 

De Hollandse Waterlinie was bedoeld ter 

verdediging van het Westen van Nederland, 

waar de Ned. Regering in kantoren gehuis-

vest was {in Den Haag}.

De oorlogsvoering bij ons in het midden 

van het land, begon op gang te komen op 

10 mei 1940, het was heel mooi weer. Bij de 

inval in Nederland van het Duitse leger, was 

er weinig weerstand, daarna volgde evacuatie 

van de bevolking uit het spergebied.

Wij woonden met ons gezin op de boerderij 

in het bedreigde gebied van de Waterlinie 

nabij de Culemborgse Spoorbrug en Fort 

Honswijk, een kwetsbaar gebied in de oorlog.

Evacuatie
Met het snelle optrekken van het Duitse leger 

bij de Grebbenberg was de Nederlandse ver-

dediging plotseling hard teruguit gegaan en 

moesten de mensen van de volgende waterli-

nie, waar wij woonden, allemaal evacueren. 

Dat ging gebeuren in de middag van 13 mei 

40; alle mensen moesten uit de omgeving 

richting Vreeswijk en daar instappen in de 

2 grote kolenschepen die klaar lagen aan de 

kade. In elk schip zaten later wel 350 mensen.

Dat moest je eens voorstellen, en dat er alle-

maal grote gezinnen waren met 5 -12 kinde-

ren die gingen verhuizen met klein tasje met 

kleding bij zich. Dat had voor onze ouders en 

andere grote gezinnen een hele grote impact 
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want het hele woongebied moest leeg zijn 

{het schootsveld gebied noemde men dat}.

Die volgeladen schepen met mensen, gingen 

varen over de rivier de Lek, richting Rot-

terdam. Er waren grote witte lakens over 

de luiken gespannen, dat betekende dat er 

onschuldige mensen aan boord waren (we 

waren evacuees). Want het Duitse leger vloog 

met vliegtuigen door de lucht en bombar-

deerde toen Rotterdam. Dat hoorden we 

aan het geluid, dat was toen wel iets vreemds. 

De leiding van de schepen kreeg opdracht 

dat de schepen terug moesten. Ze werden 

gedraaid op de rivier de Lek, en weer terug 

gevaren richting Vreeswijk en naar Utrecht. 

Dat gebeurde allemaal ’s nachts, en we zijn 

toen in de ochtend gelost in Utrecht. De 

mensen werden geplaatst in scholen en bij 

particulieren. Wat waren wij blij en dankbaar 

dat het transport en het varen met de boten 

goed was afgelopen. Na een paar dagen 

mochten we weer naar huis terug.

Bezetting
In de zomer van 1940 was het wel even 

wennen aan de bezetting van de Duitser. De 

hele Nederlandse economie was een beetje in 

de war, alle oorlogsschade moest opgeruimd 

worden. In voorjaar 1941 begon alles weer 

te draaien, de scholen waren weer begonnen 

met 1 januari 1941.

Het dagelijkse leven kwam weer op gang, vol-

gens de Duitse regel. Er werden legitimatie 

bewijzen gemaakt met foto’s, stamkaarten 

en distributiebonnen ontwikkeld, voor de 

eerlijke verdeling van het beschikbare voedsel 

in Nederland. Bij ons op de boerderij moest 

ons vader slachtvee, dat is koeien en varkens, 

leveren, en ook graan en aardappels en fruit.
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Bij ons op het platteland merkten we weinig 

van de nieuwe regeling van de Bezetting. 

Wel kwamen er nieuwe regels, alle ramen 

moesten op den duur verduisterd worden. 

Op vele punten waren hier en daar soldaten 

te zien, de Forten waren wel allemaal bezet 

en bewaakt.

In 1942 moeten wij de radio in leveren, want 

er mocht niet naar radio Oranje worden 

geluisterd en ook niet naar de Engelse zender. 

De kranten werden ook steeds dunner en er 

stond ook weinig nieuws in te lezen. Dat 

was ook door de censuur en het toezicht van 

de Duitsers.

En het verdere Bezettingsgebeuren beleefde 

je als kind van 10 - 11 jaar. Wat er allemaal 

om je heen kwam, wat in de grote Stad 

gebeurde, dat hoorde je pas jaren later, na 

de Bevrijding van 5 mei.

In 1943 - 44 hoorde je niet van de jodenver-

volging en de concentratiekampen, en ook 

niet van Anne Frank in Amsterdam. Dat er 

wel wat aan de gang was dat hoorde wel wat 

hier en daar.

Invasie
De echte oorlogsdreiging in Nederland, 

de Bezetting van Duitsers, begon ergens 

met D-Dag, 6 juni 1944, met de invasie in 

Normandië (Frankrijk). Vanuit Engeland 

naar de kust van Frankrijk om Europa te 

bevrijden van de Duitse overmacht.

Toen was alles ook weer veel scherper en 

toezicht, en bewaking op de gebouwen en 

bruggen.

Wij woonden zelf nabij de Culemborgse 

Spoorbrug , die werd speciaal bewaakt door 

het leger met kanonnen, er was toen ook 

bezetting, in woonbarakken nabij, en in onze 

Boerderij-woning.

In de zomer van 1944 was de oorlogsvoering 

bezig om Frankrijk en vervolgens België te 

bevrijden. Daarna kwam Nederland aan de 

beurt. In september 1944 was er een grote 

trek van leger bewaking richting Arnhem. Er 

was iets bijzonders aan de gang, de grote slag 

om de Arnhemse bruggen en die omgeving, 

werd verloren. Later in Febr. - Maart 1945 (is 

het gebied) met hevige strijd toch veroverd, 

met veel soldatenlevens.

Hongerwinter
Nu gaan we naar de Herfst 1944, en verder 

door naar Dec.- Febr. - 45 naar de koude 

winter waar veel mensen in de steden honger 

hebben geleden. Bij ons op het platteland 

viel het gelukkig nog wel mee. We hadden 

nog wat te eten en ook veel weg te geven, 

aan arme mensen die te weinig hadden. We 

hadden ook wel bonkaarten, maar daar was 

niet al te veel op te krijgen in de winkel.

Op het platteland werd ook veel gevorderd, 

of te wel in beslag genomen. Het betreft 

melk, boter, kaas en eieren en fietsen waren 

ook niet veilig. Ook tractoren en wagens en 
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ander los motorisch materiaal konden de 

Duitse bezetters goed gebruiken.

We waren wel blij dat de winter van 1945 

voorbij was, met die kou en vorst, en ook 

de Rivier de Lek was dicht gevroren. Het 

viel niet mee om de boel warm te krijgen 

in de huizen. Gelukkig dat het voorjaar er 

aan kwam, toen zag het er naar uit dat de 

Oorlog bijna was afgelopen. Begin mei heeft 

het Duitse Leger om verder bloedvergieten 

te voorkomen zich overgegeven, omdat toch 

niet te winnen was. Toen is de overgave 

getekend in Hotel in Wageningen, op 5 

Mei 1945, door alle opperbevelhebbers van 

de Legers, dus dat werd de Bevrijdingsdag.

De Duitse soldaten moesten allemaal weer 

terug naar huis, en naar hun eigen vaderland. 

Verschillende dagen duurde die afvoer, de 

soldaten die lopend met hun privé-goederen 

voorbij kwamen via de Lekdijk, vanaf 

Schoonhoven richting Arnhem, in grote 

groepen met begeleiding.

Wederopbouw
Nederland was blij dat de Oorlog was afge-

lopen, bevrijd van oorlogsgedoe. Maar nu 

moest er weer veel opgebouwd worden wat 

kapot was gebombardeerd, en vernield was 

door het oorlogsgeweld. Het duurde nog de 

hele zomer voordat alle bedrijven weer op 

gang waren gekomen.

De scholen begonnen weer te draaien per 

2 januari 1946, met een kort leerjaar tot 

augustus 1946. Het werk op de boerderij 

en het land begon op gang te komen. Waar 

een wil is een weg, en de Natuur hielp een 

handje mee.

Een jaar na de bevrijding van mei 1945 

begonnen de bevrijdingsfeesten overal in 

de omgeving met grote optochten die heel 

mooi waren. Zo blij was de bevolking dat de 

vrijheid er weer was.

Nu is er om de 5 jaar nog steeds weer het 

speciale bevrijdingsfeest in Nederland en op 

4 mei, elk jaar de speciale dodenherdenking 

van de afgelopen oorlog, 1940 - 1945, en ook 

al de andere slachtoffers van de oorlogen in 

de wereld, in de jaren erna.

En dat heb ik allemaal bewust meegemaakt. 

Dat deze gegevens bewaard blijven, voor het 

archief, voor de volgende generatie

Theo van Bennekom

1  Met dank aan Wim van den Heuvel. Verslag 
op 25 juni 2014 geschreven door Theo van Bennekom. 
Transcriptie en lichte redactie door Christ Essens en 
Frans Hollander. 

Huisvlijt tegel (Foto: Christ Essens)
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 2015 De satellietfoto toont…

Wie langs het Amsterdam Rijnkanaal rijdt over de Kanaaldijk, hobbelt over een lange 
rechte weg. In de tijd dat bij de Veerwagenweg een veerpont lag, zat er een bocht in die 
rechte weg. De mensen die wilden overvaren, moeten zich opstellen en dat kon niet op de 
doorgaande weg. Daarom lag er een bocht in de weg, die het verkeer achterlangs leidde. 
Het bochtige stukje is er nog steeds, maar wordt alleen nog door de bewoners gebruikt. 
Aan de Houtense kant van het Kanaal is eenzelfde bocht te zien.
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