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Norm a e n Ha n Mu l d e r

St. Truiden, historische parel in Belgisch
Limburg
Zoals elk jaar organiseert de historische kring
in het voorjaar een geheel verzorgde dagexcursie naar een historisch interessante plek in
binnen- of buitenland. Bereikbaar in twee tot
drie uur rijden.
Dit jaar kozen Herman Steenman en Peter
Koch voor St. Truiden in België.
St. Truiden? Ik had er nog nooit van gehoord,
maar de dagexcursies zijn altijd zeer de moeite
waard, dus gingen we zaterdag 8 april welgemoed op pad met een kleine vijftig andere
enthousiastelingen.
Gemak dient de mens, wie mee wil kan op zes
opstapplaatsen in het Kromme Rijngebied de
bus in. Na ruim twee uur rijden, deels via een
mooie toeristische route, kwamen we aan in

St. Truiden, waar we gelijk in de stemming
kwamen met een lekker kopje koffie met
pannenkoektaart in Het Begijntje, een rustiek
etablissement aan het even rustieke Begijnhof.
Niet voor niets staat dit Begijnhof op de Wereld
Erfgoedlijst van de Unesco.
Onze groep kwam onder de hoede van de
welbespraakte gids Aletta Jonkheere. Ons
eerste doel was de Begijnhofkerk, gewijd aan
St. Agnes en gebouwd voor de begijntjes anno
1258. Een uniek gebouw, waarin je als het ware
door acht eeuwen wandelt. Het beroemdst is
de kerk door de achtendertig prachtige middeleeuwse muurschilderingen.
Over elke muurschildering is een spannend
verhaal te vertellen. En dat doet onze gids met
overgave.

De Grote Markt in Sint Truiden met links het stadhuis en Rechts de Onze Lieve Vrouwe kerk
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Links: Veel aandacht van de groep voor het verhaal
van de muurschildering over het sterfbed van Maria.
Rechts: Het imposante Festraets uurwerk

Het sterfbed van Maria, die uiteraard in de hemel
opgenomen werd. De ongelovige Thomas kon dat
niet zomaar aannemen en betwijfelde dit. Waarop
Maria, die dit vanuit de hemel met lede ogen aanzag,
haar rode ceintuur afdeed en die naar beneden, naar
Thomas gooide, als bewijs. Heel bijzonder dat wij dit
“stripverhaal”, geschilderd in de 14de eeuw, anno
2017 nog kunnen bewonderen.



eindelijk het “laatste woord” had omdat ze toch
in de Begijnhofkerk begraven werd. Terwijl de
pastoor haar weggestuurd had.
Op het Begijnhof bevindt zich ook de studio
waar het beroemd Festraets uurwerk tentoongesteld is.

Een oeroude grafsteen vertelt het verhaal van
een eigenzinnige abdis, die het gezag van de
boven haar gestelde pastoor tartte en die uit-

Kamiel Festraets was een echte Truienaar en zoon
van een horlogemaker. Zijn levenswerk was de bouw
van een astronomisch uurwerk, waarin hij tientallen
functies verwerkte: tijdmeting, zandlopers, wateruur
werk, zonnewijzers, maar ook de dood die op de hele
uren de klok slaat en een stoet van werkende middel
eeuwse ambachten die elk uur langs komt. Zo’n
20.000 onderdelen kent dit kunstwerkje. Fascinerend.
Hij bouwde eraan van 1937 tot 1942.

De bewegende stoet van middeleeuwse ambachten
in het Festraets uurwerk

Stukje van de crypte met een herinnering aan
St. Gregorius

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

Het Begijntje verzorgde voor ons een heerlijke
lunch, waarna we ’s middags konden genieten
van nog een aantal indrukwekkende monumenten, zoals de rijk gedecoreerde Onze lieve
Vrouwenkerk in Brabantse gotische stijl met
zijn Schatkamer, waarin het topstuk een enorme gouden monstrans is. Maar we hoorden
ook de vermakelijke verhalen over de sobere
Capucijnenkapel en het 18de eeuwse Stadhuis.
Als laatste bezochten we het Abdijterrein, waar
de geschiedenis van St. Truiden begon, met
abt St. Trudo die op deze plaats in het jaar 655
een kleine abdij stichtte. In de loop van veel
eeuwen groeide deze uit tot een belangrijk
kerkelijk centrum in deze streek. Niet in het
minst door het feit dat het graf van St. Trudo
een pelgrimsoord werd.
Helaas heeft een enorme brand in 1975 veel
unieke abdijgebouwen verwoest. Op bewonderwaardige en moderne wijze heeft men dit
complex gerestaureerd, zonder alle gebouwen
opnieuw op te trekken. De oude Abdijtoren en
de Crypte zijn bewaard gebleven en zijn een
directe link met het roemruchte en interessante verleden van dit kleine, maar belangrijke
St. Truiden.
Met een toost op dit unieke dagje St. Truiden
werd deze dag voor de meesten afgesloten op
een terrasje in de zon. Waarna de bus ons naar
het restaurant Quatre Bras bij Best bracht,
waar we van een heerlijk buffet en genoeglijke
gesprekken genoten.

De oude abdijtoren en het zonnewijzermonument
voor St. Trudo

De interessante, bijzondere, maar ook heel
leuke dagexcursie was weer voorbij.
Met dank aan de organisatoren opteren wij
volgend jaar weer voor zo’n mooie dag.

Deel van de
Begijnhofkerk
met de kruizen
van taxus tussen de buxus
om aan te
geven dat dit
vroeger een
kerkhof was
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K ees Ve r n o o i j * / Ma n s B r e s s e r *

Cothense mannen als soldaat in Indonesië
1947-1950
Waarom een artikel?
Het is veel mensen niet bekend, dat er in een
kleine plaats als Cothen, die rond 1950 ongeveer 1200 inwoners telde, veel jongemannen
tijdens de politionele acties in de periode 19451950 naar Indonesië gingen. Te weinig werd er
stilgestaan bij wat dit voor die jongens en hun
achterblijvende familie betekende, terwijl hun
vertrek en langdurige aanwezigheid in Indonesië ingrijpende gebeurtenissen in het leven van
de jonge militairen waren.
In dit artikel proberen we daar een impressie
van te geven. We gaan niet in op de morele
dimensie van het ingrijpen van de Nederlandse
overheid in Indonesië. Een nevendoel van het
artikel is, dat ook in andere plaatsen in het
Kromme Rijngebied nagegaan zou moeten
worden hoeveel jongemannen er naar Indonesië vertrokken. We denken dat het in het
totaal om zo’n 100 mannen uit het Kromme
Rijngebied ging. Verder is het onze ervaring,
dat een deel van de toenmalige soldaten over
veel foto’s, dikwijls keurig in albums geplakt,
beschikte. Het is van historisch belang dat deze
albums niet verloren gaan.

Waar ging het in Nederlands-Indië om?
De oorlog in Indonesië van 1945-1950 was
er vanuit Nederland op gericht dat Indonesië
niet onafhankelijk werd maar een Nederlandse
kolonie bleef. Om dat doel te realiseren stuurde
de Nederlandse regering 200.000 oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen naar Indonesië.
Om als dienstplichtige naar Indonesië uitgezonden te kunnen worden, was er de wet van
* Dr. Kees Vernooy is lector emeritus Effectief taalen leesonderwijs en houdt zich o.a. bezig met de
sociale geschiedenis van het Kromme Rijngebied.
* Mans Bresser werkte in de bouw, is Indië-veteraan en is geïnteresseerd in de geschiedenis van
Cothen.
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4 augustus 1947 betreffende uitzending van
dienstplichtigen, die dit mogelijk maakte. In artikel I van die wet staat dat dienstplichtigen van
de landmacht, ook zonder hun toestemming,
naar Nederlands-Indië, Suriname of Curaçao,
kunnen worden verzonden. In hetzelfde artikel
I staat onder 2 dat hun verblijf niet langer dan
tot het einde van 1949 duurt, tenzij het met
hun eigen toestemming dan wel bij wet wordt
verlengd. Begin 1946 was deze grondwetswijziging die het mogelijk maakte dienstplichtigen
naar Indonesië te sturen al door het kabinet
ingediend. Ondanks dat die wetswijziging pas
in augustus 1947 van kracht werd, waren er al
eerder dienstplichtigen naar Indonesië gestuurd. Cothenaar Adriaan van Reuler vertrok
als dienstplichtige van de 7 Decemberdivisie
reeds op 16 oktober 1946 naar Indonesië.
Ondanks de inzet van veel dienstplichtigen
raakte Nederland zijn belangrijkste kolonie
kwijt en het is een schatting, dat er in Indonesië
ongeveer 5000 Nederlandse militairen omkwamen, waarvan de helft door geweld en de
andere helft door ziekten en ongevallen.

Om hoeveel Cothense jongemannen
ging het?
Achttien Cothense mannen, jongens nog, gingen naar Indonesië. Het grootste deel vertrok
als vrijwilliger. Dit waren Jo Balk, Jan van den
Bogaard, Bertus Hofman, Toon Hofman, Henk
Korpel, Cor de Kruif, Theo Volwerk, Rinus Volwerk, Ben van Wijk en Bertus Zumbrink. Een
belangrijk deel van de vrijwilligers had tijdens
de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten
en vond dat het Nederlands gezag in Indonesië
hersteld moest worden. Als dienstplichtigen
gingen de volgende personen naar Indonesië: Mans Bresser, Ties van Dam, Jan Doeser,
Wijnand Merkus, Gert van Rooijen, Harry van
Rossum, Niek Smorenburg en Adriaan (Broer)
van Reuler.
Twee gezinnen, namelijk van Hofman en
Volwerk, werden extra zwaar getroffen, omdat
er twee zoons uit het gezin als militair naar

Revaliderende Mans Bresser; Bresser zit in de stoel (Foto Collectie Mans Bresser)

Indonesië vertrokken. Deze zoons gingen als
vrijwilliger.
Twee mannen, Ben van Wijk en Rinus Volwerk,
overleden in Indonesië en zijn daar begraven.
Volwerk sneuvelde en Van Wijk kwam om
door een infectieziekte. Ben van Wijk stierf op
22 augustus 1946 in het Marine Hospitaal in
Soerabaja. Hij is begraven op het Nederlands
ereveld Kembang Kuning te Soerabaja. Rinus
Volwerk overleed na een aanslag in Medan op
19 oktober 1947. Hij is begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi. Mans
Bresser raakte 19 januari 1949 in Indonesië
ernstig gewond door een guerrilla-aanval en
moest vervolgens een half jaar in Indonesië
revalideren.

Van vertrek naar thuiskomst
Het vertrek
Het bericht dat de zoon of de zonen naar Indonesië moesten, sloeg vooral bij de ouders in als
een bom. De Tweede Wereldoorlog had men
net achter de rug en nu moesten hun zonen
een kleine 12000 km van Cothen gaan vechten
in een nieuwe oorlog. Een reactie van Bresser:
‘Na de oproep vergrijsde mijn moeder in een
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korte tijd en ze zong thuis nooit meer.’ Bresser vernam later dat zijn moeder vaak met de
moeder van Adriaan van Reuler, die in dezelfde
buurt woonde, stond te praten, waarbij er door
beide vrouwen gehuild werd. Daarbij kwam
nog dat veel ouders maar ook de Cothense soldaten niet goed wisten wat die ‘nieuwe oorlog’
in zou houden. Bij een oorlog dacht men aan
veldslagen, maar die vonden in Indonesië niet
plaats; het ging om een guerrillaoorlog. Een
oorlog waarbij de vijand meestal onzichtbaar
was.
De jongemannen voelden zich ook overdonderd door de oproep en de reactie van de
dienstplichtigen was doorgaans: ‘Als ik niet had
gehoeven, was ik niet gegaan.’ Begrijpelijk was
de reactie van de vrijwilligers anders. Zij kozen
er uit vrije wil voor om in Indonesië te gaan
vechten.
De schok was voor het gezin het grootst toen er
uiteindelijk vertrokken moest worden, namelijk bijvoorbeeld voor Mans Bresser op 11 april
1947. Zijn reactie: ‘Mijn moeder stond te huilen
toen ik het huis uit ging en mijn plunjebaal
voorop de fiets van mijn vader legde. Mijn
vader bracht me vrijwel zwijgend naar de toenmalige bushalte bij Van Eck aan de Groenehet kromme-rijngebied



ander, moderner wapen kregen. Dit toont, dat
een deel van de Cothense soldaten met weinig
militaire ervaring naar Indonesië vertrok.
Het vervoer per schip was wat we nu een
primitief gebeuren zouden noemen. Het ging
doorgaans om een vrachtschip dat provisorisch tot troepenschip was omgebouwd en de
militairen moesten tijdens de reis een plekje op
een van de dekken zien te vinden. Er waren
geen matrassen of hangmatten; je sliep op de
vloer van het dek en je kon je alleen met koud
water wassen. Er was wel verschil tussen de
transportschepen. De ene boot deed er een
maand over om in Indonesië te komen, terwijl
een langzamer troepenschip daar zes weken
over deed. Zo’n traag schip werd ook wel een
lui schip genoemd. Vooral na de doorgang van
het Suezkanaal werd de bootreis als uiterst saai
ervaren: dag na dag zag je alleen maar water.
De aankomst in Indonesië was overweldigend:
je kwam vanuit het kleine dorp Cothen en
ineens zette je voet aan wal in het grote, uitgestrekte Indonesië met haar mooie natuur, maar
al snel vond er een ontnuchterende kijk op hun
aanwezigheid plaats. Een reactie: ‘we dachten
als bevrijder te komen, maar werden als vijand
gezien. En als er binnen 14 dagen twee kameraden van je sneuvelen, ga je het een en ander
al snel anders ervaren.’

Adriaan van Reuler, rechtsonder, in 1947 op verlof in
Bandung (Foto Collectie Adriaan van Reuler)

woudseweg.’ Bresser vertrok met het troepenschip Nieuw Holland vanuit Amsterdam naar
Indonesië. Het was een reis van zes weken.
De meeste mannen vertrokken alleen en op
verschillende tijdstippen vanuit Cothen naar
Rotterdam of Amsterdam om daar ingescheept
te worden. Voor enkele mannen was het de
eerste keer dat ze in de trein zaten, de zee
zagen en voor hen allemaal gold dat ze voor het
eerst van hun leven buiten Nederland kwamen.
De indruk bestaat dat de meeste mannen
slechts een beperkte militaire opleiding in
Nederland hadden gehad. Ze hadden tijdens
de opleiding enkele keren met een oud geweer
geschoten, want er was eigenlijk geen geld voor
moderne wapens en munitie tijdens de opleiding. De praktijk was, dat ze in Indonesië een
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De periode in Indonesië
Na de ontscheping in Indonesië vond er
doorgaans een korte oefening plaats, o.a. om
met het wapen dat je kreeg te leren omgaan.
Door toeval zag men soms even een andere
Cothense militair. Mans Bresser ontmoette een
keer Rinus Volwerk die riep: ‘Hé Cothen!’ Ook
kwam hij tijdens zijn driejarig verblijf Ties van
Dam en Niek Smorenburg een keer tegen.
In het algemeen gold voor de Cothenaren dat je
je in Indonesië moest zien te redden. Je kwam
als militair wel in een echte oorlog terecht!
Kameraden kwamen om! Cothense militairen
die onderdeel uitmaakten van de stoottroepen ervoeren tijdens hun activiteiten voortdurend de spanning van de guerrilla-oorlog.
Bijvoorbeeld je verwachtte geen vijand, maar
onverwacht was die er, maar de vijand was ook
ineens weer verdwenen. Er was geen zichtbare
vijand. Tijdens een patrouille vanuit Fort van
de Capellen op 19 januari 1949 raakte Mans
Bresser als chauffeur van een drietonner met
een mede-soldaat ernstig gewond. De rijdende
patrouille kwam onder vijandelijk vuur te

liggen, waarbij hij en een collega getroffen werden. Hij hoorde tijdens de aanval de guerrilla’s
praten. Dit veroorzaakte vanwege zijn ernstige
verwondingen, waardoor hij niet weg kon, een
geweldige paniek bij hem, want de guerrilla’s
maakten geen krijgsgevangenen. Aan de kant
van de guerrilla’s sneuvelden die dag negenentwintig mensen en er werden door de Nederlanders tien krijgsgevangenen gemaakt. Toen
de aanvallers waren verdwenen, werd hij door
andere soldaten provisorisch verbonden en in
een Rode Kruis voertuig weggebracht. Vervolgens moest hij een half jaar revalideren in een
noodhospitaal. Veertig jaar later op 11 oktober
1990 spelde burgemeester Jongeneel Bresser
het draaginsigne ‘Gewonden’ op!
De ervaring van een andere militair: ‘We
werden ’s nachts door honderd guerrilla’s
overvallen en ik dacht dat mijn laatste uur was
geslagen. We hadden net voldoende munitie
om de aanval te overleven. Later had hij vaak
nachtmerries over deze gebeurtenis.’
Een kameraad waarmee Jan Doeser wacht liep,
werd door een sluipschutter gedood wat voor
Doeser een uiterst schokkende ervaring was.
De reactie op de guerrilla-activiteiten van het
Indonesisch verzet waarbij kameraden sneuvelden, leidde bij de Nederlandse soldaten tot een

Opspelden draaginsigne ‘Gewonden’ door burgemeester Jongeneel op 11 oktober 1990 (Foto collectie
Mans Bresser)

verharde opstelling in de zin van: ‘Als je in een
korte tijd een aantal kameraden kwijtraakt, ken
je vervolgens weinig medelijden meer. Dan is
het jij of ik.’ Het is opmerkelijk dat Adriaan van
Reuler naar aanleiding van het op 23 juli 1947
door Indonesische guerrilla’s in brandsteken
steken van het station van Tsibadak schrijft, dat
‘freedom fighters’ (vrijheidsstrijders) dit hadden
gedaan. Van Reuler spreekt in zijn notities niet
van rebellen of opstandelingen.

Aanslag van guerrilla’s op het station van Tsibadak op 23 juli 1947 (Foto collectie Adriaan van Reuler)
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Jan Doeser – de middelste persoon – bezoekt het graf van een gesneuvelde kameraad (Foto Collectie Jan Doeser)

Uit de fotoalbums van drie voormalige soldaten
blijkt dat de activiteiten in Indonesië vooral
neerkwamen op:
- Patrouille lopen of rijden (met het gevaar van
hinderlagen, mijnen en aanslagen), bewaken,
bewoners van kampongs ondervragen en
vechten tegen guerrilla’s;
- Ontspannen, maar veel foto’s tonen zittende
militairen die verveeld rondhangen; verveling
lag constant op de loer;
- Herstellen van oorlogsletsel, omdat men door
gevechtshandelingen gewond was geraakt;
- Gesneuvelde kameraden begraven en het
bezoeken van graven van de gesneuvelde of
omgekomen kameraden;
- Enkele foto’s over de gevolgen van guerrillaactiviteiten, bijvoorbeeld foto’s van een in
brand gestoken station;
- Het aan de ene kant genieten van het mooie
landschap, maar dit landschap door de guerrilla-activiteiten ook als zeer verraderlijk
ervaren.
Het contact met thuis werd door brieven onderhouden. Vrijwel elke week schreef de militair
een brief naar Nederland die met de luchtpost
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verzonden werd. Aan de andere kant schreven
ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook wel
eens een schoolklas brieven naar de Cothense
soldaten. Pakjes die door de familie naar de soldaten werden gestuurd, waren drie maanden
onderweg. Telefonisch contact was er nooit.
Toen Bresser ernstig gewond raakte, kregen zijn
ouders 14 dagen later een telegram.
Jan Doeser was enige tijd bewaker van de
gevangenzittende latere president Soekarno.
Soekarno sprak hem een keer aan en vroeg
waar hij in Nederland woonde. De reactie van
Doeser op die vraag was: ‘Ik kom uit een klein
dorp waarvan u nooit gehoord zult hebben.’
Soekarno zei vervolgens: noem het dorp toch
maar. ‘Cothen’, zei Doeser, waarop Soekarno
reageerde dat hij dit dorp wel degelijk kende,
omdat hij tijdens zijn studie in Delft in Leersum
op kamers zat en vandaaruit af en toe in de omgeving rondfietste. Soldaat Harry van Rossum
was drie jaar bewaker van een depot in Batavia
en maakte daar niets mee. Net voor hij naar
huis ging, schoot hij een hond dood. Dit deed
hij omdat hij in Indonesië niet een keer een
schot had gelost.

De thuiskomst
De soldaten kwamen met een vergelijkbaar
troepenschip als ze naar Indonesië waren
gegaan na een verblijf van soms meer dan drie
jaar weer in Nederland terug. Bresser kwam
met troepenschip Pasteur terug; dit was een
schip dat er slechts 17 dagen over deed. De
opvang bij thuiskomst was beperkt. Het toenmalige ministerie van Defensie had de ouders
gevraagd om met de buren een boog te zetten,
zodat de soldaten thuis een hartelijke ontvangst
kregen. De reis van Mans Bresser van de haven
van Amsterdam naar Cothen liep zo voorspoedig dat hij thuis nog niet verwacht werd. De
eerste reactie van zijn moeder was: ‘Ben je nu
al thuis!’ Hij kwam thuis na bijna drie jaar in
Indonesië gediend te hebben, namelijk op 25
februari 1950.
In Cothen werd in feite niet stil gestaan bij de
thuiskomst van de militairen en de overheid
stimuleerde de oud-soldaten om snel weer aan
het werk te gaan. Een deel van de oud-militairen had er moeite mee dat ze laag op de maatschappelijke ladder moesten starten. Door de
Tweede Wereldoorlog en door de politionele ac-

ties in Indonesië was hun scholing en opleiding
sterk achtergebleven. Bovendien hadden de
Tweede Wereldoorlog en de politionele acties in
Indonesië als het ware hun jeugd afgenomen.
Terug in Cothen vonden veel oud-militairen
alles klein in Cothen; bovendien kende het
dorp volgens hen weinig ‘reuring’, terwijl de
militairen dat drie jaar lang gewend waren
geweest. Men vond dat men in Cothen weer
terugviel in het oude patroon, bijvoorbeeld roddelen, terwijl in Indonesië iedereen vanuit zijn
eigen verantwoordelijkheid zijn zaakjes regelde
en de gesprekken die men met mede-militairen
had gingen ‘ergens’ over. Een reactie van een
oud-militair: ‘Ik was anders geworden dan de
thuisblijvers, en dat zag men lang niet altijd.
De achterblijvers hadden er geen flauwe notie
van wat jij als militair allemaal in Indonesië had
meegemaakt.’ De moeder van Bresser zei na
enkele weken: ‘Jongen, ik ben heel blij dat je
thuis bent, maar je moet niet zo deftig praten.’
In Indonesië spraken we als Cothense jongens
ABN en geen ‘Cothens’.
Een aantal oud-militairen kwam na de thuiskomst in Cothen enkele keren bij elkaar om

Thuiskomst van de gebroeders Hofman (Foto Familie Hofman)
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tijdens een zelf bereide Indische maaltijd met
elkaar over de politionele acties te praten. Dit
laat zien, dat men in feite alleen met collegaIndië-gangers kon praten over wat men had
meegemaakt. Men begreep elkaar en sprak met
elkaar over het probleem om weer een normaal
leven op te bouwen.

Tot slot
Het verdriet was enorm in de twee gezinnen
waarvan de zoons in Indonesië omkwamen.
Zowel de politieke verhoudingen na 1950,
maar ook het ontbreken van financiële middelen waren onoverkoombare belemmeringen
om de graven te bezoeken. Het verdriet werd
versterkt toen men zich realiseerde dat de jongens in een zinloze oorlog waren omgekomen.
Verdriet was er ook bij de militairen vanwege
het overlijden van een vader of broer tijdens
hun aanwezigheid in Indonesië.
Verschillende Cothense oud-militairen hebben
in de rest van hun leven veel last gehad van
hun tijd in Indonesië. De nazorg in Nederland
was gewoon slecht. De reactie van enkele van
hun kinderen: ‘Mijn vader was erg op zichzelf
vanwege wat hij meegemaakt had, waarover
hij overigens nooit iets vertelde.’ Als de oudsoldaten met Cothenaren spraken over wat ze
hadden meegemaakt, was de reactie van die
kant al snel: ‘Je moet niet zo blijven zeuren, je
bent toch weer veilig thuis en je moet je hier
zien te redden.’ Een reactie: ‘Ze hadden niet
meegemaakt, dat je een paar jaar als het ware
met de dood in je omgeving geleefd had. Ze
begrepen de meestal onmenselijke spanningen
niet waaraan je bloot had gestaan.’ Dit verklaart waarom de oud-militairen meestal alleen
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met andere oud-Indiëgangers spraken over wat
ze in Indonesië hadden beleefd. Verschillende
oud-militairen waren waarschijnlijk betrokken
geweest in situaties, die gewetensnood opleverden en die mogelijk ook botsten met hun katholieke of protestantschristelijke achtergrond.
Daarnaast waren verschillende militairen,
zoals Oostindie (2016) dat beschrijft, op het
einde van de oorlog gedemoraliseerd geraakt.
Een deel was kwaad op de politiek; politici die
hen de waanzin instuurden, trauma’s bezorgden, en enkele jaren van hun leven hadden
afgenomen. ‘Ze zijn ook boos over hoe zij bij
terugkomst met de nek werden aangekeken en
hoe zij achteraf van alle dingen die fout waren
gegaan, de schuld kregen.’ Ook gingen verschillende militairen twijfelen over de zinvolheid
van hun inzet in Indonesië. Oud-soldaat Jan
Doeser zei steeds over zijn driejarige aanwezigheid in Indonesië: ‘Ik moest er vechten voor de
belangen van Shell.’ Sommige Indonesië-veteranen beschikten zelfs niet over foto’s van hun
tijd in Indonesië. Ze verdrongen als het ware
hun verblijf daar. Andere veteranen keken
wat positiever terug: ‘Ze hadden op hun eigen
benen leren staan en geleerd voor hun eigen
zaken op te komen.’
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Ton G e l o k *

Verzetsmonument in Wijk bij Duurstede
voor Jantjen Jan van Nijendaal en Cornelis
Anthonius van Rijn1
In de notulen van de vergadering van het college van regenten van het Ewoud en Elisabeth
Gasthuis van 7 juli 1945 staat: “dat er gelden
worden bijeengebracht voor een monument
dat zal worden opgericht voor de Wijkenaren
die gevallen zijn in den laatsten oorlog”. Het
bestuur schonk voor het monument een bedrag
van f 100,-. Het heeft tot 27 september 1947
geduurd voordat dit monument ter herinnering
aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de Singel door Toon van Bemmel werd
onthuld.
Het monument bestaat uit een bakstenen zuil
met daarop twee hoofden van jonge mannen
die ieder een andere kant uitkijken. De gelaatsuitdrukkingen symboliseren enerzijds de
periode van droefheid en lijden van het Nederlandse volk en anderzijds de ernstige en krachtige wil om de ellende te boven te komen. Het
monument is gemaakt door de Amsterdamse
beeldhouwer en verzetsstrijder Hubert Cornelis
Maria van Lith (1908-1977).
Op de circa twee meter hoge bakstenen zuil
zitten twee stenen platen. Op de ene plaat staat
de tekst:
De uitnodiging voor de onthulling van het monument
(Archief Gerrit Takken)

Het monument aan de Singel ter nagedachtenis aan
Jantjen Jan van Nijendaal en Cornelis Anthonius van
Rijn

* A.J. Gelok is al twintig jaar bezig met het interviewen van (oud-) inwoners van Wijk bij Duurstede
over hun belevenissen in de Tweede Wereldoorlog
en is nu bezig om op basis van de verzamelde
informatie een boek ‘Wijkse verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog’ te schrijven. Dit artikel is één van de
hoofdstukken. Het boek begint bij de Mobilisatie in
1938 en loopt tot de Bevrijding in 1945.
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De stenen platen
met de nagedachtenis van
de gefusilleerde
verzetsstrijders
en een gedicht
van Jan Hendrik
de Groot

‘EERT DE NAGEDACHTENIS VAN CORNELIS
ANTH. VAN RIJN * 16 OCT. 1916 † 20 MAART
1945 EN JANTJEN JAN VAN NIJENDAAL * 13
JUNI 1926 † 30 JAN. 1945. ZIJ VIELEN IN DEN
STRIJD OM NEERLANDS VRIJHEID’.
Op de andere plaat staat de tekst van de dichter
en verzetsstrijder Jan Hendrik de Groot (19011990):
‘LAAT HEN. NIEMAND HEEFT MEERDER LIEF
DAN HIJ, DIE ’T EIGEN LEVEN STELT VOOR
ZIJNE VRINDEN. ZIJ GAVEN HUN JONG HART
VOOR U VOOR MIJ, OPDAT WIJ VREDE
EN VRIJHEID ZOUDEN VINDEN. JAN H. DE
GROOT’.
Elk jaar worden tijdens dodenherdenking op
4 mei bij het monument in stilte de slachtoffers
herdacht en een krans opgehangen.

Jantjen Jan van Nijendaal
(13 juni 1926 – 30 januari 1945)
Jantjen Jan van Nijendaal was een jongen met
veel bravoure. Hij zat op de radioschool in
Hilversum, die in de oorlog werd gesloten. Zijn
vader was de bekende kunstschilder Jan Roelof
van Nijendaal. Begin 1944 meldde hij zich bij
een verzetsman in Wijk bij Duurstede voor het
verrichten van illegale activiteiten op radiotechJantjen Jan van Nijendaal in 1944 (foto Adri van
Nijendaal)
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nisch gebied. Zijn oudere broers Jaap (19161990) en Henk van Nijendaal (1919-2001)
deden al verzetswerk. Aangezien er geen radio
technisch werk voorhanden was, voerde hij tot
de zomer praktisch geen verzetswerk uit. Later
kreeg hij opdracht om wapens van Veenendaal

Jantjen Jan van Nijendaal staat, samen met een groep vrienden en vriendinnen van Hannie Pisano, uiterst rechts
op deze foto van 9 mei 1944 op de Walmuur tegenover Dijkstraat 27. Derde van links op de middelste rij zit
Dorus Balvers, die ontsnapte bij de razzia op 5 februari 1945, toen Kees van Rijn werd opgepakt (foto Hannie
Henskens-Pisano)

naar Wijk bij Duurstede te vervoeren.
En hij werd betrokken bij het observeren van
Duits militair verkeer.
Op een keer hadden Duitse soldaten hun geweren rondom tegen de pomp op de Markt gezet.
Jantjen Jan had toen, onder zijn regenjas, één
van deze geweren meegenomen. Toen bleek
dat dit door derden was gezien en de Ortskommandant hiervan in kennis was gesteld, heeft
de Knokploeg tegen Jantjen Jan gezegd, dat
hij het geweer onmiddellijk en met excuses
moest terugbrengen. Dat heeft hij gedaan,
waarop de Ortskommandant verklaarde af te
zien van maatregelen. Toen Jantjen Jan echter
op 9 januari 1945 op de Markt veel belangstelling toonde voor daar geparkeerde Duitse
voertuigen, werd hij door de Ortskommandant
aangeroepen en gevraagd waarom hij zich
niet had aangemeld voor het verrichten van
graafwerk voor de Duitsers. Op 2 januari 1945
moesten namelijk alle mannen van 17-35 jaar
zich melden bij de Duitsers om te gaan werken
aan het graven van verdedigingsputten in Wijk
bij Duurstede e.o. Nadat Jantjen Jan naar de
zin van de Ortskommandant een brutaal en
uitdagend antwoord had gegeven, werd hij
aangehouden. Tijdens het hierop volgende verhoor kwam de kwestie van het gestolen geweer
51 | 4 | 2 0 1 7 

ook naar boven. Bovendien wist de Ortskommandant dat zijn broers Jaap en Henk betrokken waren geweest bij de gevangenneming van
de N.S.B.-families Van der Beke Callenfels en
Lington op Dolle Dinsdag 5 september 1944.
Jantjen Jan werd na het verhoor gevangengezet in een cel in het oude stadhuis. Er werd
verteld dat hij nog wel had kunnen ontsnappen
tijdens zijn opsluiting. Politieagent De Ridder
schijnt toen tegen hem gezegd te hebben dat hij
moest maken dat hij wegkwam. Wellicht heeft
hij niet durven ontsnappen om zijn familie niet
in gevaar te brengen. Jantjen Jan werd op een
open boerenwagen met paard en één soldaat
afgevoerd richting Doorn en verder naar het
kamp Amersfoort. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de
Weteringschans in Amsterdam.
Op 25 januari 1945 vernielde de KnokploegAmsterdam hoogspanningsgebouwen aan de
Grasweg en de Asterweg, twee dagen later
op het Kattenburgerplein, in de Oostenburgerdwarsstraat en op het Cornelis Troostplein
en op 28 januari aan de Cruquiusweg. Als
vergelding voor deze sabotagedaden van de
Amsterdamse knokploeg werden vijf mannen
op 30 januari 1945 door geweervuur ter dood
gebracht aan de Amsteldijk. De Duitsers kozen
het kromme-rijngebied
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De grafsteen van Jantjen Jan van Nijendaal op de
Erebegraafplaats Bloemendaal

deze vijf mannen vrij willekeurig uit gevangen
genomen verzetsmensen. Eén van deze mannen was de 19-jarige scholier Jantjen Jan van
Nijendaal. De familie Van Nijendaal kreeg pas
op 29 maart 1945, dus twee maanden later,
bericht dat Jantjen Jan was doodgeschoten, als
represaille voor sabotagedaden van het Amsterdamse verzet. Het was een verschrikkelijke slag
voor de familie Van Nijendaal.
Erebegraafplaats Bloemendaal op 5 mei 2000
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De door de Duitsers in Amsterdam geëxecuteerde verzetsmensen werden in de duinen
bij Bloemendaal in verschillende grafkuilen
begraven. Zo ook Jantjen Jan. Na de oorlog zijn
er tussen 25 mei en 20 juni 1945 in 33 grafkuilen de stoffelijke overschotten van in totaal 311
personen gevonden, waarvan ruim 150 uit Amsterdam. Zeer waarschijnlijk was Jantjen Jan
één van de 150. Totaal had men eind juli 1945
in 45 grafkuilen de stoffelijke resten gevonden
van 422 gefusilleerde personen.
Meteen na de eerste vondsten begon het
Bureau Nationale Veiligheid met de identificatie van de 422 slachtoffers. Het identificeren verliep soms zeer moeizaam, zo waren er
onvoldoende deskundigen om op korte termijn
zo’n groot aantal lijken te identificeren. In geen
enkel geval was het mogelijk om een stoffelijk
overschot aan familieleden te tonen. En dat een
aantal slachtoffers beroofd was van de eigen
kleding en geen enkel persoonlijk bezit bij zich
had, maakte het er niet eenvoudiger op. Men
moest dus werken met wat er wél voorhanden was. Dat waren bijvoorbeeld plukjes haar,
protheses en stukken kledingstof, vaak voorzien van initialen, wasmerken, en dergelijke. In
een enkel geval konden foto’s van de stoffelijke
resten worden getoond. En soms gaf alleen de
toestand van het gebit een aanknopingspunt.

Daarom werd ook de hulp ingeroepen van
tandartsen, die de gebitsregistraties van hun
patiënten vergeleken met de lijsten van vermisten. Jantjen Jan is in 1945 geïdentificeerd door
zijn broer Jaap, die hem alleen nog herkende
aan een zakdoek.
Besloten werd om de Erebegraafplaats Bloemendaal in te richten. Van alle opgegraven
422 slachtoffers zijn er 372 op de Erebegraafplaats begraven. De overige slachtoffers zijn in
familiegraven of op de plaats van hun executie begraven. Op 27 november 1945 werd de
Erebegraafplaats officieel opengesteld met de
herbegrafenis van de verzetsstrijdster Hannie
Schaft. Ook Jantjen Jan is hier herbegraven. De
familie Van Nijendaal was bij de herbegrafenis
aanwezig.
Op 10 mei 1945 werd er ‘s morgens een ijselijk
geschreeuw gehoord in de Muntstraat waar de
familie Van Nijendaal woonde. Henk van Nijendaal had iemand, die bij de NSB hoorde, vanuit
hun tuin voor zich uitdrijvend aldoor met ‘n
gummiknuppel geslagen tot Odinot toe. Odinot
was een timmerman, die toen op Muntstraat 4
woonde in het huis waar op de gevel de tekst
staat: “Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om
de spijze die blijft tot in het eeuwige leven”. In de 19e
eeuw was dit pand eigendom van de Diaconie van de Hervormde Kerk en in gebruik als
SOEPHUIS. Hier konden de hervormde bedeelden, voor zover zij op de soeplijst voorkwamen,
regelmatig hun honger stillen met een gratis
kop warme soep. Henk van Nijendaal dreigde
die persoon te zullen vermoorden. Hij zei dat
deze persoon schuldig was aan het oppakken
van z’n broer Jantjen Jan en het doodschieten daarna. De familie Van Nijendaal heeft erg
geleden onder de executie van Jantjen Jan.
Zijn ouders en broers konden na de oorlog niet
meer over de Tweede Wereldoorlog praten.

De woning van timmerman Odinot in Muntstraat

straat 9 een drogisterij had. Van Kerkhof, die
toen een garagebedrijf had op Veldpoortstraat
17, had deze boomstammen vanuit Amerongen
naar Wijk bij Duurstede gebracht. Het was de
bedoeling dat Van Kerkhof deze boomstammen
rechtovereind zou zetten en op de bovenkant
een molentje met dynamo zou monteren
waarmee stroom kon worden opgewekt. Eén

Cornelis Anthonius van Rijn
(16 oktober 1916 - 20 maart 1945)
Op maandag 5 februari 1945 vroeg in de morgen hielden de Duitsers een razzia in de Achterstraat. Eerst werd gedacht, dat het iets te maken
had met de lange dennenboomstammen die
gestolen waren. Vier lange dennenboomstammen lagen in de Achterstraat tegenover het
huis van Gerrit Jan Takken, die op VeldpoortKees van Rijn (foto Kees Oostveen)
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boomstam voor de Duitsers en drie voor Van
Kerkhof zelf. De boomstammen waren echter
gestolen door bakker Barte van de Markt, die
ze snel verzaagde en gebruikte voor het stoken
van zijn bakovens. De Duitsers waren hier wel
kwaad over, maar de razzia had waarschijnlijk
meer met het verzet te maken. Waarschijnlijk
waren de Duitsers op zoek naar de verzetsstrijders Gerrit Jan Takken en Cornelis Anthonius
van Rijn.
Gerrit Jan was ondergedoken omdat hij door
de Duitsers gezocht werd. Later is hij toch nog
opgepakt en heeft in Rotterdam in de gevangenis gezeten. Om ongeveer 10.00 uur werd het
huis van Takken door de Duitsers doorzocht.
Mevrouw Takken-Heuff en Theo Fikkers, die
kandidaat-notaris was bij notaris Luykx en
bij Takken in de kost lag, werden gevangen
genomen en in het stadhuis opgesloten. Mevr.
Takken werd waarschijnlijk opgepakt om te
vertellen waar haar man was. Waarom Theo
gevangen genomen werd is niet bekend. Het is
niet bekend of hij in het verzet heeft gezeten.
Het kan wel zijn dat hij voor de Arbeitseinsatz
naar Duitsland moest of graafwerk verrichten
in Wijk bij Duurstede op bevel van de Ortskommandant. De Duitsers vonden nog een radio en
namen die mee. Drie kleine kinderen bleven
met het dienstmeisje Joke van Gelderen, de
dochter van de klompenmaker uit de Achterstraat, achter in de woning van Takken.
Tijdens de razzia kwam Dorus Balvers (19171994) door het huis van Van Kerkhof, VeldDe houten lijkwagen in de Volderstraat, in gebruik bij
de begrafenis van Bertha van Rijn, moeder van Kees
van Rijn, op 12 december 1946 (foto Kees Oostveen)
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poortstraat 17, gerend en ontsnapte via het
pand van De Rooij (nu Otten) in de Achterstraat 2-4 door in de lijkwagen te gaan liggen.
De houten lijkwagen, die door een paard moest
worden getrokken, stond bij De Rooij gestald.
Dorus is na de oorlog getrouwd met Carry van
Eck, dochter van Melis van Eck van de herenmodezaak in de Veldpoortstraat, en toen naar
Zuid-Afrika geëmigreerd. Later is hij weer naar
Nederland teruggekomen.
Cornelis Anthonius van Rijn (Kees) woonde
op Volderstraat 12 naast de vis en ijszaak van
Van Putten op Volderstraat 8 en 10. Hij was nog
niet getrouwd en woonde daar met zijn ouders
Anthonie van Rijn en Gijsbertha Regina Apolonia Stek. De familie Van Rijn “zat in het fruit”,
zoals veel Wijkse families, en pachtte dus grond
of boomgaarden. Kees was bekend met het
slagersvak, dat wil zeggen dat hij onder toezicht
van een slager hielp bij het slachten. Er vonden regelmatig slachtingen plaats in de grote
keuken, gelegen aan de achterzijde/tuinzijde
van de Volderstraat 12. Het betrof de slacht van
varkens en incidenteel een paard of een ander
beest. Vooral in de oorlog werd er door Kees
veel clandestien geslacht. Kees zat ook in het
verzet en had geholpen bij de gevangenneming
van de N.S.B.-families Van der Beke Callenfels
en Lington op Dolle Dinsdag. Verder hielp hij
onderduikers en verrichtte sabotagedaden. Hij
was ook nog voorzitter van vereniging “De
Jonge Werkman”, een rooms-katholieke jeugdorganisatie. De Duitsers waren op zoek naar
Kees. Kees was op 5 februari 1945 clandestien
aan het slachten, toen de Duitsers huiszoeking
bij hem deden en hem wilden arresteren. Hij
vluchtte naar de tuin en klom over de tuinmuur naar de tuin van de familie Van Putten.
Daar vloog hij radeloos via de achterdeur het
huis van Van Putten binnen en “opzij, opzij”
schreeuwend naar de voordeur. Hij kon echter
geen kant meer op, want de Duitsers hadden de
woning geheel omsingeld. Waarschijnlijk was
hij verraden. De Duitsers arresteerden hem.
Kees werd in het bijzijn van NSB-burgemeester
J. van der Beke Callenfels door de Ortskommandant verhoord. Aan J. van der Beke Callenfels werd gevraagd of Kees bij de gevangenneming op Dolle Dinsdag betrokken was. Van
der Beke Callenfels had gezegd dat hij er niet
bij was. Kees van Rijn scheen toen gezegd te
hebben dat hij geen genadebrood van Van der
Beke Callenfels wilde eten en dat hij er wel bij
was. Later had Van der Beke Callenfels verteld

Annie van Beek
en Kees van
Rijn (foto Kees
Oostveen)

Afscheidsbrief
van Kees aan
Annie (foto Kees
Oostveen)

dat hij Kees wilde sparen. In elk geval Kees
werd naar de cel in het stadhuis gebracht. Er
werd gezegd dat Kees gemakkelijk had kunnen
ontsnappen, maar dat heeft hij niet gedaan.
Verder hebben de Duitsers nog een mevrouw
Van Dijk gevangengenomen en ook naar de cel
in het stadhuis gebracht. Waarom mevrouw
Van Dijk gevangen werd genomen, is wat
merkwaardig, daar zij met Duitse militairen in
Wijk bij Duurstede uitging. Op 5 februari 1945
’s middags om 14.00 uur zijn de gevangenen op
twee platte wagens onder bewaking afgevoerd
naar kamp Amersfoort. In Langbroek werd nog
de rentmeester en verzetsman Huib Kronenburg opgepikt. Hij moest in de looppas met de
handen omhoog lopen. Op 6 februari werd
mevr. Takken weer vrijgelaten. Zij mocht toen
gedurende twee uur, onder controle van de
Feldgendarmerie, kleding, beddengoed en wat
etensmiddelen uit haar huis halen en er daarna
niet meer inkomen. Mevr. Takken is toen tijdelijk bij de familie De Rooij in de Achterstraat
ingetrokken. Op 7 februari hebben de Duitsers
alles wat van hun gading was uit de woning
van Takken meegenomen. Mevr. Takken mocht
er toen ook nog iets uithalen. Wat er aan winkelwaren van de drogisterij overschoot, is naar
het ziekenhuisje in het klooster in de Klooster
Leuterstraat gegaan. Wat er met mevr. Van Dijk
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is gebeurd, heb ik niet kunnen achterhalen. De
28-jarige Kees werd gevangengezet in het kamp
Amersfoort en kreeg het kampnummer 10687.
Kees was verloofd met Annie van Beek (19242011), een dochter van Jozeph van Beek uit
de Muntstraat. Op 19 februari 1945 voelde
Kees dat hij waarschijnlijk niet levend uit het
kamp Amersfoort zou komen. Hij heeft aan zijn
medegevangene Theo Fikkers gevraagd om de
volgende afscheidsbrief aan Annie te schrijven
op een lege bladzijde van zijn kerkboek:
Annie,
Laat dit boek voor jou een herinnering zijn aan de
liefde van Kees tot jou en aan zijn vriendschap voor
mij. Hij wist ten laatste dat jullie niet samen het volle
geluk zouden delen, maar hij wist ook dat jij hem
gelukkig had gemaakt. Laat dit tot troost zijn met de
wetenschap dat Kees volkomen voorbereid heenging.
En neem in moeilijke ogenblikken in handen: het
laatste geschenk van Kees die het zo héél graag zelf
had gegeven.
Herinnering 19 Febr. ‘45
Afscheid van Kees in het concentratiekamp A’foort
Theo Fikkers Cand. Not.
Op dinsdagmorgen 20 maart moesten tien
gevangenen, onder wie Kees, van het kamp
het kromme-rijngebied
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Amersfoort in een groene legerbus stappen.
Ook stapte er een vuurpeloton in. De bus reed
naar het gemeentehuis in Loosdrecht. Hier
stapten de gevangenen en het vuurpeloton
uit. De gevangenen moesten naar een plek
tegenover het gemeentehuis lopen en zich
daar naast elkaar opstellen. Hierna werden zij
door het vuurpeloton gefusilleerd. De gefusilleerden werden tijdelijk op het kerkhof van de
Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht begraven.
Er werden bij de graven kruisen gezet door het
Loosdrechtse verzet. Naderhand zijn ze allen
elders herbegraven.
Zes mannen, waaronder Kees van Rijn, werden
ter dood gebracht vanwege een aanslag in Loosdrecht op zaterdag 10 maart 1945 op een Duitse
onderofficier die aan zijn verwondingen overleed. De andere vier mannen behoorden bij een
Gelderse verzetsgroep die bij een wapendropping waren gearresteerd. In het krantje van de
Loosdrechtse verzetsgroep “Courage ende het
sal waerachtig nog wel gaan” werd geschreven
dat de aanslag een buitengewoon onverant-

woordelijke en laffe daad was. De militair werd
door een onbekend persoon in de rug geschoten. De Duitse bezetter had bepaald dat voor
iedere Duitse soldaat of vriend die door het verzet werd vermoord, minstens tien Nederlanders
zouden worden gedood. Dat konden gijzelaars
zijn, ter dood veroordeelde verzetsmensen of
mensen uit de omgeving waar de aanslag had
plaatsgevonden. De inwoners van Loosdrecht
waren verschrikkelijk bang geweest dat er toen
van hen zouden worden doodgeschoten. Heel
opgelucht waren zij dan ook toen dinsdag 20
maart 1945 bekend werd dat de represaille had
plaatsgevonden zonder dat er een Loosdrechter
slachtoffer was geworden.
Na de oorlog gaf de dankbare bevolking van
Loosdrecht de beeldhouwer Paul Grégoire
(1915-1988) de opdracht, vlakbij de plaats
van de executie een herinneringsmonument
te maken. Hij ontwierp een uit natuursteen
gehouwen beeld van een stervende mannenfiguur met een duif op zijn rechterarm en met
gebroken boeien. Door middel van de duif sym-

Een aantal kruisen die in maart 1945 op het kerkhof in Loosdrecht waren neergezet (foto Archief Historische
Kring Loosdrecht)
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In Loosdrecht wordt Kees van Rijn vermeld bij de
gefusilleerden (foto Internet)
Verzetsmonument in Loosdrecht (foto Internet)

boliseerde hij de bevrijding van een gevallen
strijder die zich ontdoet van zijn aardse banden.
Op het monument zijn de namen van Loosdrechtse oorlogsslachtoffers gebeiteld, maar
ook die van de tien mannen die op 20 maart
1945 gefusilleerd zijn. Ook de naam van Kees
van Rijn staat hier dus op. Het monument is in

1947 geplaatst.
Het monument is door leerlingen van groep 7
en 8 van Loosdrechtse scholen geadopteerd.
Het is aan hen om er mede voor te zorgen dat
zowel deze gedachtenisdrager als zijn verhaal
blijft bestaan. Elk jaar omstreeks 20 maart
wordt bij dit monument een herdenking ge-

Onder: Berichtje in de Wijkse Courant van 14 juli 1945. Rechts: Herbegrafenis van Kees van Rijn op 11 juli1945
(foto Kees Oostveen)
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De grafsteen van Kees van Rijn op het Nationaal
Ereveld Loenen

houden, waarbij de scholieren bloemen leggen
en de namen van de gefusilleerde mannen
oplezen.
Kees werd dus op 20 maart 1945 als represaille in Loosdrecht gefusilleerd. In maart 1945
verkeerde de familie in zeer grote onzekerheid
over het lot van Kees. Een dokter, die getuige
was van de fusillade, heeft over het lot van
Kees aan de familie verteld en nam het kerkboek met daarin de afscheidsbrief en de klompen van Kees mee. Op 11 juli 1945 werd Kees
herbegraven op het rooms-katholieke kerkhof
aan de Steenstraat. In de Wijkse Courant van
14 juli 1945 stond een berichtje over deze
herbegrafenis. Het verdriet van de familie Van
Rijn was groot. Bertha van Rijn, Kees’ moeder,
overleed van verdriet in december 1946.
In 1964 doet de Oorlogsgravenstichting een
verzoek aan het Parochiebestuur Wijk bij Duurstede om de stoffelijke resten van Kees van Rijn
over te brengen naar het Ereveld Loenen in
de gemeente Apeldoorn. Het Parochiebestuur
reageerde afwijzend op dit verzoek. Op 19 juli
1991schrijft de Oorlogsgravenstichting: “Naar
aanleiding van een inspectie van de Nederlandse oorlogsgraven in Wijk bij Duurstede is gebleken dat de grafsteen van wijlen Cornelis A. van
Rijn, begraven op de R.K.begraafplaats kapot is.
Alvorens de familie te benaderen voor overbrenging van de stoffelijke resten van wijlen
C.A. van Rijn naar het Ereveld Loenen verzoek
ik u mij mede te delen of Uw Bestuur hiertegen
bezwaar heeft”. Er was nu geen bezwaar, zodat
Kees sinds 1991 rust in het Ereveld Loenen.
Theo Fikkers heeft de oorlog overleefd en is,
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omstreeks de tijd dat Kees van Rijn werd gefusilleerd, ontsnapt uit het kamp Amersfoort. Bij
de ontsnapping schijnt een vrouw uit Cothen,
die met pakken vet naar kamp Amersfoort was
gegaan, nog een rol gespeeld te hebben. Theo
heeft tot het eind van de oorlog ondergedoken
gezeten bij Theo Jansen in Cothen. Zij waren al
langer met elkaar bevriend. In december 1945
is hij in Wijk bij Duurstede getrouwd met Joke
van Gelderen en kandidaat-notaris geworden in
Valkenburg in Limburg. Toen hun eerste zoon
in 1946 werd geboren, kreeg die ook de naam
Theo, niet vernoemd naar zijn vader, maar naar
Theo Jansen. Hierna is Theo met zijn gezin
naar Bergen op Zoom gegaan en daar is hij van
1960-1985 notaris geweest. Theo is in 1917 in
Muntendam geboren en in 1997 in Bergen op
Zoom gestorven. Theo stamde uit een scheepsbouwerfamilie uit Muntendam. Joke is in 2010
overleden.

Noten
1. De informatie voor dit hoofdstuk is verkregen van:
Theo Balvers, Cor Cramer, Sjef Dirksen, Theo Fikkers
jr., Hannie Henskens-Pisano, Corrie Jansen, Theo en
Hans van Kerkhof, Wim van der Louw, John Mol, Kees
Oostveen, Adri van Nijendaal, Hennie Peek, Albert van
Putten, André Smit, Piet Snellenberg en Gerrit Takken jr.
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Interview met W.J. Van Soest (1928-2010)
De heer W.J. Van Soest (Wim) is geboren op
21 december 1928 te Houten en overleden op
25 juni 2010. Hij heeft zijn hele leven in Houten gewoond en stond bij iedereen bekend als
schoenhersteller. In de Tweede Wereldoorlog
heeft hij als jongen van vijftien jaar de bombardementen op Houten meegemaakt.

Het ouderlijk huis
De heer Van Soest is geboren op de hoek van
de Kerksteeg te Houten. De familie huurde dit
huis van het kerkbestuur. Toen hij één jaar oud
was verhuisden zijn ouders naar de Koningin
Julianastraat 7, waar hij de rest van zijn leven
heeft gewoond. Naast hen woonde oom Gert,
een broer van zijn vader.
Vader Van Soest startte op 28 jarige leeftijd
samen met zijn broer Gert een kolenbedrijf.
Vader bestelde de kolen bij de Staatsmijnen.
Dat kon bij een vertegenwoordiger van de
Staatsmijnen, die in Utrecht woonde. De kolen
werden gelost en in de schuur van zijn ouders
opgeslagen. Die schuur stond aan de Loerikseweg, waar nu een deel van de Heilige Familieschool staat. Turf haalden ze ook uit Utrecht
bij een turfschipper. Later werden kolen en
turf opgeslagen in de kolenloodsen achter de
woning in de Koningin Julianastraat.

Wim in zijn werkplaats al schoenen reparerend achter
zijn werktafel (foto Hans Van Soest)

‘s Winters ging de handel voorspoedig en werd
er goed verdiend, maar ‘s zomers werden er
geen kolen en turf verkocht. Zomers gingen ze
in de eigen boomgaard fruit plukken en in de
vroege herfst appels. Ook verbouwden ze zelf
groenten en aardappelen. Een deel daarvan
brachten ze naar de veiling. Dat ging toen veel
gemakkelijker dan nu: er hoefden geen belastingen te worden betaald bijvoorbeeld. Door
hard werken redden ze het. Al met al hadden
De vader van Wim (uit het
fotoalbum van de familie Van
Soest)

De Kerksteeg in 1995 bij de RK kerk in Houten. In
deze steeg is Wim geboren (foto uit het boek ‘De kerk
in het midden’, Piet Heijmink Liesert 1998)

De moeder van Wim (uit het
fotoalbum van de familie Van
Soest)
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ze er een goede boterham aan. De prijzen
waren vóór de Tweede Wereldoorlog veel lager
dan nu. Een zakje antraciet kostte toen een
gulden en anno 1999 75 gulden.
Op een zaterdagmiddag (vóór de oorlog) komt
vader in de keuken. Gitzwart. Hij tikt moeder
op de schouder en zegt: ‘Ma, ik heb 22 gulden
verdiend.’ Dat was toen een kapitaal; 14 tot 16
gulden was normaal.
Thuis was alles goed geregeld. Ook toen moeder hartklachten kreeg. Er was altijd hulp in
huis: een werkster, een dienstbode en een naaister. De kosten hiervan waren laag. Nog een
voorbeeld van de lage kosten toen: de kapper
van vader Van Soest kostte tien cent en dan had
hij nog geld over om – goeie -sigaren te kopen.

De tweede wereldoorlog (1940 – 1945)
Volgens de heer Van Soest is het aan generaal
Henri Gerard Winkelman te danken dat Utrecht
is gespaard. Het scheelde maar een half uur
anders was Utrecht na Rotterdam ook plat
gebombardeerd. Een oom zat in het leger en
zei: ‘dat kan niet lang meer duren’. Ze hebben
vijf dagen stand gehouden bij de Grebbeberg.
De Nederlandse jongens hebben gevochten als
leeuwen. De familie Van Soest moest vluchten, omdat er tot bij ’t Goy werd gevochten. Ze
hebben enkele dagen in de Regentesseschool in

Utrecht doorgebracht. Kort daarna capituleerde
Nederland. Bij de overgave huilde zijn vader als
een kind.
In de oorlog was er op alle gebied krapte. De
heer Van Soest was op het eind van de oorlog 16 jaar. De Duitsers bivakkeerden op het
eind van de oorlog in Houten en zaten o.a. in
de pastorie, woningen, scholen en ook in de
kolenloodsen bij Van Soest. De centrale keuken
van de Duitsers bevond zich in een van de
kolenloodsen. Vader en oom Gert durfden niet
naar hun eigen loodsen te gaan. De jonge Van
Soest wel. Op een avond werd er heerlijk gekookt in de keuken door de Duitsers. Van Soest
zegt tegen een bevriende militair: ‘Wij moeten
ook eten.’ Ze hebben toen een flinke pan eten
(karbonades, appelmoes en aardappels) van de
Duitsers gekregen. De heer Van Soest geniet
nog na bij het vertellen.
Generaal Georg-Hans Reinhardt is ‘m gesmeerd
vóór het bombardement op Houten. Het
bombardement was rond half elf ‘s morgens en
de heer Van Soest werkte op dat moment als
leerling schoenhersteller bij Van der Linden,
schoenhersteller. Van Soest ging snel naar huis.
Er was geen schade, maar moeder (hartpatiënt)
was flink geschrokken. Twee à drie vliegtuigen
kwamen nog eens terug en gooiden bommen
op de school en het dorpsplein. Daar zijn foto’s
van. Een jonge militair viel dood neer naast Van

De openbare lagere school op de Brink in Houten na het bombardement door de Engelsen op 28 november 1944.
De school werd hierna gesloopt (foto uit ‘Oude prentkaarten vertellen over Houten’ door Arie Bloed en Rob Swart)
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Twee kruideniers naast elkaar aan de Brink in Houten omstreeks 1956. Links de katholieke familie Steenman en
rechts protestantse familie Van Hal (foto uit de prentbriefkaartenverzameling van Herman Steenman)

Soest getroffen door een granaatscherf. Dat was
afschuwelijk. Burgemeester A.W. Bosschaart
vorderde iedereen. Allemaal moesten ze helpen
met opruimen. Burgemeester Bosschaart was
een NSB-er en kwam uit voor zijn principes.
Maar, volgens de heer Van Soest was deze burgemeester een hele fijne vent. Hij heeft menig
een van de Arbeitseinsatz af kunnen houden
door bijtijds te waarschuwen. Hij heeft ook Van
Soest gewaarschuwd onder te duiken.
Het was een angstige maar ook leuke tijd. De
stemming in het dorp was er een van meeleven
met elkaar en elkaar helpen. Er is wel wat van
blijven hangen, zeker bij oude Houtenaren.
In de Hongerwinter heeft Van Soest geen honger geleden. Dankzij de opbrengst van de eigen
tuin, koren van de boer waarmee zelf brood
werd gebakken en vlees van eigen vee (varken). In de Hongerwinter bakte zijn moeder
ook brood voor mensen uit Utrecht. Die kwamen op de fiets langs voor een stuk brood.

Bevrijding
Op 3 of 4 mei ’s avonds – de heer Van Soest
weet niet meer precies welke avond- hoort
hij van een Houtenaar, dat deze op de Engelse
zender heeft gehoord dat Duitsland had gecapituleerd. Ze konden het bijna niet geloven. De
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meeste Duitsers waren toen al weg uit Houten.
Een paar Duitsers verbleven nog in de pastorie.
Enkele Houtense NSB-ers werden opgehaald en
naar het gemeentehuis gebracht. Burgemeester
Bosschaart werd ook opgebracht. Bewoners
hebben handtekeningen verzameld en de burgemeester heeft geen zware straf gekregen.
Na de oorlog waren er Bevrijdingsfeesten, maar
na een à twee weken feesten ging men weer
over tot de orde van de dag.

Na de oorlog: puin ruimen en
wederopbouw
Er waren niet veel huizen vernield tijdens de
oorlog. Dus de wederopbouw was beperkt. Na
de bombardementen werden er noodwoningen gebouwd. De school op de Brink is nooit
meer herbouwd. Daar is nu het dorpsplein.
Houten heeft een mooi en gezellig dorpsplein.
Vele belangrijke toegangswegen komen er op
uit. Rondom het plein waren allerlei winkels
o.a. een bakkerij, kruidenier, snoepwinkel,
slagerij en ook de woning van het hoofd van de
school. Bakkerij Van de Wielen was er toen al
en verkocht ook kerkboeken en rozenkransen
want ze zaten dichtbij de kerk. Tante Marie,
de vrouw van de koster had een handeltje in
kerkartikelen zoals kruisen, beelden en kerkboeken. Toen waren de mensen enorm gelovig.
het kromme-rijngebied
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31 augustus met o.a. het Sprietlopen (over een
balk met zeep lopen) en ringsteken met paard
en wagen. Dat was gezellig en alle scholen
deden mee. Van Soest herinnert zich dat hij
met hardlopen of zaklopen de eerste prijs won.
Dat was twee en een halve gulden en dat was
toen een smak geld.

Beroep schoenhersteller

Wim reed auto, maar ook scooter. In zijn verkeringstijd ging hij samen met Annie er op uit (uit het fotoalbum van de familie Van Soest)

Van Soest zelf had naar het seminarie gewild
totdat hij hoorde dat ie dan niet mocht huwen.
Hij denkt dat het percentage katholieken in
Houten iets hoger was dan het percentage
protestanten. Het was niet de bedoeling dat
katholieken iets kochten bij protestanten en
omgekeerd. Een relatie tussen een katholiek en
een protestant kon ook niet. Nu vindt hij dat
belachelijk.
Tijdens de oorlog waren veel dingen op rantsoen. Verenigingsleven was in de oorlog verboden, dus clubs e.d. bestonden er niet meer.
Vóór de oorlog waren er de Oranjefeesten op

In 1942 kwam Van Soest van school af. Zijn
vader wist niet welk vak hij moest gaan leren.
Hij was te tenger voor zwaar werk en hij hield
niet van vieze handen. Hij was wel een gezonde
jongen. Toen Van Soest 13 jaar was kregen ze
een tip dat schoenhersteller van der Linden in
Houten wel een jongen kon gebruiken voor het
bezorgen en schoenen poetsen. Hij heeft het
werk twee en een half jaar gedaan. Bij van der
Linden kon hij niet echt het vak van schoenhersteller leren en dus ging hij op zoek naar
een andere baas. In juni 1945 ging hij naar In
der Mauer in Utrecht; nu orthopedisch schoenmaker. In der Mauer vond aanvankelijk dat hij
er niets van kon. Hij kwam onder leiding van
een knecht om het vak te leren. De knecht ging
weg na 78 weken. In de Mauer vond dat Van
Soest het nu zelf moest proberen. Hij was toen
zestien jaar en vond het heel wat. Na een week
zei de baas: ‘je valt me mee’. Hij kreeg een opslag van twintig gulden per week en weer een
paar maanden later veertig gulden per week.
Het repareren van schoenen ging hem goed af
en hij leerde ook nieuwe schoenen maken en
maatschoenen, ook kinderschoenen. Van der
Linden in Houten wilde hem graag terug. Vader
zei: ‘doe het maar’. Maar Van Soest zegt nu
dat het een foute beslissing is geweest. Hij had
nooit uit Utrecht weg moeten gaan. Maatschoenen maken was een mooie baan.
Hij was nog geen twintig jaar toen hij voor
zichzelf begon in een pand van Steehouder.
Burgemeester A.B. Haefkens wilde hem daar
weg hebben in verband met nieuwbouwplannen. Hij startte een werkplaats bij zijn vader
met toestemming van burgemeester. Hij
behaalde verschillende diploma’s o.a. middenstandsdiploma, diploma schoenhersteller en
het diploma maatschoenen maken. Het vak is
inmiddels erg veranderd: tegenwoordig zijn er
Het kolenbedrijf van Van Soest in actie met links Wim
en geheel rechts zijn broer Jan (uit het fotoalbum van
de familie Van Soest)
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Wim en Annie op de
Middenstandstentoonstelling in Houten van
11 t/m 14 september
1957. Alle ondernemers
van Houten hadden een
stand in de Coöperatieve Veilingvereniging
Houten & Omstreken,
waaronder ook Wim
(uit het fotoalbum van
de familie Van Soest).
Mkb-gids Houten
1957 rechts, met links
daarin de advertentie
van Wim (Collectie
Herman Steenman)

allerlei hulpmiddelen en lijm. Vroeger werd er
geen lijm gebruikt, maar werd alles gespijkerd.
Hij heeft de winkel van schoenhersteller van
der Linden overgenomen voor 750 gulden.
Zijn vader was de bank. In het begin had hij
een eenvoudige machine voor schoenreparatie,
maar in 1953/1954 heeft hij zich een moderne
machine aangeschaft voor 1600 gulden. Hij
moest die machine in termijnen afbetalen. Zijn
vader vond het maar niets en was bang dat hij
over de kop zou gaan. Maar zijn schoonmoeder
vond het een goed idee dat hij de machine aanschafte omdat er toen nog geen kinderen waren
in het jonge gezin.
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In Houten waren nog meer schoenherstellers:
Schoonderwoerd en Swanink. Ze kregen regelmatig elkaars werk en dat werkte heel plezierig.
Van Soest had ook een opleiding gehad in het
maken van orthopedisch schoeisel. Met behulp
van die kennis kon hij schoenen maken en repareren op maat. Hij kan aan de schoenen zien
van wie ze zijn. De heer Van Soest heeft in het
bestuur van de schoenmakersvereniging gezeten en hij heeft examens afgenomen. De laatste
functies bezorgden hem een bepaalde status.
Maar het werd niet geweldig betaald en hij is
daar weer mee gestopt. Van Soest heeft er geen
spijt van en heeft het werk altijd met plezier
het kromme-rijngebied
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De twee-onder-een
kapwoning van de
familie Van Soest,
Julianastraat 5 en 7 in
Houten. In het linkergedeelte woont Wim met
zijn Schoen-service en
in het rechtergedeelte
zijn broer Jan die de
kolenhandel had (uit het
fotoalbum van de familie
Van Soest)

gedaan. Nu (1999) is hij zeventig jaar en werkt
nog voor een vaste klantenkring. Hij neemt wel
zijn vrije tijd en gaat regelmatig op vakantie.

Houten
De heer Van Soest wil niet weg uit Houten. In
Houten liggen zijn wortels en hij heeft er veel
meegemaakt. In Houten heeft hij veel opgebouwd. Bovendien vindt hij Houten heel mooi,
zeker het Oude Dorp. Hij heeft contacten met
de oude bewoners en heeft ook vrienden onder
de nieuwe bevolking gemaakt. Volgens Van

Soest kan Het Rond -dit is het nieuwe centrum
in Houten sinds 1984- niet tegen het Oude
Dorp op: “het Oude Dorp is het mooiste stukje
van Houten”.

Verantwoording
Het interview met dhr. W.J. Van Soest maakt deel uit van
het interviewproject ‘Verhalen van voor 1970’ van Radio
Houten in samenwerking met de gemeente Houten.
Datum interview: 20 april 1999.
Samenvatting interview en bewerking voor de website
www.tussenrijnenlek.nl door Ellie Oude Heuvel in 2017.
De oorspronkelijke tekst van dit interview wordt bewaard
in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te
Wijk bij Duurstede.

Het houten gebouw waarin Wim zijn
werkplaats en garage heeft (tekening
door Peter Koch)
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Dirck van Baburen, schilder van wereldfaam
Dirck van Baburen (ca. 1594-1624) is geboren te Wijk bij Duurstede. Dat feit is enkel en alleen
gebaseerd op de omstandigheid dat zijn ouders rond zijn geboorte in Wijk bij Duurstede woonden.
Er is geen doopinschrijving van Dirck bekend; de bewaard gebleven doopboeken van Wijk bij
Duurstede gaan niet zo ver terug.

Over Dirck van Baburen in Wijk is hoe dan ook
weinig bekend. We weten de plek waar zijn
wieg heeft gestaan, namelijk in een huis dat
onderdeel is geworden van Dijkstraat 25-27 en
verder nog wat familieverbanden. Ik kan begrijpen dat men trots is op het gegeven dat deze
schilder in Wijk bij Duurstede is geboren, maar
men kan het ook overdrijven.
Dirck van Baburen wordt gepresenteerd als een
geboren Wijkenaar. Het is waar dat hij geboren
is in Wijk, maar als je zoiets schrijft, impliceer
je ook dat hij een typische Wijkenaar was.
Iemand die zijn vormende jaren in Wijk doorbracht en een soort DNA van het stadje in zich
droeg. Dirck is geen typische Wijkenaar. Zijn
ouders waren er slechts enkele jaren en Dirck
is waarschijnlijk al zo vroeg uit het Lekstadje
vertrokken dat hij er nauwelijks herinneringen
aan had.
Er staan in het boek meer aannames die storend zijn. Hoewel de auteur duidelijk stelt dat
het boek geen wetenschappelijke uitgave is en
hij verantwoordelijk is voor tekstuele oneffenheden en feitelijke onjuistheden, vind ik dat
geen excuus. In de inleiding wordt beweerd dat
Wijk bij Duurstede sinds
jaar en dag een ontmoetingsplaats voor cultuur
en kunst is. Ik draag
Wijk bij Duurstede een
warm hart toe, maar dit
is toch echt overdreven.
Toen kasteel Duurstede
residentie was van de
bisschoppen (1460-1528)
was er sprake van een
cultureel leven, maar
daarna was het eeuwen
gedaan met de kunsten
in het stadje, op het
verblijf van enkele zeer
marginale schilders na.
Zelfs Baburen schilderde
niet in Wijk. Dat Babu51 | 4 | 2 0 1 7

ren als Wijkenaar de belangrijkste bijdrage
aan de Nederlandse kunstgeschiedenis heeft
geleverd is het opkloppen van nonsens tot een
toefje slagroom voor het boek. Zeker, Baburen
is van belang geweest voor het ontstaan van de
stroming die het Utrechtse Caravaggisme wordt
genoemd en in die context belangrijk, maar om
dat de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse kunstgeschiedenis te noemen gaat te ver. Als
men dan zo graag Wijk bij Duurstede aan een
sleutelfiguur wil koppelen die een artistieke
kruisbestuiving tussen de Noordelijke Nederlanden en Italië heeft teweeg gebracht, noem
dan Jan Gossart (ca. 1478-1532) alias Mabuse
die in dienst van bisschop Philips van Bourgondië te Wijk werkzaam was. Deze schilder bracht
de Italiaanse renaissance naar de Nederlanden.
Dirck van Baburen werd leerling van de
Utrechtse schilder Paulus Moreelse (15711638) en vertrok na zijn leerperiode naar Italië.
Gesuggereerd wordt dat Baburen bij het SintLucasgilde te Utrecht les heeft gehad en dat hij
derhalve om toegelaten te worden al de grondbeginselen van schilderen in een Wijks atelier
moet hebben geleerd. Wederom is de wens om
Wijk bij Duurstede een
belangrijke rol te laten
spelen in het leven van
Baburen de vader van
de gedachte. Dirck van
Baburen was uiterlijk
1599 nog in Wijk aanwezig en vertrok dus
al als vijf- of zesjarige
jongen. Daarnaast heeft
hij geen les gehad bij
het Sint-Lucasgilde te
Utrecht. Dit gilde werd
Dirck van Baburen, Prome
theus door Vulcanus
geketend (Geheugen van
Nederland, collectie rijksmuseum Amsterdam [Object:
RIJK01:SK-A-1606])
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in 1611 mede door Paulus Moreelse opgericht
en begon pas enkele jaren later met een tekenacademie. Baburen was in 1612 al vertrokken
naar Rome.
En passant wordt gesteld dat Baburen katholiek
was en daar zijn bliksemcarrière in Rome aan
te danken had (p. 65). Weer zo’n aanname die
de auteur als hij zijn bronnen beter had gelezen
niet zo snel gemaakt had. De vader van Dirck
was tijdens zijn verblijf in Wijk ontvanger van
de penningen tot onderhoud van de predikant
en de schoolmeester. Een taak die - lijkt mij
- niet aan een katholiek werd overgelaten. Het
schilderen in Rome van religieuze stukken
zal de auteur wellicht op die gedachte hebben gebracht, maar er waren ook protestantse
schilders succesvol werkzaam in Rome. Een
illustratief voorbeeld is de schilder Bertram de
Fouchier (1609-1673), een zoon van een Franse
Hugenoot. Hij maakte samen met de schilder
Johan Frederik van Isendoorn (1600-1684)
gelijk Dirck van Baburen een studiereis naar
Italië. Isendoorn was één van die marginale
schilders die in Wijk verbleef na het vertrek
van de bisschoppen uit Wijk bij Duurstede.
Hij en zijn schildervriend Fouchier raakten in
Rome betrokken bij een vechtpartij en omdat
ze beiden protestant waren, namen ze de benen
uit vrees voor de inquisitie. Zijn vriend Fouchier
beëindigde daarmee een veelbelovende carrière aan het pauselijk hof. Isendoorn hing zijn
schildersezel in de wilgen en werd burgemeester
en schout van Wijk bij Duurstede. Religieuze
schilderijen waren nu eenmaal de bulk van de
opdrachten in Rome en het is dankzij zijn talent
dat Dirck van Baburen furore maakte en niet
omdat hij tot de katholieke familie zou behoren.
Dirck van Baburen richtte met mede-schilders
uit het noorden de kunstenaarsvereniging ‘de
Bentvogels’ in Rome op. Binnen deze sociëteit
kreeg ieder lid heel studentikoos een bijnaam
en Baburens bijnaam was Biervlieg. Het zal inderdaad iets met zijn bierconsumptie te maken

hebben gehad, maar omdat terug te leiden
naar het feit dat hij als kind in de buurt van
een brouwerij woonde en zijn grootouders een
herberg hadden, is psychologie van de koude
grond.
Het boek is verdeeld in drie delen: Leven en
werk, Waardering en Platen. Voor wie wat wil
weten van Dirck van Baburen is dit boek een
oppervlakkige kennismaking. Men moet het
als een plaatjesboek zien met een begeleidende
tekst die niet al te diep graaft en niet altijd correct is, eigenlijk precies zoals de auteur aangegeven heeft.
Het is jammer dat niet of nauwelijks op de
iconologie van de taferelen, zeg maar de
betekenis, wordt ingegaan. Als voorbeeld wil
ik Prometheus door Vulcanus geketend noemen.
Dit prachtige schilderij uit het Rijksmuseum te
Amsterdam laat linksboven de adelaar zien die
elke dag Prometheus’ lever gaat uitpikken die
in de nacht weer aangroeit. Waarom Mercurius
getuige is van de ketening, wordt niet verklaard. Hij wil namelijk achter het geheim van
Prometheus’ voorspelling komen dat Zeus ooit
ten onder zal gaan. Waarom zijn er mensen in
het vuur afgebeeld? Dat vuur verbeeldt niet alleen het vuur in de smidse van Vulcanus, maar
ook de hel. De doos van Pandora is geopend als
straf voor het stelen van het vuur door Prometheus, een soort zondeval in de Griekse mythologie. Als je goed kijkt zie je iemand tegen een
ronde steen duwen. Dit is een referentie naar
een sisyfusarbeid, ook een eeuwige kwelling
beschreven in de Griekse mythologie. Zulke
details maken een schilderij interessant.”
> Fred Gaasbeek

Het boek, ‘Dirck van Baburen, schilder van wereld
faam’ van Leen Dekker, in 2017 uitgegeven bij
Mura Bedrijfsjournalistiek zou te bestellen zijn
via www.baburenkomtthuis.nl. Deze website is
echter uit de lucht.

Leeslint
• H.J. Postema, Geschiedenis van de Gasthuisboerderij aan de Wijkersloot (1453-2017), 2017. Uitgave in
eigen beheer. Publicatie in te zien op de studiezaal van het RHC.
• A.W. Stramrood, Veertien generaties Stramrood van 1580 tot 2015. Uitgave van Ar Stramrood,
Bilthoven, 2015.
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Een tijd om te planten
De geschiedenis van de School met de Bijbel in Langbroek
Op woensdag 11 oktober j.l. werd in de Nederlands Hervormde Kerk van Langbroek het boek ‘Een
tijd om te planten’ gepresenteerd, samengesteld door G.C. Groenleer en J.N. Matze. Het boek
uitgevoerd in full colour en 340 pagina’s in hardcover, geeft een compleet beeld van de 100-jarige
geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Schoolonderwijs in Langbroek.

Aan het boek gaat bijna twintig jaar onderzoek
vooraf. De eerste jaren naast het dagelijks werk,
maar vanaf 2011 na de pensionering van meester Matze ‘voltijds’ met een serieuze planning.
Als basis voor de acht hoofdstukken waarin de
geschiedenis van het christelijk onderwijs in
Langbroek wordt verteld, zijn naast de historische documenten verzameld in het Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost Utrecht in Wijk
bij Duurstede, veel persoonlijke herinneringen
en eigen waarnemingen gebruikt. De auteurs
volgen de geschiedenis van de vereniging en
school in de brede zin van het woord. In de
context wordt ook stilgestaan bij de openbare
school, de kleuterschool, de wetgeving en de
oorlog.
G.C. Groenleer (auteur van boekjes over de
historie van christelijk onderwijs op SchouwenDuiveland), nam de eerste vijf hoofdstukken
voor zijn rekening: Voorgeschiedenis, Voorvechters,
Naar school, Goede en kwade dagen, en Alles wisselt.

De hoofdstukken zes en zeven, De kleuterschool
aan de Margrietlaan en Van de Brink naar het Ker
keland, zijn van de hand van J.N. Matze (hoofd
der school van 1973 tot 2011). Het laatste afsluitende hoofdstuk Zegen en zorg werd verzorgd
door een gastschrijver, R. van der Linden, directeur van de school sinds 2011, en opvolger van
meester Matze.
Dit historisch overzicht beslaat de helft van het
boek en is rijk geïllustreerd met foto’s. Foto’s
die het geschreven verhaal versterken, maar
ook zelf het verhaal vertellen. Dit gedeelte
weet ook niet direct betrokkenen van andere
(christelijke) scholen met een lange geschiedenis te boeien.
De andere helft bevat louter foto’s, heel veel
foto’s, klassenfoto’s, foto’s van schooluitjes en
foto’s van leerkrachten van 1910 tot en met
2015. Het is vooral een feest der herkenning
voor (oud)leerlingen, leerkrachten en ouders.
Deze beeldparade is het werk van ‘meester’
Matze.
Tot slot is een register opgenomen van bestuursleden en personeel van de School met
de Bijbel (1915-2015) en kleuterschool het
Rijnakkertje (1961-1990), waarmee het boek
een volwaardig document is in de geschiedschrijving over de school.
Verkrijgbaarheid
Het boek is niet in de winkel verkrijgbaar maar
kan worden besteld bij de heer J.N. Matze,
Brink 9, tel. 0343561339 of 0642013420. Officieel was die mogelijkheid er tot 18 oktober,
maar wellicht komt er bij voldoende belangstelling nog een derde druk. Er is in ieder geval
een exemplaar te raadplegen in de studiezaal
van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost
Utrecht in Wijk bij Duurstede.
> Saskia van Ginkel-Meester
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Schatten uit Museum Dorestad
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt een schat aan archeologische vondsten. Daarvan
wordt in deze rubriek telkens één, die in de vaste opstelling van het museum te bewonderen is,
voor het voetlicht gebracht.

Bronzen riemtong
Er zijn in de bodem van Wijk bij Duurstede
heel weinig objecten gevonden die op een
christelijke leefwijze in Dorestad duiden of
überhaupt in een christelijke context geplaatst
kunnen worden. Een loden kruisje en een paar
voorwerpen met een kruis erop, het christelijke
symbool bij uitstek, zoals dat ook op Karolingische munten voorkomt, vormen enkele
zeldzame uitzonderingen. De vele oost-west
georiënteerde begravingen en enkele natuurstenen sarcofagen zeggen meer over contacten
met de Frankische wereld dan over het geloof
van de bevolking.
Er bevonden zich weliswaar enkele
(parochie)kerken in de handelsnederzetting.
Maar er waren geen bijzondere cultusplaatsen
of relieken te vinden. Er is ook geen heilige
bron of iets dergelijks bekend, zoals we die op
veel plaatsen in onze streken kunnen vinden.

Het is zelfs onvermeld gebleven wie er de eerste
kerk heeft gesticht en dat is opmerkelijk voor
één van de belangrijkste plaatsen in Noordwest-Europa. Dat was heel anders in de meeste
marktplaatsen binnen het Frankische Rijk waar
vaak relieken van heiligen te vinden waren die
bedevaartgangers van heinde en verre aantrokken. In Tiel en Deventer, plaatsen die de handelsfunctie van Dorestad overnamen, werden
relieken van Walburga en Lebuïnus vereerd,
heiligen die op de handel toezagen.
Dorestad was – net als de Frankische handelshaven Quentovic aan de Kanaalkust – een
plaats zonder beschermheilige. Waarschijnlijk
was dat niet zonder reden, omdat een overdaad
aan christelijk religieus vertoon heidense handelspartners kon afschrikken. Dorestad moest
vóór alles een neutrale grensfunctie behouden
waar verschillende culturen zich thuis konden
voelen.
De afgebeelde bronzen riemtong met een gelijkarmig kruis is dan ook een zeldzame vondst
uit de bodem van Wijk bij Duurstede.
Bronzen riemtong met een gelijkarmig kruis uit Wijk
bij Duurstede. Lengte is 63 mm (Museum Dorestad,
Inventarisnummer 4/D 027)

Workshop Toponiemen
Ruim twintig mensen hebben op 28 oktober jl. deel genomen aan de workshop toponiemen (veldnamen e.d.) in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht (RHC).

De workshop was georganiseerd door het RHC
en de Vrienden van het RHC (zie www.rhczuid
oostutrecht.nl). De vormgeving lag in handen
van Ad van Ooststroom en Ad van Bemmel.
De workshop kwam voort uit het vorig jaar
georganiseerde symposium Het KrommeRijngebied; 33 jaar na het verschijnen van het
bekende boek van Kees Dekker. Een van de
conclusies van dat symposium was dat er een
betere reconstructie van het landschap en van
30
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de bewoning van het gebied in de 10de-11de
eeuw nodig is om breder inzicht te krijgen
in waarom het gebied zo is ontgonnen en in
cultuur gebracht zoals dat is gebeurd. Daartoe is onder meer een gedegen analyse van
historische toponiemen wenselijk. Bovendien
zijn er nu hulpmiddelen als AHN (Actueel
Hoogtebestand Nederland) en GIS (Geografische Informatiesystemen) beschikbaar die Kees
Dekker in 1983 niet had. Dit alles vormt input

Varia
voor onder meer een nieuw boek in 2022. Dan
wordt herdacht dat het 900 jaar geleden zal
zijn dat de Kromme Rijn is afgedamd, de dijk
tussen Amerongen en Vreeswijk is gesloten,
de broeklanden in het zuiden van Utrecht zijn
ontgonnen en dat de plaats Utrecht stadsrechten kreeg.
Toponiemen bevatten informatie over de aard
(‘moeras’) of de ligging (‘berg’) of het ontstaan
(‘polder’) of het gebruik (‘akker’) of het eigendom (‘meent’) of over het … van een plaats,
van een water, een veld, een gebouw of van
een weg. Ad van Ooststroom heeft een eerste
digitale kaart van het Kromme Rijngebied met

toponiemen gemaakt (zie www.vanooststroom.
com). Die kaart willen we met de hulp van
anderen verder voltooien. Acht deelnemers
aan de workshop hebben aangegeven mee
te willen helpen. Zo moeten bijvoorbeeld de
veldnamen-kaarten van het Meertens Instituut
worden bekeken. Ook het doorlopen van allerlei databestanden op toponiemen hoort daarbij.
In een vervolgbijeenkomst op 2 december zijn
de klussen toegelicht en verdeeld. Als u alsnog
belangstelling heeft, kunt u dat laten weten via
info@rhczuidoostutrecht.nl.
> Ad van Bemmel, Ad van Ooststroom

Rabo Clubkas Campagne 2017
De Archeologische werkgroep “Leen de Keijzer” viel dit najaar geweldig in de prijzen van de Rabo
Clubkas Campagne. Mede dankzij de stemmen van leden van de Historische Kring tussen Rijn en
Lek ontving onze werkgroep maar liefst € 2250,63!

Met dit fantastische bedrag kunnen wij onder
andere onze museumverlichting aanpassen aan
de eisen van deze tijd en laten ombouwen tot
een energiezuinige installatie.
Onze hartelijke dank gaat uit naar u, leden
van Historische Kring, voor uw steun aan
onze werkgroep bij de Clubkas Campagne. Wij
hopen u begin 2018 te mogen ontvangen bij
onze nieuwe expositie op de archeologiezolder
in Houten, gewijd aan nooit eerder getoonde
vondsten uit het Romeinse fort Vechten, Castellum Fectio.
> Pieter Frederiks

Houtense activiteitenmarkt 2017
De 18de editie van de Houtense activiteitenmarkt vond plaats in het centrum van Houten. Ruim
140 Houtense verenigingen, maatschappelijke organisaties en cultuurdragers presenteerden zich
begin september aan het Houtense publiek.

Deelnemers aan de activiteitenmarkt zijn onder
andere de Historische Kring Tussen Rijn en Lek
en haar oudste werkgroep, de Archeologische
werkgroep ‘Leen de Keijzer’. Onze werkgroep
zoekt bij die gelegenheid naar onderwerpen
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waarmee we de interesse van het grote publiek
voor archeologie proberen te wekken. Zo’n
onderwerp werkt de werkgroep uit in een tentoonstelling op onze archeologiezolder.
De laatste jaren combineren wij onze exposities
het kromme-rijngebied
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met doe-activiteiten. Mede daardoor wordt
het publiek actief bij ons archeologische werk
betrokken. Dit jaar hebben wij ons speciaal
gericht op de jeugd. Tijdens schoolvakanties
gooien we onze archeologiezolder open voor
jongeren. Als activiteit kunnen de kinderen een
fibula (mantelspeld)
maken of een potje
van aardewerk
restaureren. Ook
is er materiaal
aanwezig om een
Romeinse gladiatorhelm te maken.
Een top-attractie is
een levensgrote replica van een Romeinse

Puzzelfoto
Oplossing vorige nummer
In het vorige nummer stond een foto van een
onbekende boerderij. Kees Vernooy en Cor
Middelweerd wisten direct waar het om ging.
Het blijkt een afbeelding te zijn van boerderij
Kromwijk aan de Dwarsdijk. Op 19 juli 1967
is deze boerderij afgebrand door blikseminslag.
Cor schrijft: “Ik was hierbij aanwezig als brand
weerautochauffeur van de vrijwillige brandweer
Cothen. De boerderij is/was van de fam. Kromwijk.
De funderingen met twee kelders zitten nu onder de
klei verborgen. Er is direct een nieuwe boerderij naast
gebouwd die er binnen een half jaar stond.” Wim
van Amerongen liet ons weten dat zijn vader,
aannemer Willem van Amerongen, buurman
van de familie Kromwijk, deze boerderij heeft
gebouwd. De huidige bewoner, Joop Kromwijk,
kan het zich nog prima herinneren. “Om 2.50
uur ’s nachts sloeg de bliksem in, waarna er brand
uitbrak. De inslag werd vanaf de Lekdijk door de
brandweercommandanten van Wijk bij Duurstede
en Schalkwijk gezien. Zij waren daar de boerderij
brand bij de fam. Beijer aan het blussen die enige
tijd daarvoor door hooibroei in brand was gegaan.
Wij hebben een dag of 14 bij de fam. Van Ameron
gen gewoond en daarna tot net voor de Kerst in een
houten directiekeet van Rijkswaterstaat. Daarna was
het nieuwe huis klaar.”
32
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soldaat, gemaakt op initiatief van een van onze
leden. Kinderen kunnen
een selfie maken met
onze soldaat.
Op de Houtense activiteitenmarkt toonden
onze leden fraaie replica’s van fibulae en stond
onze Romeinse soldaat
succesvol te pronken
als blikvanger. Al met
al een goede dag voor
het onder de aandacht
brengen van archeologie in het algemeen en
onze werkgroep in het
bijzonder.

De nieuwe foto
Van ons bestuurslid Norma Mulder kregen we
bijgaande foto. Zij schrijft er bij: Een paar jaar
geleden (ik denk in 2013) vond ik op het eind van de
Hoogstraat (wandelend richting de Singel) op de stoep
voor een van de laatste huizen aan de linkerkant een
penning aan een ketting. Het is een tamelijk primitief
bewerkte penning met de inscriptie
D.K.D.
4 DEC ’18
De inscriptie lijkt er op een eveneens eenvoudige wijze
ingestanst te zijn.
Ik heb veel pogingen gedaan om te achterhalen wat
deze penning kan betekenen. Maar ik ben er niet
achter gekomen.
Daarom mijn vraag aan de lezers van Het Kromme
Rijngebied: Weet
wellicht één van
u waar deze pen
ning voor diende
en van wie hij
kan zijn? Wan
neer dat laatste
bekend is, zou
hij terug kunnen
naar de rechtma
tige eigenaar.
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