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Kees va n Sc h a i k *

Fruitteelt in en rond Wijk bij Duurstede in
de 17e en 18e eeuw1
Aanleiding
Op 7 augustus 1965 bezocht ik als vijftienjarige
samen met mijn vader de openbare fruitverkoping in het gebouw van de fruitveiling te
Houten.2 Dat was in die tijd nog een belangrijke
jaarlijkse gebeurtenis waarmee veel geld was
gemoeid. Het veilinglokaal zat propvol met
mannen met een veilingboekje voor hun neus.
Het zag er blauw van de sigarenrook. Het fruit
in de diverse boomgaarden werd eerst ingezet
bij opbod en vervolgens in de afslag afgemijnd.
Afslager Van Dam die de verkoping leidde,
probeerde voortdurend met grappen de intense
sfeer te doorbreken.3 Soms hield een inzetter
die alleen uit was op wat strijkgeld, tot leedvermaak van de aanwezigen, een boomgaard
“aan zijn broek” als bij de afslag het fruit door
niemand werd afgemijnd. Notaris Bremer en
zijn kandidaat legden alles vast in een proces-verbaal. De volgende dag was in de krant
nog eens rustig na te lezen wat het fruit in de
diverse boomgaarden had opgebracht. Tien
jaar later bestond het fenomeen van de openbare fruitverkoping niet of nauwelijks meer.
Particuliere grondeigenaren met boomgaarden
haakten af. De vaste groep fruitkopers stierf uit.
De fruitteelt werd in de jaren ’70 getroffen door
een zware crisis. De overheid verstrekte een
rooipremie voor het rooien van boomgaarden.
Gemengde boerenbedrijven met fruit verdwenen en de gespecialiseerde fruitteeltbedrijven
die er voor in de plaats kwamen, namen zelf de
pluk, bewaring, het sorteren en het transport
naar de fruitveiling ter hand.
Het hele fenomeen waarbij eeuwenlang fruit,
hakhout, koren te velde, gras, en gehele boerderijinventarissen inclusief vee en huisraad,
vrijwillig openbaar werden verkocht, was in
10 jaar tijd op een enkel geval na verdwenen.
Reden om de geschiedenis in te duiken.

Openbare verkopingen
Sinds de Middeleeuwen was men op het
Utrechtse platteland vertrouwd met de open52 | 4 | 2 0 1 8 

bare verkoop van de grove, smale en krijtende
tienden waarbij een tiende deel van de korenoogst, knollen, rapen, peulvruchten, biggen en
lammeren openbaar werd verkocht. Die tiendverkopingen zijn vanaf de Middeleeuwen goed
gedocumenteerd in de archieven van de diverse
Utrechtse kapittelkerken.
Daarentegen is van de openbare verkopingen
van andere roerende goederen, zoals fruit, hakhout, vee en gras om te hooien, nauwelijks iets
bewaard gebleven. Kennelijk bestond er voor
de notarissen in de 17e en 18e eeuw geen wettelijke verplichting om de processen-verbaal te
bewaren die zij van de openbare verkopingen
hadden opgemaakt.
Een gunstige uitzondering hierop vormen de
archieven van de notarissen Johan van Sandick
(1650-1692) en Cornelis van Sandick (16921740) te Wijk bij Duurstede die hun processenverbaal van de openbare verkopingen van fruit,
hakhout, hooigras en andere gewassen, wél
hebben bewaard.
Uit die processen-verbaal kunnen we ons een
uniek beeld vormen van de fruitteelt in en rond
Wijk.
Van 1650 tot 1674 treffen we in de protocollen
van notaris Johan van Sandick nog geen openbare verkopingen aan, noch van fruit, noch van
andere zaken.
Dat zijn protocollen vóór 1675 geen processen-verbaal van openbare fruitverkopingen
bevatten behoeft uiteraard niet te betekenen
dat die voordien niet hebben plaatsvonden. De
Wijkse burgemeester Gerbrand Schagen schrijft
op 16 juni 1675 aan de Gecommitteerden van
de Commanderij van Ingen (van het Catharijne
Convent) dat de tijd van de openbare verkoping nadert van het ooftgewas en de datum
daarvan op de eerstkomende zondag in de kerk
* Kees van Schaik (Odijk, 1949), was 35 jaar
advocaat en behaalde in 1969 een diploma aan
de 2-jarige fruitteeltvakschool in ’t Goy. Hij doet
sinds 1968 zowel genealogisch als geschiedkundig
onderzoek in Zuid-Oost Utrecht.
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van Ingen en elders zal moeten worden afgekondigd.4 Dit lijkt te wijzen op een gangbare
praktijk in de Betuwe. We mogen er van uit
gaan dat ook in Wijk bij Duurstede de data van
aanstaande veilingen op zondagen in de kerk
werden afgekondigd.
Wel is duidelijk dat particuliere grondeigenaren
na 1672 in toenemende mate gebruik gingen
maken van de openbare verkoop van hun fruit.

Rampjaar 1672 en de gevolgen daarvan
Tijdens het rampjaar 1672 richtte het Franse
leger grote schade aan op het Utrechtse platteland door de eigenaren van boerderijen brandschattingen op te leggen of bij gebreke van
betaling de boerderijen plat te branden. Om te
voorkomen dat Franse soldaten de fruitbomen
zouden omhakken voor brandhout betaalde
het Wijkse stadsbestuur op 17 februari 1673
100 gulden en op 19 maart 1673 nog eens 300
gulden aan de Franse legercommandant. Het
stadsbestuur leende het geld daarvoor van het
Ewoud en Elisabeth Gasthuis.5 Na het vertrek
van de Fransen werd het geld verhaald op de
eigenaren van de boomgaarden.
De economische rampspoed die de Franse
inval in 1672 teweeg bracht, leidde tot veranderingen in de wijze waarop de boomgaarden werden geëxploiteerd. Tot 1672 lag het
exploitatierisico volledig bij de pachter van
de boomgaard. Na 1672 veranderde dat. De
pachtprijzen bleven gedurende lange tijd dalen.
Veel pachters konden hun financiële verplichtingen niet meer nakomen en gingen failliet.
Die financiële verplichtingen werden destijds
vaak aangegaan met behulp van borgstellingen
waardoor ook anderen werden meegesleept in
zo’n faillissement.
Na afloop van de 6-jarige pachttermijn kon
de eigenaar in de jaren na 1672 vaak geen
overeenstemming bereiken met de pachter over
een nieuwe lagere pachtprijs zodat de grond
geregeld onverpacht bleef liggen. Een tweede
reden waarom de boeren niet happig waren om
nieuwe pachtcontracten aan te gaan had een
fiscale oorzaak. Het merendeel van de belastingen en de kosten van publieke voorzieningen
moesten door de boeren worden opgebracht
naar rato van het aantal morgens land dat zij
in gebruik hadden. Als grond onverpacht bleef
liggen, draaide de grondeigenaar zelf op voor
de lasten die op de grond drukten. Particuliere
grondeigenaren werden in zo’n geval genood
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zaakt om hun onverpachte bouwland of boomgaarden zelf te gaan exploiteren om aldus nog
enige opbrengst te genereren teneinde daarvan
de lasten te kunnen betalen die op de grond
drukten. Particuliere grondeigenaren lieten
daarom na 1672 hun onverpachte bouwland
door boeren zaaiklaar maken en inzaaien met
graan of erwten en bonen. De eigenaar liet in
zo’n geval het gewas door een boer “te velde
brengen”. Dat gewas werd vervolgens in juni/
juli in een openbare veiling bij opbod verkocht
ten overstaan van een notaris.
In 1675 zijn Johan van Bijler en burgemeester
Hamel in Wijk bij Duurstede de eersten die
hun kersen en andere “boomvruchten” openbaar
laten verkopen. Het fruit brengt slechts 40 resp.
26 gulden op. Hun boomgaarden besloegen
respectievelijk twee en vier morgen. In 1679
wordt het fruit van vier boomgaarden openbaar
verkocht. In 1680 zijn het er al acht en in 1681
zelfs achttien boomgaarden. In dat laatste jaar
hangt er in sommige boomgaarden nauwelijks
fruit want op vier boomgaarden wordt slechts 1
gulden geboden.6 In de jaren daarna neemt de
openbare verkoping van fruit een grote vlucht
en laten vrijwel alle particuliere eigenaren van
boomgaarden onder Wijk bij Duurstede jaarlijks
hun fruit openbaar verkopen. De verkoop vond
in 1700 plaats ten huize van de herbergier Willem van Ossenbergh en in 1704 bij Johan van
Odijk, hospes in de Keizers Kroon te Wijk bij
Duurstede.
In het begin van de 18e eeuw neemt het aantal
openbare fruitverkopingen weer sterk af. Particuliere grondeigenaren laten veel boomgaarden rooien, naar mag worden verondersteld
vanwege ouderdom en afnemende vruchtbaarheid. Dit duidt er op dat de aanplant van
boomgaarden door particuliere grondeigenaren
50 tot 70 jaar eerder “booming business” moet
zijn geweest.7 Dat zou mede kunnen verklaren
waarom er vóór 1672 geen openbare verkopingen van fruit zijn aangetroffen.
Veel gerooide boomgaarden werden begin 18e
eeuw kennelijk niet opnieuw ingeplant want
de particuliere eigenaren lieten uitsluitend
koren of erwten en bonen publiek verkopen die
door derden te velde was gebracht. Dat niet opnieuw werd ingeplant zal vermoedelijk verband
houden met de landbouwcrisis waarin pas na
1750 een herstel optrad. Na 1750 moet er weer
een flink areaal zijn ingeplant, want in 1771
werden de kersen uit 20 kersenboomgaarden
onder Wijk openbaar verkocht en daarnaast

nog eens het overige fruit van 20 andere boomgaarden.8

De fruitaanplant, de onderteelt en het
rooien van de bomen voor brandhout
De hooggelegen stroomruggronden met lichte
klei rondom Wijk bij Duurstede zijn uitermate
geschikt voor fruitteelt. De kleideeltjes op
de stroomruggen bestaan voor slechts 25-40
procent uit deeltjes kleiner dan één micron, dit
in tegenstelling tot de klei in de komgronden
waar wel 50 tot 70 procent van de kleideeltjes
kleiner is dan 1 micron. Die grovere klei op de
stroomruggen leidt tot een betere waterdoorlatendheid, toetreding van lucht en een betere
wortelgroei. Hoe meer kleine kleideeltjes hoe
hoger het soortelijk gewicht van de klei. Men
spreekt daarom wel over zware en lichte klei.
In 1675 was er sprake van 260 morgen en 5
hond (223 hectare) boomgaard in de stad en de
vrijheid van Wijk.9
Boomgaarden waren vaak gemengd aangeplant, zoals die van doctor Peter Benier. In zijn
boomgaard beneden Wijk genaamd de Calverweij stonden 1695 appel- en perenbomen,
kersen, pruimen, hazelnoten, mispelen en
kweeën.
Een aantal malen wordt melding gemaakt van
jonge enten (boompjes) die gegriffeld moesten
worden. Dit wijst er op dat er in zo’n geval
sprake is geweest van de aanplant van (zaailing) onderstammen die pas naderhand met
een specifiek appelras werden om-geënt.10
Appelbomen werden destijds al in tijlen (rijen)
aangeplant, zoals in de boomgaard van Jeremias Thiens aan de Melkweg waar in 1715 sprake
was van twee tijlen Pippelingen en twee tijlen
Groene Ribbelingen.
Een enkelvoudige aanplant kwam ook voor
zoals blijkt uit de in de winter van 1697/98
gerooide oude kersenboomgaard van jonker
Willem van Egmond van de Nijborg Heer van
Weerdensteijn aan de Steeg bij de hofstede
Rimmingen. Hier stonden in totaal 760 kersenbomen in tijlen. De geringe verschillen tussen
de verkoopopbrengst van de te rooien kersenbomen wijst er op dat deze bomen ooit gelijktijdig waren aangeplant. In dit geval werden de
kersenbomen verkocht in acht kavels van 90 of
120 bomen en beliep de gemiddelde opbrengst
van het hout maar liefst 3 gulden per boom.
De kopers en hun borgen kwamen allemaal
uit Wijk. Tussen 1716 tot 1725 werden 474
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appelbomen uit vier boomgaarden openbaar
verkocht voor brandhout in kavels van 8 à 9
bomen. Ze brachten gemiddeld slechts f 0,55,
f 1,18, f 1,25 tot f 2,09 per boom op. Ook hier
kwamen de kopers overwegend uit Wijk. De
kopers dienden de boomstronken tot vier voet
rondom de stam uit te graven en de gaten weer
aan de vullen. Het uitgraven, uithakken en
afvoeren van het hout geschiedde gewoonlijk
in de winter.
In 1716 werden 49 appelbomen voor brandhout openbaar verkocht uit de boomgaard van
dominee Theodorus Paludanus die 1 morgen
groot was. Grotere aantallen per morgen zijn
niet aangetroffen. Bij een plantafstand van 12
bij 12 meter worden er ca. 60 hoogstam appelbomen op een hectare geplant, d.w.z. per
morgen (0,85 hectare) ca. 51 hoogstam appelbomen. Dat aantal komt vrijwel overeen met de
49 appelbomen in de boomgaard van dominee
Paludanus.
Aangezien de particuliere eigenaar van een
jonge boomgaard tussen de tijlen van de
aanplant door een (kleine) boer tarwe, gerst
en bonen of erwten “te velde liet brengen”, tot
aan het moment dat de bomen te groot waren
geworden, mag worden aangenomen dat de gebruikelijke plantafstand van hoogstam appelbomen ook destijds al ca. 12 meter in en tussen de
tijlen zal hebben belopen, mogelijk zelfs exact
drie Utrechtse roeden, oftewel 11,28 meter.11
Bij een openbare verkoping van het fruit was
het tussen de tijlen geteelde gewas meestal
in de koop begrepen. In 1716 kocht Cornelis
Vernoij in publieke veiling fruit met inbegrip
van het koren tussen de bomen dat door Baltus
van Ommeren “te velde was gebracht” en door
hem “aan de hok”12 moest worden opgeleverd.
Baltus van Ommeren diende het koren dus
ook te maaien en de schoven aan de hok te zetten, zodat de koper alleen de schoven hoefde
weg te halen zodra het koren voldoende was
gedroogd. Dat laatste was een ongebruikelijke
conditie.
Als er gras onder en tussen de bomen stond
werd dat aangeduid als het “les en gres”. In een
appelboomgaard mocht de gebruiker van het
les en gres onder de bomen, de boomgaard niet
langer met vee beweiden dan tot Sint Jacob (25
juli), dus voordat de takken onder het gewicht
van het fruit begonnen te zakken. In een kersenboomgaard moest het vee er al veel eerder
uit.
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Veiling catalogus Firma C. en H.G. van Dam 1964.
(RHC ZOU Toegang 227 nr. 16)

Koopcondities
In 1601 bestond er in Wijk al een ordonnantie (verordening) op de impost op het ooft. Er
werd met andere woorden belasting geheven
over de verkoop of doorvoer van appels, peren,
kersen, pruimen, kweeën en druiven.13
Een koper op een openbare verkoping was
boven de koopprijs ook veilingkosten verschuldigd.
Cornelis Wicherts van Doorn kocht op 5 juni
1687 voor 162 gulden de boomvruchten uit
de boomgaard voor de Natewisch. De kosten
beliepen 12 stuivers voor het schrijven van de
koopcondities en de biljetten, 6 stuivers voor
de afslager, 6 stuivers voor de armen en 12
stuivers voor wijnkoop.14 De hoogste bieder bij
“de inzet” ontving bovendien nog 2 gulden 16
stuivers “trekgeld” omdat zijn bod bij “de afslag”
door Van Doorn werd verhoogd.15
Betaling van de koopprijs voor appels en peren
diende gewoonlijk te geschieden in twee
termijnen, de eerste te voldoen uiterlijk Sint
Victor (10 oktober) en de andere met Kerstmis.
Kersen moesten volledig zijn betaald zodra alle
kersen waren geplukt.
De koper diende twee borgen te stellen. De
koper en zijn borgen waren tevens verplicht
om een procureur te machtigen die als extra
zekerheid bij het Hof van Utrecht hun voorlopige veroordeling verzocht tot betaling van de
koopprijs.16
Een gebruikelijke conditie betrof de verplichting dat de koper de doorhangende takken
diende te schoren (stutten) om te voorkomen
dat de takken zouden breken. Bij Aletta Schagen was de koper in 1715 gehouden om alleen
kleine ladders te gebruiken met hooguit 10 of
20 sporten ter voorkoming van het breken van
de takken in haar boomgaard De Nachtegaal.
Die boomgaard zal nog jong zijn geweest.
Mr Gerbrand Schagen verkocht in 1688 en
1690 de kersen en het overige fruit in zijn
boomgaard aan De Pas onder conditie dat hij
met een gezelschap van goede vrienden eenmaal de boomgaard mocht bezoeken om naar
hun believen kersen te eten. Het kwam ook
wel voor dat de verkoper bepaalde dat de koper
hem enige “bennen” (manden) kersen moest
leveren.
Peter Benier bepaalde in 1700 dat de koper de
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kersen mede door Dirk van Dam en diens zoon
moest laten plukken tegen een loon dat ook
de overige plukkers ontvingen. Die conditie zal
hebben samengehangen met het feit dat Dirk
van Dam de grond tussen de bomen gebruikte.
Schepen Van Son bepaalde in 1709 in de verkoopvoorwaarden dat het fruit niet door vrouwen mocht worden geplukt. De reden hiervoor
is niet duidelijk. Die restrictie is overigens
slechts eenmaal aangetroffen.
Direct na de publieke verkoping kwam “het
hemels weer tot laste en pericule van de koper.” Dat
was een standaardclausule die inhield dat vanaf
dat moment de gevolgen van hagel en storm
voor rekening en risico van de koper kwamen.

De kopers en hun borgen
De fruitkopers en hun borgen waren bijna altijd
lokale lieden. De kopers van fruit kochten vaak
ook korentienden. Grote boeren traden niet
als koper van fruit op, wel als borg. Tussen de
koper en zijn borgen bestond meestal een vaste
relatie. Als Jan van Odijck in publieke veiling
fruit kocht was zijn broer Joost van Odijck
gewoonlijk borg. Dat was ook omgekeerd het
geval. In 1692 stelden zich twee vrouwen borg:
Dirkje Marcelisdr van Velpen weduwe Jongbloet, en Mechtelt van Eijnhoven, bejaarde
dochter, beiden onder voorbehoud van hun
vrouwelijke exceptie.17 In 1695 stelde Trijntje
van Velpen zich borg. Haar vader Aelbert Peters
van Velpen kocht tussen 1682 en zijn dood
in 1694 het fruit in elf boomgaarden.18 In de
meeste gevallen stelde Jan Corsen Vogelpoel
zich dan voor hem borg. In 1688 trad Aelbert
Peters van Velpen zes keer op als borg voor
Peter Valck als koper van fruit. Aelbert bezat
aan de Strobantscapel een kleine boomgaard
van een halve morgen of 300 roeden. Hij
woonde aan het boveneind van de Peperstraat
en was tevens actief als timmerman, houtkoper
en vuilnisman.19

Fruitprijzen
Op de fruitprijzen is moeilijk grip te krijgen.
De opbrengst van het fruit uit een boomgaard
is afhankelijk van te veel variabelen, zoals de
grootte van de boomgaard, de samenstelling
van de aanplant, het aantal en de leeftijd van
de bomen. Het is de vraag of er sprake is van
een vol dan wel sober gewas en hoge of lage
prijzen. Van die variabelen wordt soms de
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grootte van de boomgaard in het proces-verbaal
gemeld.
De opbrengst kon van jaar tot jaar behoorlijk
verschillen, zoals de jonge boomgaard van
Peter Benier laat zien. In deze boomgaard aan
de Donkerstraat genaamd De Calverweij, ter
grootte van 4 hond (0,57 hectare), stonden appels, peren, kersen, pruimen, hazelnoten, mispelen en kweeën. In 1695 werden de “boomvruchten” in deze boomgaard afgemijnd op
61 gulden, in 1698 op 104 gulden, in 1699 op
132 gulden, in 1700 op 129 gulden en in 1701
op 86 gulden. Dit komt voor 4 hond neer op
gemiddeld 102 gulden per jaar of omgerekend
153 gulden per morgen per jaar. Die opbrengst
is hoog, zeker in vergelijking met de opbrengst
van de boomgaarden van jonker Willem van
Egmond van de Nijborch Heer van Weerdensteijn. Die verkocht in 1700 via een openbare
verkoping het fruit in negen boomgaarden met
een totale oppervlakte van 39½ morgen voor
1.207 gulden, oftewel slechts 30 gulden gemiddeld per morgen.
Burgemeester Reijer de Wijs liet voor 12 stuivers 3 pond kersen bezorgen op het stadhuis.20

Appel- en perenrassen
Particuliere eigenaren zonderden bij de openbare verkoop soms enkele bomen uit voor
eigen gebruik. Aan die bomen werd dan een
strowis (een bosje stro) gehangen ten teken dat
ze niet in de verkoop waren begrepen. Soms
werd daarbij de soort of het ras vermeld.
Jeremias Thiens uit Utrecht bepaalde in 1712
dat enkele appelbomen uit zijn boomgaard te
Wijk de navolgende rassen niet in de verkoop
waren begrepen, zoals: Pippelingen, Groene
Ribbelingen, Wouterlingen en enkele Grauwe
Renettenboompjes. De koper van zijn boomgaard aan de Melkweg diende in 1712 bij hem
thuis in Utrecht bovendien twee zakken Kneel
Zoet te leveren, alsmede twee zakken Holvers
of Wijborgh, twee zakken Goet Zoet en twee
zakken Dubbele Paradijs. Alles geplukt en niet
van de boom geschud.
In 1715 diende de koper aan hem twee zakken
Bellefleuren te leveren en twee zakken Schijvelingen, twee zakken Leijenborgh, twee zakken Dubbele Holvers of Wijborgh, twee zakken
Enkele Paradijs en een zak Aechten.
De ontvanger van de tol, Justus Vermeer, en de
secretaris van Muiden, Aelbert Snoeck, hielden
tussen 1689 en 1702 buiten de verkoop van
het kromme-rijngebied



Lijst van intekenaars op de fruitveiling van 1964

hun boomgaard: een Wouterlingenboom, een
Schijvelingenboom, een wilde appelboom, een
Lammertsappelboom, een Oudwaterse Zoetenboom en een Suikerpeer.
In de boomgaard gelegen voor de ridderhofstad Natewisch van jonker Joost Taets van
Amerongen, heer van Natewisch, werden voor
eigen gebruik uitgehouden Gouden Pippelingen, Crasanen, Sint Jan, Calville, Aecht en
Vlekgevende appelbomen, Soudenbalchperenbomen, groene pruimen en het kersenras
Brussels Bruin. In die boomgaard stonden
tevens mispels, kweeën en enige notenbomen
aan de dijk. Frans Arnout Schade van Westrum
Heer van Dompselaer zonderde in 1715 een
grote boom van Franse peren en een noteboom
van verkoop uit. De douairière van jonker Van
Rossum bepaalde in 1715 dat op haar huis De
Roetert te Overlangbroek van verkoop waren
uitgezonderd de fruitbomen op de voorburg
en een Pippelingen- en een Renetteboom in de
binnenhof. In 1716 kocht de Overlangbroekse
koster Dirk de Kruijff voor 16 gulden de peren
en pruimen in de boomgaard om De Roetert.
Mr Gerbrand Schagen, burgemeester van Wijk
bij Duurstede, bezat meerdere boomgaarden die
onder meer waren gelegen aan de Trechtweg,
3 morgen boomgaard aan de Nachtegael, een
jonge en een oude boomgaard op de Noorderweert nabij de Strobantscapel, 1½ morgen
boomgaard aan de Groene Crom, 3 en 7 morgen in de Pas, 10 hond bij de Kuijlen aan de
Middelweg, een boomgaard aan de Kickvors en
7 hond op Leutervelt.
Ook andere burgemeesters van Wijk lieten het
fruit in hun boomgaarden publiek verkopen,
zoals David Broers, Johan de Waell, Willem
Wijborgh en Mr Johan Loten, heer van Luchtenburgh.
Het zijn vrijwel zonder uitzondering particuliere eigenaren van boomgaarden die hun fruit
aanboden op een publieke verkoping. Institutionele grondeigenaren, zoals de Utrechtse kapittels en de diverse conventen, treffen we niet
aan als bezitters van boomgaarden of verkopers
van fruit.

Kersen heuen21
Volgens de burgemeesters van Wijk konden
spreeuwen- en kauwenzwermen met duizenden tegelijk in een kersenboomgaard nederval
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len en binnen een half uur “een ganse kersenboomgaard ruïneren”, als dit “ongedierte” niet
werd verjaagd.
Het heuen (verjagen) gebeurde in Wijk destijds
met behulp van roepen, schreeuwen, ratels,
planken en het schieten op de vogels met
geweren. In de kersentijd werd dat schieten
normaal gesproken gedoogd want strikt genomen was de jacht ingevolge het Placcaet op
de Jacht voorbehouden aan de adel. Op zeker
moment gingen de dienaars (dienders) van het
Jachtgerecht kennelijk handhavend optreden.
Het stadsbestuur van Wijk richtte daarom op 22
mei 1682 een verzoek aan de Opperluitenant
Houtvester en de Raden van het Jachtgerecht
ter verkrijging van een tijdelijke ontheffing
om tijdens de kersentijd met een geweer op de
spreeuwen en kauwen te mogen schieten. Het
Jachtgerecht weigerde die ontheffing met als
motivering dat zij niet bevoegd waren om de
regels te veranderen of dispensatie te verlenen.22 Het stadsbestuur wendde zich vervolgens
tot de Staten van Utrecht met een verzoek om
een tijdelijke ontheffing op het schieten op vo-

gels gedurende de kersentijd, omdat de vogels
onmogelijk alleen met roepen, schreeuwen of
kloppen konden worden gekeerd. Er moest met
scherp kunnen worden geschoten omdat de vogels gewend raakten aan het schieten met loos
kruit. Het was volgens het stadsbestuur niet de
bedoeling dat er op wild zou worden gejaagd of
dat men zich met geweren buiten de boomgaarden zou begeven. Het stadsbestuur wees
de Staten er tevens op dat de belasting (impost)
die over de kersen en over de boomgaarden
werd geheven van groot belang was voor de
financiën van de stad en haar inwoners. De
Staten verleenden op 25 mei 1693 een ontheffing om gedurende de kersentijd met scherp
geladen geweren het schadelijk gevogelte uit de
boomgaarden te verjagen. Bij overtreding van
de voorwaarden zou de overtreder een dubbele boete verbeuren. Controle op de naleving
diende te geschieden voor rekening van de stad
waartoe de stad twee personen diende aan te
stellen die door de Luitenant Opperhoutvester
waren goedgekeurd.23
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De kersenoogst
De kersenpluk duurde korter dan tegenwoordig.
In 1683 duurde de pluk van 8 tot 30 juni en
in 1684 van 7 tot 25 juni. In 1687 kwam het
plukseizoen heel laat op gang: van 23 juni tot
19 juli.24
De kersenoogst kon van jaar tot jaar zeer sterk
verschillen. In 1683 passeerde 599.123 pond
kersen de Wijkse kersenwaag. Dat was een
absoluut topjaar dat tussen 1679 en 1687 niet
meer werd overtroffen. In 1684 werd slechts
134.305 pond kersen gewogen. Maar het kon
nog slechter want in 1709 wordt vermeld dat
33.000 pond kersen waren gewogen.25 Die zeer
slechte oogst zal verband houden met de uitzonderlijk strenge winter van 1708/1709.26
De kersen werden iedere avond gewogen op
de kersenwaag. Die werd jaarlijks opgesteld
bij de Waterpoort.27 Lydia de Cruijff, weduwe
van Gerrit van Velpen, verzocht in 1689 aan
het stadsbestuur van Wijk om in de plaats van
haar overleden man als waagmeesteres van de
het kromme-rijngebied



kersenwaag te worden aangesteld.28 Zij ontving
daarvoor jaarlijks 10 gulden en bij een sober
gewas 5 gulden. In 1700 kreeg ze een waarschuwing van het stadsbestuur dat zij de kersen
“oprecht” moest wegen en de omstanders (jongens) uit de buurt van de schaal moest houden,
bij gebreke waarvan ontslag zou volgen. Anthonij van Santbrinck en naderhand Aart Mom
administreerden het gewicht van de kersen en
ontvingen daarvoor jaarlijks 11 gulden. Het
waaggeld werd in 1724 door het stadsbestuur
vastgesteld op een halve stuiver per 100 pond
kersen.29

De afzet en het transport van de kersen
De kersen werden in manden per schuit naar
de Hollandse steden vervoerd, met de stad
Amsterdam als grootste afzetmarkt. De Vreeswijkse sluis bleef daartoe in de kersentijd ook
‘s nachts open. Teneinde de impost (belasting)
op de kersen niet mis te lopen, gebood de stad
Utrecht in 1670 hun sluiswachter te Vreeswijk
om schuiten met kersen Utrecht aan te laten
doen en te verhinderen dat zij via de IJssel
rechtstreeks naar Hollandse steden zouden
varen.30 In 1676 had schipper Willem Willems
(van Woudt) Wijkse kersen in zijn schuit laten
wegen op de Wijkse waag en het waaggeld voldaan. Zijn schuit met kersen werd vervolgens
in Utrecht aan de ketting gelegd op verzoek
van de Utrechtse waagmeester die meende
dat Willem Willems ook in Utrecht waaggeld
diende te betalen. Na een protest van de Wijkse
burgemeesters bij hun Utrechtse collega’s, kon
Willem zijn tocht aan Amsterdam vervolgen.
Volgens de Ordonnantie op de impost van het
ooft van de stad Utrecht genoten de poorters
van Amsterdam sinds 1581 vrije doorvaart in
Utrecht.31 Kennelijk bestond die vrijstelling in
Utrecht niet voor kersen die “van boven Wijk”
kwamen, met andere woorden voor kersen
die aangevoerd werden via de Rijn vanuit de
Betuwe. In de kwesties tussen de stad Wijk en
de stad Utrecht over het waaggeld, voerde Wijk
aan dat het onderscheid verband hield met het
feit dat tijdens de instelling van de impost op de
kersen er nog geen kersenboomgaarden in Wijk
aanwezig waren.32
Het transport ging in de Franse tijd ook per
wagen. Op 4 juli 1801 reden drie kersenwagens in colonne van Amerongen naar Wijk. De
voorste wagen werd bestuurd door Arie van
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Ginkel uit Eck en Wiel, oud 20 jaar. De middelste wagen door Cornelis van Wamel uit Maurik,
oud 36 jaar en de achterste wagen door Cornelis van Ingen, oud 73 jaar. Ze werden tegemoet
gereden door een met hooi beladen wagen met
vier boerenknechten van Maurits Versteeg junior uit Leersum die in het spoor bleven rijden
zodat de kersenwagen van Cornelis van Wamel
slechts met moeite kon passeren. Tijdens die
passage grepen de boerenknechten kersen uit
de manden. Na protesten van Cornelis van
Wamel werd hij met een hooivork en messen
aangevallen waarbij hij een snede opliep op de
rug van zijn rechterhand.33
In de nacht van woensdag op donderdag 29 en
30 juni 1808 reden negen met kersen beladen
wagens uit Tiel in colonne naar Utrecht. Ter
hoogte van de herberg Het Hemeltje onder Oud
Wulven lag die nacht Hendrik Sturkenboom
met twee dienaren van justitie op de loer omdat
er in voorgaande nachten vers gemaaid klaver
van zijn land was gestolen door de voerlieden
van de passerende kersenwagens. Een van de
voerlieden, Hendrik van Dalen uit Zandwijk
bij Tiel, oud 21 of 22 jaar, werd die nacht op
heterdaad gepakt terwijl hij een bos klaver op
zijn wagen laadde. De andere voerlieden wisten
in het donker te ontkomen. Volgens een brief
d.d. 1 juli 1818 van de magistraat van Tiel was
Hendrik van Dalen van brave en eerlijke ouders
en zelf ook “van eerlijk en braaf comportement”
maar zeer onnozel. De Procureur Generaal eiste
tegen hem 6 weken tuchthuis, maar het Hof
van Utrecht veroordeelde hem op 5 juli 1808
tot acht dagen cel met water en brood.34

Slot
Systematisch onderzoek naar de openbare fruitverkopingen te Wijk bij Duurstede levert een
verrassend gedetailleerd beeld op van de fruitteelt in de 17e en 18e eeuw. Dit archiefmateriaal
biedt, zo nodig in combinatie met de willige
condemnaties door het Hof van Utrecht en de
registers van de 50e penning,35 ook mogelijkheden voor onderzoek naar de verkoop van
andere roerende goederen, zoals akkerbouwgewassen, de koop van perceeltjes hooigras op de
uiterwaarden door burgers van Wijk en boeren
op de Heuvelrug en de verkoop van elzen- of
eikenhakhout door particuliere grondeigenaren ten behoeve van brandhout36 of eikenbast
voor leerlooierijen. Daar is tot op heden nog
nauwelijks zicht op. In zijn algemeenheid kan

Hoogstam boomgaard bij boerderij De Schone Hofstede (Beusichemseweg 32, t Goy). (foto: Otto Wttewaal)

worden gesteld dat de agrarische economie op
het Utrechtse platteland een witte vlek vormt.

Bijlage. Fruitsoorten en rassen
aangetroffen tussen 1680 en 1740, met
jaar van eerste vermelding
Appelrassen
Aechje 1702, Armgarden 1702, Bellefleuren
1715, Calvilen 1701, Citroenappel 1702, Crasanen 1728, Dubbele Holvers of Wijborgs 1706,
Goezoet of Goeij Zoet 1700, Grauwe Renetten
1706, Grauwe of Groene Ribbelingen 1702,
Sint Jans 1728, Kneel Zoet 1706, Lammerts
1689, Leijenborgh 1715, Oudewaters Zoet
1689, Dubbele Paradijs 1715, Enkele Paradijs
1715, Gouden Pippelingen 1700, Roomsgrietelingen 1704, Schijvelingen 1695, Vaejeszoet
1704, Vlekgevende appels 1682, Waterzoet
1698, Weelzoet 1702, Weuten 1702, Weutelingen of Wouterlingen 1689.
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Perenrassen
Craijpeer 1687, Kweeperen 1690, Soudenbalch
1707, Smout 1697, Suikerpeer 1689, Tijtpeer
1700.
Kersensoorten en rassen
Brussels Bruin 1706, Cornelboom 1707, Meikersen 1715, Morellen 1696, Krieken 1696,
Spaanse 1689.
Pruimenrassen
Groene 1707, Rode Damsten 1707, Quetsen
1728.
Varia
Abrikozen 1707, Hazelnoten 1695, Mispels
1695, Moerbesien 1707.

het kromme-rijngebied



Noten
1 Tenzij anders vermeld zijn de
gegevens voor dit artikel ontleend aan
het archief van de notarissen Johan en
Cornelis van Sandick in het Regionaal
Historisch Centrum Zuid Oost Utrecht
te Wijk bij Duurstede, toegang 63.
2 De openbare fruitverkopingen
vonden voordien te Houten altijd plaats
in de Roskam of in Den Engel.
3 In het RHC ZOU te Wijk bij Duurstede bevindt zich het archief van de
Firma C. en H.G. van Dam met betrekking tot de openbare verkopingen van
boomvruchten, hakhout, waardenhout,
teen, e.d. te Wijk bij Duurstede, Houten, Langbroek en Schalkwijk over de
jaren 1910-1992 waarbij leden van de
familie Van Dam als afslager fungeerden.
4 HUA, arch.nr. 702, inv.nr. 162-2.
5 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 368-3.
6 Margaretha Turnor op kasteel
Amerongen schrijft op 21 mei 1681
dat het voorjaar zeer droog en koud is
geweest. Vgl. J. Buisman, Duizend jaar
weer, wind en water in de Lage landen,
deel 5, pagina 81.
7 De piek in de aanplant zou dan
moeten hebben plaatsgevonden
tussen 1650 en 1670. Hoogstam
kersenbomen gaan korter (30-40 jaar)
mee dan hoogstamappelbomen en het
rooien daarvan begon eerder dan het
rooien van de appelboomgaarden.
8 HUA, Fin. Instellingen 37, inv.nr.
2542, fol. 44.
9 RHC ZOU Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 151. Deze bron bevat
ook de aantallen “duergevaren” manden kersen over de jaren 1666-1668.
10 De pachter van Theodorus Paludanus zal in 1703 “de jonge gegriffelde
enten op sijne kosten moeten griffelen.” Dit behoeft uiteraard niet de volledige aanplant te betreffen en kan ook
betrekking hebben gehad op enkele
jonge “inboeters” die opengevallen
gaten in de tijlen moesten opvullen.
11 Een plantafstand van 12 meter voor
hoogstam appelbomen in en tussen de
tijlen komt overeen met de plantafstand van 120 palmen die omstreeks
1825 in de Betuwe gebruikelijk was.
Zie H.K. Roessingh en A.H.G. Schaars
in De Gelderse Landbouw beschreven
omstreeks 1825, pagina 292. Wageningen 1996.
12 Een schoof (of garf) is een bundel
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korenaren die zijn samengebonden
met een korenaar. Aan de hok gezet,
d.w.z. meerdere schoven tegen elkaar
aan gezet.
13 RHC ZOU Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 150.
14 Het was gebruikelijk dat de koper
na de totstandkoming van een koopovereenkomst de verkoper een glas
wijn aanbood om de koop te beklinken.
15 In dit geval was Cornelis Wicherts
van Doorn, als koper in de afslag, geen
trekgeld verschuldigd aangezien hij zelf
het hoogste had gedaan bij de inzet.
16 Als de koper en zijn borgen naderhand in gebreke bleven met betaling
van de koopprijs kon de verkoper dat
voorlopige vonnis van het Hof van
Utrecht laten executeren, mits de verkoper dan op zijn beurt een borg stelde
die garant stond voor de restitutie van
hetgeen de executie had opgeleverd
indien dat achteraf ingevolge een
bodemprocedure noodzakelijk bleek.
17 Vrouwen waren beschikkingsonbevoegd en konden alleen met goedkeuring van een man een rechtshandeling
aangaan.
18 Hij is een zoon van Peter Aelberts
van Velpen en Teuntje Peters van Bemmel uit Overlangbroek. Zie RHC ZOU,
arch.nr. 63, inv.nr. 2497, d.d. 28 aug.
1661.
19 RHC ZOU Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 419.1. RHC ZOU
Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, inv.nr.
79 d.d. 5 nov. 1658. Idem nr. 12 d.d. 16
okt. 1660. RHC ZOU Stadsbestuur Wijk
bij Duurstede, inv.nr. 305-10 in 1675.
20 RHC ZOU Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 309-1.
21 Heuen, heude, geheud. Het woord
“opheuen” kennen we ook nu nog in
de betekenis van opjagen. Hans van
der Heijden uit Linschoten wees mij op
het verwante woord “hui” in Zacharia
2:6 (Oude Testament in Statenvertaling): “Hui, hui, vliet toch uit het Noorderland, spreekt de Heere.”
22 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 62-9.
23 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 162.
24 Door veredeling beschikken we
tegenwoordig ook over latere en late
rassen, waardoor het plukseizoen tot
wel zes weken omvat.
25 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij

Duurstede, inv.nr. 275-7.
26 J. Buisman. Duizend jaar weer,
wind en water in de Lage Landen, deel
5, pagina 359.
27 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 275-8 d.d. 11 dec.
1713.
28 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr 51M, fol 50, d.d. 30
dec. 1689. Zij was tevens conciërge en
bode op het stadhuis, gijzelmeesteres
en afslager van de vis. Zie voor Lydia
de Cruijff uitvoerig C. van Schaik in
Overlangbroek op de kaart gezet, blz.
358-370.
29 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 51T, d.d. 12 en 24
juni 1724.
30 HUA, Stadsarch. Utrecht 702-1, inv.
nr. 123-6, d.d. 4 juli 1670.
31 HUA, Stadsarch. Utrecht 702-1, inv.
nr. 162-2 en RHC ZOU, Stadsbestuur
Wijk bij Duurstede, inv.nr. 151.
32 RHC ZOU, Stadsbestuur Wijk bij
Duurstede, inv.nr. 151.
33 HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 92-74
fol. 178 e.v.
34 HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 92-98
fol. 344 e.v.
35 In de 18e eeuwse willige condemnatie’s door het Hof van Utrecht
(HUA, arch.nr. 239-1, inv.nrs. 227-6
e.v.) vinden we de plaats en datum
van de openbare verkoop, de naam
van de verkoper en van de notaris, de
aard van de verkochte roerende zaken
zoals boomvruchten, hakhout, vee,
koren te velde, gras om te hooien, etc.,
maar niet de verkoopopbrengst en
evenmin de namen van de kopers en
hun borgen. Het Hof van Utrecht vormt
daardoor een aanvulling op de archieven van de Utrechtse notarissen die de
processen-verbaal van de openbare
verkopingen van roerende goederen
niet bewaard hebben. De verkoopopbrengst is vanaf 1769 te achterhalen in
het archief van de Financiële Instellingen (inv.nrs. 2539 e.v.). Deze laatste
bron vermeldt per dorp de datum van
verkoop, de naam van de verkoper, de
verkoopopbrengst en de aard van de
roerende goederen en de 2% impost
die daarover moest worden afgedragen.
36 Zie voor de teelt van elzenhakhout in Overlangbroek: C. van Schaik
in Overlangbroek op de kaart gezet,
pagina 13-14. Verloren Hilversum 2008.
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David Zuiderhoek 40 jaar in Houten
De wisselwerking tussen stedenbouw en architectuur
in de wijk Den Oord II
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat
de eerste woningen in Den Oord II, één
van de eerste nieuwbouwwijken van de
groeikern Houten, werden opgeleverd.
Vorig jaar verscheen een uitgebreid en rijk
geïllustreerd overzichtswerk van David
Zuiderhoek, de architect die samen met
stedenbouwkundige Willem Wissing een
belangrijke stempel drukte op het aanzien
van Den Oord II. Bovendien is na veertig
jaar aan de rand van de buurt een inbreidingslocatie ontstaan waar gezocht wordt
naar een balans tussen huidige bouwopgaves en oorspronkelijke uitgangspunten
van ontwerp. Reden genoeg om eens te
kijken naar de achterliggende ideeën die
ten grondslag liggen aan de totstandkoming van dit interessante woongebied.
De meest in het oog springende woningen van
Zuiderhoek in Den Oord II zijn de 32 aan elkaar
geschakelde, hoge splitlevel woningen die
slingerend langs het Imkerspark staan. Ze staan
op een aarden wal. In de volksmond worden ze
wel de wasknijpers genoemd, verwijzend naar
hun dak dat in twee delen boven de woning
uitsteekt. Deze woningen zijn omgeven door
een paar blokken van een andere type woningen ontworpen door Zuiderhoek: ruime,
speelse bungalows en gezinswoningen met een
stevige kap in de koop- en huursector. Deze
staan tussen de Lobbendijk (een oude verbindingsweg met Utrecht), boerderij Den Oord en
de ‘recht-toe-recht-aan’ woningen van Den
Oord I die eind jaren 1960 ontworpen zijn en
in het begin van de jaren 1970 werden gerealiseerd. Dit gebied had voordien - zoals zoveel
grond in en rond Houten – een agrarische
bestemming en stond vol met fruitbomen.
De karakteristieke uitstraling en de speelse
opzet van de buurt komt enerzijds voort uit
het stedenbouwkundig plan met daarin een
specifieke visie over het aansluiten op het Oude
Dorp van Houten, het groen als uitgangspunt
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Voor- en achterzijde hoge splitlevelwoningen, 1980
(Bron: privécollectie)

* Ceciel Huitema is historicus en werkzaam bij het
Nationaal Archief in Den Haag. Ze woont in een
door Zuiderhoek ontworpen woning in Houten.
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Gezicht vanaf de kerktoren op het
gebied waar later Den Oord II is
gebouwd, 1969. (Bron: Beeldbank
RHCZOU, barcode 046618)
Luchtfoto van splitlevelwoningen
van Zuiderhoek, meanderende
bebouwing langs groenzone. (Bron:
Beeldbank HUA, fotonr. 50196)

en de aandacht voor kleinschaligheid. Anderzijds heeft Zuiderhoek met zijn filosofie over wonen, zijn ideeën ten aanzien
van de wisselwerking tussen privé- en openbare ruimte en zijn
voorliefde voor ambachtelijk bouwen deze stedenbouwkundige opzet versterkt en visueel gemaakt.

Kenmerkende architectuur van Zuiderhoek
‘Bijna lyrisch wordt de mathematisch denkende architect als
hij spreekt over wat naar zijn inzichten de opdracht van de
bouwkunst is: het componeren van ruimtelijke vreugde, van
blokken omringd door groen. De architectonische opgave is
verlegd, stelt hij met klem vast, van gevel en huis naar blok en
complex.’2 Dit citaat van Zuiderhoek is als motto opgenomen
in het overzichtswerk over Zuiderhoek. Hierin komen verschillende aspecten van het werk van de architect en stedenbouwkundige bijeen: de wisselwerking tussen stedenbouwkundige
en architect bij het inrichten van de ruimte, het spelen met
schaalniveaus dat hier mee gepaard gaat, de wisselwerking tussen bebouwing en omgeving en de grote rol die groen speelt in
zijn ontwerpen. Het citaat toont ook de ontwikkeling die Zuiderhoek als architect zelf doormaakt. Al deze aspecten komen
terug in het stempel dat hij drukt op de ontwikkeling van de
wijk Den Oord II aan het einde van zijn carrière.
David Zuiderhoek (1911-1994) begint zijn loopbaan in 1935
als architect bij de bekende landhuisarchitect F.A. Eschauzier
in ’s Gravenland en architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok (na het vertrek van de oprichter omgedoopt tot
Verhagen, Kuiper en Gouwetor) in Rotterdam. Na de Tweede
Wereldoorlog wordt hij benoemd tot stadsarchitect van Amersfoort. Hij ontwerpt woningen, scholen, kantoren, kerken,
maar ook het Russisch Ereveld waar Russische militairen uit de
Tweede Wereldoorlog begraven liggen. In Amersfoort krijgt hij
naast de rol van architect ook de rol van stedenbouwkundige
en gaat aan de slag met het herstel van de binnenstad en de
12
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stadsuitbreiding in het Soesterkwartier. Vanaf
1955 tot zijn pensioen in 1980 runt Zuiderhoek
zijn eigen architecten- en stedenbouwkundig
bureau in Baarn, in de laatste periode samen
met G.A. van der Veen. Hij werkt als architect
en stedenbouwkundige en laat de verschillende
schaalniveaus gemakkelijk in elkaar overlopen.
De relatie tussen woning en woonomgeving is
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voor Zuiderhoek belangrijk. Kenmerkend voor
zijn, zowel stedenbouwkundige als architectonische ontwerpen is de geleidelijke overgang
van publiek- naar privéterrein, bijvoorbeeld
door gemeenschappelijke voortuinen of
woonpaden, of patio-achtige entrees.3 Bekende
gezinswoningen van zijn hand zijn de smalle
drive-inwoningen in blokken uit de jaren ’60
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Boerderij Den Oord met op de achtergrond verschillende woningen van Zuiderhoek, 1983. (Bron: Beeldbank
RHCZOU, barcode 043493)

– de tijd van woningnood en de opkomst van in
massa bouwen – die in heel het land te vinden
zijn. Hij ontwerpt ook landhuizen, bungalows
en villa’s (bijvoorbeeld in opdracht van de
familie Heijn uit Zaandam of de familie De Geer
op het landgoed Oudegein in Nieuwegein) en
scholen en kantoren (zoals het DHV-kantoor in
Amersfoort). Een ander voorbeeld van ontwerpen voor deze regio is het Bunnikse uitbreidingsplan langs de Kromme Rijn uit de jaren
1970 en het ontwerp van een woonhuis met
praktijk voor huisarts J. Huddleston Slater aan
de Langstraat eveneens in Bunnik.4
De invloed van zijn leermeesters F.A. Eschauzier (1889-1957) en M.J. Granpré Molière
(1883-1972) is zichtbaar in het werk van Zuiderhoek. Net als Eschauzier zijn Zuiderhoeks
ontwerpen vaak te herkennen aan ‘een gemakkelijk herkenbare bouwmassa met een hoog
opgaand zadeldak, vaak ingeleid door een lager
volume, hoog oprijzende schoorstenen en een
intense wisselwerking met de omgeving’.5 Het
gebruik van traditionele vormen en materialen
(gesloten bakstenen muren met hoge daken)
dat kenmerkend is voor Grandpré Molière en
14
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de Delftse School, is ook terug te vinden in de
ontwerpen van Zuiderhoek. Zuiderhoek had
ook al vroeg interesse in de Scandinavische
moderne bouwkunst van onder andere Erik
Gunnar Asplund en Ragnar Östberg waarover
hij in vakbladen las. Doordat Zuiderhoek in
1937 trouwde met een Deense en regelmatig in
Denemarken kwam, werd deze interesse nog
meer aangewakkerd. Hij zou tijdens zijn loopbaan regelmatig werkbezoeken brengen aan
Denemarken en Zweden. Een voorbeeld van
de Scandinavische invloed op zijn architectuurwerk is de vrije gevelindeling die Zuiderhoek
toepaste in het Soesterkwartier in Amersfoort,
naar analogie van een Stockholmse villa van
Asplund. ‘De Scandinavische stedenbouw kenmerkt zich in die tijd door zijn aandacht voor
de groene ruimte, open verkeersvrije woongebieden en woonmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen en inkomensklassen. Dit
krijgt in de rest van Europa veel aandacht’.6
Ook op de tekentafel van de ontwerpers van
Den Oord II.

De kaders: stedenbouwkundige filosofie

Zuiderhoeks bijdrage aan Den Oord II staat niet
los van de filosofie achter het overkoepelend
stedenbouwkundig ontwerp voor de uitbreiding
van Houten vanaf de jaren 1970. Den Oord II
was samen met wijk De Lobben het eerste deel
van het groter uitgedacht stedenbouwkundig
concept dat gerealiseerd werd.
In 1977 telde Houten zo’n 4.000 inwoners. De
ontwikkeling van een kleinschalig, voornamelijk agrarisch ingesteld dorp naar een groeikern
met 50.000 inwoners nu, begon met de Tweede
Nota Ruimtelijke Ordening uit 1966. Hierin
bepaalde het Rijk dat, gezien de ligging nabij
de stad Utrecht en de aanwezigheid van de
spoorlijn Utrecht - Den Bosch, Houten een verantwoordelijkheid kreeg in het huisvesten van
de groeiende bevolking van Nederland. Houten
verzette zich tegen de plannen om van het dorp
een grote stad van 100.000 inwoners te maken,
maar wilde wel beperkt groeien. Mede om te
voorkomen dat het opgeslokt zou worden door
Utrecht.7 Er werd gezocht naar een manier
om het nieuwe Houten een eigen identiteit te
geven waarin het karakter van het bestaande
dorp behouden bleef en waar de uitbreiding
goed op aansloot.
Om tot een globaal bestemmingsplan van Houten te komen (waarin ruimte moest zijn voor
8.500 woningen) stelde de gemeente een interdisciplinair team samen van stedenbouwkundi-

52 | 4 | 2 0 1 8 

gen, verkeerskundigen, landschapsadviseurs en
civieltechnische adviseurs. Dit was een redelijk
vernieuwende aanpak die werd afgekeken van
de uitbreidingsplannen in Blaricum en Huizen
(eerste helft jaren 1970). Als stedenbouwkundige werd Willem Wissing (1920-2008) aangetrokken, die ook bij de plannen in Blaricum en
Huizen betrokken was. Hij had in Barendrecht
zijn eigen stedenbouwkundig en architectenbureau, Bureaux Wissing. Zijn jonge stedenbouwkundige Robert Derks8 liet hij een belangrijke
rol spelen in de uitwerking van de plannen.
Een eerste uitgangspunt in het globale ontwerp was de centrale ligging van het spoor. De
ligging van de voorzieningen en bereikbaarheid werden op het nieuw te bouwen station
afgestemd. Om het fietsverkeer te stimuleren
werd een stelsel van fietspaden ontworpen
dat leidde naar het station met voorzieningen er omheen. De belangrijkste langzaam
verkeersas werd dwars door de zogenaamde
Centrale Groenzone getekend, die centraal in
Houten zou komen te liggen (met een gemiddelde breedte van 100 meter) over een lengte
van 3,5 kilometer van oost naar west, haaks
op het spoor. Autoverkeer werd voornamelijk
bestemd op de rondweg om Houten heen die
Lupine-oord met splitlevelwoningen en bungalows
van Zuiderhoek, 1980. (Bron: Beeldbank RHCZOU,
barcode 046644)
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Foto van 2 typen premiewoningen: het ene type links
en het midden en het andere type op de achtergrond
rechts. (Bron: Beeldbank RHCZOU, barcode 046640)

het plangebied afsloot. Bij het ontwerpen kreeg
het verfijnde netwerk van openbaar groen een
prominente plek. Daar omheen werd de bebouwing gerealiseerd. Deze manier van ontwerpen
wordt inversie genoemd.9 Het belang van het
station, het netwerk van groen met als centrale
as de karakteristieke centrale groenzone en het
fietspadennetwerk, verleenden het groeiende
Houten identiteit die paste bij het bestaande,
groene en kleinschalige dorp.
De nieuw te bouwen buurt Den Oord II behoorde tot het eerste plangebied van de uitleg
van Houten en bevond zich tussen het Oude

Dorp en een belangrijke pijler uit het ontwerp:
de centrale groenzone. In de ‘Toelichting en
voorschriften behorende bij het bestemmingsplan ‘De Lobben-Den Oord II’’ uit juni 1975
beschreef Bureaux Wissing de eerste ideeën ten
aanzien van de beoogde sfeer en bebouwing:
‘Het oude dorp ontleent naast de wat ‘slordige’
bebouwing zijn bekoring ook aan het bochtig
wegenverloop en de sterk variërende bebouwing, ontstaan in een eeuwenlang groeiproces.
Na de oorlog is ook Houten meegesleurd in de
‘’vaart der volkeren’’: resultaat zijn de wijken
de Vlieren en Den Oord [gaat om Den Oord I,
CH], die gekenmerkt worden door een zakelijke en functionele opbouw. Het daaruit ontstane
rechthoekige verkavelingspatroon sluit niet
direct aan op het historisch gegroeide patroon
van de oude kern. Op dit moment is het streven
er op gericht weer iets van de karakteristiek
daarvan in de uitwerkingsplannen tot uitdrukking te laten komen: gebogen wegverloop, verrassingselementen in het ruimtelijke patroon,
variatie in bouwmassa’s.’10
Om de nieuw te vormen wijk meteen een
identiteit mee te geven en de nieuwe bewoners
zich niet anoniem te laten voelen (wat vaak het
geval was in grote gelijksoortige nieuwbouwwijken), stelden de stedenbouwkundigen eisen
aan de toekomstige bebouwing: kleinschalig,
karakteristiek, divers en vernieuwend.
‘Dit houdt een bepaalde schaal van de woonPlaatje uit woningbrochure. (Bron: privécollectie)
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Lansdown Crescent. Een inspiratie voor vele stedenbouwkundigen en architecten. (bron: Johan Galjaard)

groepen en de structuurbepalende elementen
in en vraagt een eigen aard van realisatie. Het
zoeken naar en het realiseren van een woonmilieu met een eigen, derhalve van de andere
kernen in de regio afwijkend, karakter verdient
sterke voorkeur. Vermenging van woningtypes,
verschillend qua grootte en bouwvorm, dient
in betrekkelijk kleine hoeveelheden per type
plaats te vinden. Het toepassen van nieuwe
woonvormen en verkavelingen verdient sterke
voorkeur, althans voorzover het verbeteringen
van traditionele vormen en verkavelingen met
zich brengt.’11

Architectuur versterkt stedenbouwkundig
plan
Omdat de woningen van Den Oord II direct
grensden aan de centrale groenzone, had de
filosofie die richting gaf aan de ontwikkeling
van de groenzone ook invloed op de kaders die
de toen nog onbekende architect zou meekrijgen. Het interdisciplinaire team had hiermee
een parkachtige omgeving met water voor
ogen, met ruimte voor ontmoeting, sport en
spel, zoals ook het geval was bij de Maliebaan
in Utrecht of het Lange Voorhout in Den Haag.
De groenzone gaf ruimte aan het voornaamste
fiets- en wandelpad dat de inwoners naar het
centrum zou moeten leiden. De taak van de
wandbebouwing (dat zijn de karakteristieke
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splitlevel woningen geworden) was om deze
begeleiding te versterken. ‘Belangrijk in deze
situatie zijn de wanden die het profiel ruimtelijk bepalen; zij moeten het kader scheppen
waarbij het stedelijk erf [zo werd de functie
van de groenzone ook wel genoemd, CH] tot
zijn recht komt.’12 Concreet ten aanzien van
de architectuur werd gedacht aan ‘aaneen
gebouwde bouwstroken met een bouwhoogte
van 3 lagen + kap, mogelijk op een onderbouw
met garages’.13
De stedenbouwkundigen hebben zich niet alleen door Den Haag of Utrecht laten inspireren,
ook door het beroemde achttiende-eeuwse
Lansdown Crescent in Bath, Engeland.14 Het
Lansdown Crescent is een rij hoge, aaneengesloten huizen in een meanderende vorm.
De woningen in classicistische stijl vormen
een naar het groene landschap toegekeerde
begrenzing van de stad die de hoogtelijnen
volgt. Menig stedenbouwkundige heeft zich
laten inspireren door het Lansdown Crescent.15
Ook Zuiderhoek – in deze fase van het ontwerp
nog niet betrokken in Houten – heeft zich in
de jaren 1970 voor zijn stedenbouwkundig
ontwerp van Europarkstad (nu park Rozendaal
geheten) in Leusden ook laten inspireren door
Bath. Zo ontwierp hij hier een stratenpatroon
met dubbele crescents.16
De ideeën achter de stedenbouwkundige structuur en de functie van de centrale groenzone
het kromme-rijngebied
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bepaalden de kaders voor het woningontwerp
in Den Oord II en dus voor de aan te trekken
architect. Voorts wilden de stedenbouwkundigen dat de woningen nabij de oude boerderij
Den Oord ‘een goed ontwikkeld kaptype met
een bouwhoogte van max. 2 lagen’17 werden.

Zuiderhoeks ontwerpen voor Den Oord II
In maart 1976 deed burgemeester W.H.
Bijleveld in de werkgroep voor Den Oord II
een aantal suggesties voor een architect: H.
Morshuis, D. Zuiderhoek, D. Hartsuiker en W.
Spruijt. HUBAM, het bouwbedrijf dat de grond
in Den Oord II in eigendom had, gaf hierbij
de voorkeur aan Zuiderhoek. Reden hiervoor
wordt niet genoemd. De andere leden van de
werkgroep konden hiermee instemmen en
vanaf augustus maakte Zuiderhoek als architect onderdeel uit van de werkgroep voor Den
Oord II.18 Wissing kende overigens Zuiderhoek
al goed. Zij waren collega’s geweest bij Ver-

hagen, Kuiper en Gouwetor in de jaren 1940.
Daarnaast waren Zuiderhoek en Wissing allebei
lange tijd als docent verboden aan de Academie
van Bouwkunst in Amsterdam.19 Bovendien
werkten Zuiderhoek en Wissing onder meer
samen in de eerder genoemde uitbreidingsplannen in Blaricum en Huizen (zoals Bouwvenen
en Bijvanck).20
In december 1976 presenteerde Zuiderhoek
de eerste ontwerpen (in meerdere types) van
zijn woningwetwoningen, premiewoningen en
woningen in de vrije sector in de werkgroep.
De twee types voor de woningwetwoningen
waren duidelijke afgeleiden van een ontwerp
dat Zuiderhoek in dezelfde periode maakte voor
woningen aan de Eerste Molenweg in Blaricum.21 De woningen bestaan uit één of twee
(afhankelijk van het type) verdiepingen met
zadeldak met een redelijk lage goot. De berging
is, op de voor Zuiderhoek kenmerkende wijze,
vóór de gevel geplaatst, onder het doorlopende
dak. Tussen de gevel en de berging bevindt zich

Stedenbouwkundig plan van Den Oord II. (Bron: RHCZOU, arch.nr. 215, inv.nr. 412.1)
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de entree. De lage goot verwijst volgens het
boek over Zuiderhoek, waar het ontwerp in
Blaricum wordt beschreven, naar ‘de traditionele Gooise boerderijen in de omgeving met
vergelijkbare lage zijgevels’.22 Het zal niet toevallig zijn dat Zuiderhoek het ontwerp ook gebruikte voor het gebied nabij de oude boerderij
Den Oord, waarvoor de stedenbouwkundigen
gevraagd hadden om een goed ontwikkeld kaptype. Zuiderhoek had in eerste instantie garages
bij deze woningen getekend, overtuigd van het
feit dat ieder gezin minstens een auto in zijn
bezit zou hebben.23 Mede doordat de gemeente
de huurprijs van de woningen zodanig wilde
houden dat een modale werknemer deze woningen zou kunnen huren zonder aanspraak te
maken op huursubsidie, werden de garages uit
het ontwerp geschrapt.
De gemeente had ook gevraagd – uit oogpunt
van efficiëntie – de ontwerpen van de premiekoopwoningen een vergrote versie te laten
zijn van de woningwetwoningen. De HUBAM
wilde echter premiekoopwoningen verkopen
die luxer waren dan de woningwetwoningen.
Zuiderhoek toonde uiteindelijk drie types. Twee
daarvan waren inderdaad vergrote versies van
de woningwetwoningen. Het type bestaande
uit één verdieping met zadeldak heeft een
berging aan de voorkant. Deze staan aan het
wandelpad langs de Geersloot. Het type met
twee verdiepingen met zadeldak heeft een
garage met carport en staat langs het speelveld
en de wijkontsluitingsweg. Zowel de berging als
de garage zitten, zoals bij Zuiderhoek eigenlijk altijd, onder dezelfde kap die naar voren
doorloopt. De entree ligt iets verdiept achter de
berging of garage. Dit past in Zuiderhoeks idee
een woning beetje bij beetje te openen voor degene die binnentreedt. Aan de noordkant van
het Lupine-oord, langs de groenzone, ontwierp
Zuiderhoek een heel ander soort premiewoning
in een rijtje van acht. De woningen, bestaande
uit twee verdiepingen en een zolder hebben
een eenvoudig zadeldak en werden iets schuin
tegen de groenzone aan gezet. De minimale
hoogte van 2,5 verdieping langs de groenzone
stond al vast in de stedenbouwkundige plannen.24 De entree en hal van de woningen, aan
de kant van de groenzone met oude fruitbomen
en bereikbaar door een smal pad, staan als een
klein blokje haaks op de gevel, waardoor de
entree enigszins beschut is. De woningen hebben, verrassend genoeg, een vrijstaande garage
met zadeldak die verspringt met de eigen tuin:
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de garage staat als het ware achter de volgende
woning, waarschijnlijk uit praktisch oogpunt
vanwege de schuine hoek die de woningen
maken ten opzichte van de groenzone en de
straat. Evenals alle andere ontwerpen van Zuiderhoek voor Den Oord II, zijn deze woningen
ook opgetrokken uit baksteen. Bovendien hebben ze de voor Zuiderhoek kenmerkende hoge
schoorsteen, die verwijst naar de door Zuiderhoek veel toegepaste open haard.
Dit laatste type premiewoningen zorgt voor
een onderbreking in de hoge meanderende
begeleidingswand langs de groenzone, die gevormd wordt door de vrije sectorwoningen van
Zuiderhoek. Die vrije sectorwoningen zijn hoge
en brede, aan elkaar geschakelde woningen
van drie verdiepingen met kap die gezamenlijk
een gebogen lint vormen (crescent). Dit zijn de
‘wasknijpers’ zoals beschreven aan het begin
van het artikel. Zuiderhoek ontwierp twee
typen van deze woningen: één voor de bolvormige kant van het crescent (gezien vanuit de
groenzone) en één voor de holle kant. Ze staan
op een begroeide aarden wal waarin de garage
is geplaatst die vanaf de straatkant te bereiken is (drive-in). Op de aarden wal (die voor
Zuiderhoek een gegeven was gezien de plannen
van Wissing)25 is een terras geplaatst dat vanuit
de woonkamer op de eerste etage bereikbaar is.
het kromme-rijngebied
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Plattegrond,
voor-, achteren zijaanzicht
splitlevelwoningen. (bron:
privécollectie)

Het zijn splitlevelwoningen die opgedeeld zijn
in een linker- en rechter deel. Deze delen zijn
met elkaar verbonden door een lange verticale
raamstrook in de voor- en achtergevel met
daarachter de korte trappen die de halve verdiepingen met elkaar verbinden. De splitlevel
indeling leidt tot een open verbinding, door
middel van een vide tussen de woonkamer en
de daarboven gelegen leefruimte. Vernieuwend
aan deze woningen was ook de mogelijkheid
die Zuiderhoek bood om kantoor aan huis te
houden. Het dak bestaat uit twee tegenovergestelde, ongelijke lessenaarsdaken, voor elk deel
één. Op de leien staat weer een hoge bakstenen schoorsteen. Zuiderhoek heeft voor het
ontwerp van deze 32 vrije sectorwoningen (in
drie blokken) gebruik gemaakt van zijn eerdere
ontwerp voor woningen met gerende (taps
toelopende) plattegronden in Leusden. Het idee
van een dubbel, ongelijk lessenaarsdak (of gebroken kap) heeft Zuiderhoek eerder toegepast
in het ontwerp voor de woning van de burgemeester van Heemskerk.26
Volgens het verslag van de werkgroep Den
Oord II werd zijn ontwerp in 1976 goed ontvangen: ‘Er worden 2 types getoond, beide
splitlevelwoningen met een inpandige garage. Beide ontwerpen oogsten veel bijval. De
privacy in de zuidtuin zal nader door bureau
Zuiderhoek worden bezien.’27 Het feit dat de
tuin en de entree, vanwege de aarden wal langs
de groenzone aan de voorkant van het huis en
de straatkant waren gesitueerd, vroeg nog wel
wat overredingskracht van Zuiderhoek. Toch
vormt de tuin een mooie overgang van open20
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baar- naar privéterrein waardoor de woningen
beetje bij beetje aan degene die binnenkomt
geopenbaard wordt.
Tegenover het eerste blok splitlevelwoningen
ontwierp Zuiderhoek haaks op de Lobbendijk
nog vier geschakelde bungalows. De woningen
bestaan uit twee lagen met een zadeldak uitkomende in een lage goot. Doordat de woningen
verspringend zijn geschakeld en de garage wederom aan de voorkant is geplaatst, hebben ook
deze woningen een patio-achtige entree. Net als
in de splitlevelwoningen paste Zuiderhoek hier
ook het idee van de vide toe, zodat gescheiden
ruimtes met elkaar verbonden zijn.

Reacties op de ontwerpen
Zuiderhoeks ontwerpen kregen zoals gezegd
in het interdisciplinaire team veel bijval. De
oorspronkelijke bevolking van Houten, die vanwege inspraakmogelijkheden betrokken werd
bij de uitbreidingsplannen van hun dorp, had
echter haar bedenkingen. Met name ten aanzien van de hoge splitlevelwoningen, zo blijkt
uit verslagen van inspraakavonden.28 Zij vroeg
zich af waarom de bebouwing niet geleidelijk
hoger werd naar mate je verder van het groen
verwijderd bent? Ook uit het boek van Derks
blijkt de plaatselijke weerstand. Hij schrijft dat
de bouw startte toen de groenzone nog niet
gerealiseerd was en dat ‘onder groot wantrouwen de dorpsgemeenschap een bebouwingswand toestond van 3 lagen met kap (…). De
Houtenaren waren geschokt door het resultaat
en wilden aanvankelijk alleen nog maar 2 lagen

met kap en blokjes van 6’.29 De Provinciale Planologische Dienst had in een eerder stadium al
aangegeven dat aan de groenzone ‘slechts zeer
transparant ontworpen woonbebouwing met
een geringe woningdichtheid verantwoord’30
was. Wellicht bracht deze opmerking Zuiderhoek er toe om in de voor- en achtergevel van
de hoge woningen een verticale glaspui te
plaatsen, waardoor je in theorie vanaf de straat
dóór de woningen heen de groenzone kan zien
liggen.
In de zomer van 1980, tijdens de bouw van het
laatste deel van het plangebied, de vrije sectorwoningen, ging HUBAM failliet. De economie
zat in een crisis, de dure en toch wel experimentele (gezien het relatief onbekende principe
van splitlevel) woningen raakte HUBAM aan de
straatstenen niet kwijt. Kostbaar voor de bouwer was de situatie dat geen enkele woning,
vanwege de gerende plattegrond en gevelverspringing, eenzelfde maatvoering kende. Uit
een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 12

november 1980 blijkt dat op dat moment twee
van de 32 splitlevelwoningen waren verkocht
(Coördinatiebouw N.V. bouwde na het faillissement de woningen af). Er werd een beeld
geschetst van een afgelegen straat, waar nog
geen tuinen waren aangelegd en waar ’s avonds
slechts op twee plekken licht brandde. Dit
gegeven maakte de toen heersende opvatting
over deze onder architectuur gebouwde woningen niet positiever en de rij woningen werd
toentertijd gekscherend de ‘Chinese Muur’
genoemd.31 Uiteindelijk is het met de hoge
woningen van Zuiderhoek, het plan Den Oord
II en de centrale groenzone helemaal goed gekomen en zijn de vriendelijk ogende woningen
en de groene wijk na veertig jaar nog geliefd.
In Houten kon Zuiderhoek goed uit de voeten
met de stedenbouwkundige ideeën van Wissing
en Derks omdat hij de achterliggende principes
deelde. Door zijn woningontwerpen bracht hij
samenhang en karakter in het stedenbouwkundige plan.
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herma n s m i t *

De evacuaties van mei 1940 in het Kromme
Rijngebied
Na de Duitse inval in de meidagen van 1940,
vond – terwijl de gevechten nog in volle gang
waren – een operatie plaats van ongekende
omvang: de evacuatie van honderdduizenden
Nederlanders. Vanuit verschillende gebieden
moesten zij met alle denkbare transportmiddelen
overgebracht worden naar veilige oorden. Daarbij ging het behalve om mensen in veel gevallen
ook om het in veiligheid brengen van het vee.
De logistieke opgave waarvoor de autoriteiten
in die hectische dagen kwamen te staan was dus
niet gering. Dat zij die opgave in veel gevallen,
zo goed als mogelijk bleek, wisten te volbrengen
is met recht indrukwekkend te noemen.
Des te merkwaardiger is het dat die opzienbarende prestatie in de loop der jaren maar
mondjesmaat aandacht heeft gekregen in de
geschiedschrijving. Kennelijk is ze overschaduwd door de beelden van de gevechten. De
Grebbeberg en Rotterdam zijn nu eenmaal de
meest aansprekende iconen geworden van de
meidagen van 1940. In dat licht is het beeld van
de evacuaties zo zeer verbleekt dat het begrijpelijk is wanneer iemand in dit verband spreekt
van een ‘vergeten hoofdstuk’.

Een vergeten hoofdstuk ?
Ja en nee. Ja, in zoverre dat inderdaad in de
meeste publicaties over de meidagen van ‘40 de
evacuaties niet of nauwelijks ter sprake komen.
Om met een recente publicatie te beginnen – in
2015 is het NIOD gestart met een serie, Leven in
bezet Nederland, waarvan het eerste deel, Verwarring en aanpassing (verschenen in 2015) handelt
over het jaar 1940 en de jaren daarvoor. In
de beschrijving van de meidagen moeten de
evacuaties het doen met een korte vermelding;
* Herman Smit is historicus en oud-burgemeester.
Zijn jongste publicatie Sporen van den Tweede
Wereldoorlog, verslag van een zoektocht door
de gemeentelijke archieven in het gebied van de
Kromme Rijn en op de Utrechtse Heuvelrug is in
2018 verschenen.
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het blijft bij een kwart pagina. Niet veel anders
is het in een van de oudste overzichten. In het
werk van J.J.C.P. Wilson dat in 1960 verscheen
onder de titel Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis wordt aan de evacuaties
niet meer dan één bladzijde gewijd. Weliswaar
brengt L. de Jong in de eerste drie delen van
zijn serie Het koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog die in 1969 begon te verschijnen zowel de voorbereiding als de uiteindelijke uitvoering van de evacuaties ter sprake.
Maar na de erkenning dat de organisatoren
bekwaam werk hebben verricht concludeert hij
zelf dat de toewijding door menigeen aan de
dag gelegd bij de voorbereiding en uitvoering
der evacuaties in zijn beknopt relaas onvoldoende
tot uiting komt. En in de gezaghebbende beschrijving van de vijfdaagse oorlog, Mei 1940. De
strijd op Nederlands grondgebied, die in 1990 verscheen onder redactie van de militaire historici,
Amersfoort en Kamphuis, spelen de evacuaties
geen rol.
Tot zover vier voorbeelden, die illustreren dat
het verhaal van de evacuaties, in elk geval een
hoofdstuk is dat naar de achtergrond is verdrongen. Toch is daarmee niet alles gezegd.
Want al in 1950 verscheen een uitputtend en
minutieus verslag van de evacuaties in een
600 pagina’s tellend werk – ook nog uitgevoerd in het kleinst denkbare lettertype – van
J.Koolhaas Revers, Evacuaties in Nederland 19391940. Het is in zijn opzet ‘modern’ te noemen,
omdat het gebaseerd is op een enquête met
een zeer gedetailleerde vragenlijst onder alle
gemeenten, die met een evacuatie te maken
hadden gehad. En voorts op raadpleging van
alle ter zake doende archieven. Tenslotte was
de auteur zelf als militair lid van de Commissie Burgerbevolking en in die hoedanigheid ten
nauwste betrokken bij de voorbereiding en de
uitvoering van de evacuaties.
Sinds de verschijning van Koolhaas Revers’
werk zijn bovendien in diverse plaatsen publicaties verschenen; meestal gewijd aan de lokale
gebeurtenissen en vaak gebaseerd op herinneringen van inwoners, die de evacuatie van

hun woonplaats zelf nog hebben meegemaakt.
Zo verscheen in het Kromme Rijngebied onder
meer in 2005 het boekje van Otto Wttewaall,
Houten 1940-1945 , waarin een aantal pagina’s
wordt gewijd aan de evacuaties van Houten,
Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. Het gaat dus
iets te ver om van een ‘vergeten hoofdstuk’ te
spreken, maar dat de dramatische – want dat
wás het zeker voor de mensen, die het betrof!
– episode uit de meidagen van ’40 bij velen
onbekend is, mogen we rustig aannemen.
Om de gebeurtenissen in mei 1940 in hun
historisch verband te kunnen plaatsen is het
nuttig om iets meer te weten over de voorgeschiedenis.

Het begin: 1935
Al in 1935 begonnen de Nederlandse autoriteiten ernstig rekening te houden met de
mogelijkheid van een nieuwe oorlog en dan
een, waarin Nederland – anders dan in de
oorlog van ’14-’18, die wij nu kennen als de
‘Eerste Wereldoorlog’ – betrokken zou kunnen
worden. Een belangrijk punt van zorg was: wat
te doen met de burgerbevolking. De minister
van Defensie gaf in maart 1935 in overleg met
zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken voor
het eerst richtlijnen uit. Het stuk werd bekend
onder de wijdlopige naam: ‘Voorschrift betreffende
de in geval van oorlog, bij een inval des vijands, voor
de afvoer van de uitwijkende, verdreven of in onveilig
gebied wonende burgerbevolking te nemen maatregelen’. Afgekort als: ‘Voorschrift Afvoer Burgerbevolking’.
Het was duidelijk dat de opstellers zich vooral
lieten leiden door de herinneringen aan de
Duitse inval in België in 1914, toen honderdduizenden inwoners, onder meer vanuit Antwerpen, in blinde paniek op de vlucht waren
geslagen. Een onbeschrijfelijke chaos was het
gevolg geweest en zoiets wilde men in Nederland tot iedere prijs voorkomen. Vandaar dat als
leidend principe werd bepaald dat eigenmachtig
vertrek uit de eigen woonplaats ten strengste werd
verboden. Alleen een officiële evacuatie op last
van de autoriteiten en na machtiging van het
Militair Gezag zou zijn toegestaan.

Wie en waar moest worden geëvacueerd?
Een vanzelfsprekende vraag was wie dan te
zijner tijd in aanmerking zou komen voor
zo’n officiële evacuatie en waarheen men zou
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Het verbod in het telegram van 10 mei 1940. (RHC
Zuidoost Utrecht)

moeten vluchten. Besloten werd dat alleen uit
gebieden waar naar verwachting daadwerkelijk
en langdurig gevochten zou worden en waar in
verband met de verwachte aanval inundaties of
andere verdedigingswerken zouden worden ingericht de bevolking geëvacueerd zou worden.
Waar alleen maar kort weerstand zou worden
geboden, bij voorbeeld aan de grens, kon de
bevolking tijdelijk ‘uitwijken’ naar veiliger
gebieden in de naaste omgeving.
De volgende vraag was natuurlijk waar dan
wél daadwerkelijk en langdurig gevochten zou
worden. De chef van de generale staf, generaal Reijnders huldigde de opvatting dat de
verdediging geconcentreerd moest worden
op de ‘Vesting Holland’. Daarbij zou de Nieuwe
Hollandse Waterlinie een cruciale rol spelen.
Gelet op Reijnders’ opvatting stond het vast
dat het voorterrein van de Waterlinie, en
dan met name van het zogenaamde ‘oostfront
van de vesting Holland’, in aanmerking zou
het kromme-rijngebied
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komen voor een evacuatie. Voor het Kromme
Rijngebied betrof het de gemeenten Bunnik,
Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Op het
grondgebied van die gemeenten lagen immers
ook belangrijke forten van de Waterlinie: fort
Honswijk met de inlaatsluis voor de inundaties;
verder de forten Vechten en Rhijnauwen en
daartussenin een reeks van kleinere versterkingen, zoals het ‘werk aan de Groeneweg’
en het ‘werk aan de Waalse wetering’. Odijk
en Werkhoven zouden, in verband met de te
verwachten gevechten in het voorterrein, ook
bij de evacuatie betrokken worden.
Voor Tull en ’t Waal en Schalkwijk kon een
eventuele evacuatie in elk geval niet als een
verrassing komen. Het archief van Tull en ’t
Waal bevat een aanschrijving uit 24 juli 1916,
waarin de gemeente door de toenmalige commandant van het ‘oostfront van de Vesting Holland’ als ‘onveilig gebied’ werd geclassificeerd. In
dat stuk worden aanwijzingen gegeven ‘betreffende de bevolking, die bij een inval van den vijand
uit het onveilig gebied naar vluchtoorden zal worden
overgebracht’. In dat opzicht was er dus niets
nieuws onder de zon en konden de autoriteiten
in 1939 aansluiten bij de plannen, die tijdens de
Eerste Wereldoorlog waren uitgewerkt.
In de aanvankelijke opzet van 1939 waren
onder meer de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden als vluchtoorden aangewezen. Men
ging er daarbij van uit dat de ‘Vesting Holland’
het zo’n drie maanden zou kunnen uithouden
en dat er dus gelegenheid genoeg was om de
bevolking van de genoemde plaatsen naar de
uitgekozen vluchtoorden te brengen.

Conflicten over de strategie
De Commissie Burgerbevolking begon met haar
werkzaamheden in september 1939. Zij stelde
de grote lijnen vast van het te ontwerpen evacuatieplan, terwijl voor het dagelijkse uitvoerende werk een Bureau Afvoer Burgerbevolking in
het leven werd geroepen. De militaire invloed
in de Commissie was groot. Terecht. Want
zoiets als de aanwijzing van de evacuatiegebieden maar ook de keuze van de vlucht- oorden
waren sterk afhankelijk van het operatieplan.
Anders gezegd: de te volgen strategie was
bepalend voor de aanwijzing van plaatsen, die
ontruimd zouden moeten worden. En juist
over die strategie heerste onenigheid tot in de
hoogste regionen.
Generaal Reijnders, na de mobilisatie in
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september 1939 benoemd tot opperbevelhebber van land- en zeemacht, was zoals gezegd,
voorstander van een hardnekkige verdediging
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die zou
de hoofdweerstandslijn vormen en moest dus
duchtig worden versterkt onder meer met
inundaties en allerhande versperringen in het
voorterrein. Anders dan de Waterlinie was de
Grebbelinie niet als een permanente linie ingericht en bovendien was ze niet onderhouden.
Mede daarom was voor Reijnders de Grebbelinie van secundair belang. Daar moest de Duitse
opmars in eerste instantie opgehouden worden;
zeker! Maar, zodra de linie dreigde te vallen,
moest het veldleger meteen terug genomen
worden op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Van daaruit zou de strijd worden voortgezet.

Waterlinie of Grebbelinie?
Dit alles tot grote ergernis van de commandant van dat veldleger, generaal Van Voorst tot
Voorst, die juist de Grebbelinie wilde versterken en als uitvalsbasis gebruiken voor offensieve operaties van zijn troepen. Van Voorst
tot Voorst liet zich daarbij, ietwat romantisch,
leiden door het voorbeeld van Stadhouder Willem III, die in 1672 met zijn veldtochten door
de Veluwe het bedreigde Holland had gered. Als
iets verlammend heeft gewerkt op de militaire
voorbereidingen – en dientengevolge ook een
uiterst storende invloed heeft gehad op het
ontwerpen van de evacuatieplannen – was het
wel deze onenigheid in de top van het militaire apparaat. In het voorjaar van 1940 moest
Reijnders het veld ruimen om opgevolgd te
worden door generaal Winkelman, die al gauw
een eind maakte aan de discussies. Hij koos
radicaal voor één linie, waarin de weerstand
geconcentreerd zou moeten worden: de Grebbelinie. Vanaf dat moment werd het verder in
gereedheid brengen van de Waterlinie naar
het tweede plan verschoven, wat in mei 1940
tot pijnlijke gevolgen zou leiden. Toen bleek
namelijk dat de troepen, die uit de doorbroken
Grebbelinie terug trokken in sommige gevallen
niet eens terecht konden in de forten van de
Waterlinie. Ze troffen er in elk geval geen kant
en klare stellingen aan van waaruit de oorlog
zou kunnen worden voortgezet.
Met de beslissing van Winkelman werd trouwens ook nog een extra gecompliceerde situatie
geschapen. Het terrein achter de Grebbelinie
viel immers samen met het voorterrein van de

Waterlinie. Er was daar dus geen plaats meer
om geëvacueerde inwoners van het Grebbegebied op te vangen. Die zouden derhalve veel
verder door moeten reizen. Het was één van
de redenen dat de oorspronkelijke plannen op
diverse punten moesten worden aangepast,
waarbij soms de logische samenhang verdween.
De huidige waarnemer kan zich bij voorbeeld
afvragen waarom plaatsen als Houten en
Schalkwijk, die beschikten over een spoorstation per schip zouden moeten evacueren. En
waarom de bevolking van Werkhoven, dat bestuurlijk een zekere eenheid vormde met Bunnik en Odijk (men had dezelfde burgemeester)
niet samen met die twee plaatsen per trein kon
vertrekken, maar aangewezen werd op vervoer
via het water.
In elk geval zag het uiteindelijke schema van 7
mei 1940 er heel anders uit dan de oorspronkelijke opzet van november 1939. Wat Houten,
Schalkwijk, Tull en ’t Waal en Werkhoven
betreft – die kregen al eerder plaatsen in het
Westland, zoals Monster en Schipluiden als
bestemming aangewezen in plaats van de aanvankelijke vluchtgebieden. Buurgemeenten als
Odijk en Bunnik bleven aangewezen op hun
bestemmingen in Noord-Holland.

Voorbereidingen
In juni 1939 – dus nog voordat de feitelijke
mobilisatie begon – ontvingen verschillende
militaire commandanten vanuit het hoofdkwartier al de eerste opdrachten om in bepaalde gebieden de afvoer van de burgerbevolking
voor te bereiden. Ze moesten de burgemeesters
voorlopig zo weinig mogelijk bij die voorbereidingen betrekken om geen onrust onder de
bevolking te wekken. Vanaf september 1939,
toen de aanval van Duitsland op Polen een feit
was, werden stroken land onder water gezet en
daarin de eerste evacuaties uitgevoerd. Uiteraard nu wel met medeweten van de burgemeesters.
De burgemeesters in de gemeenten waar het
nog niet zo ver was – bij voorbeeld in het
Kromme Rijn gebied – kregen op 3 oktober
1939 een eerste waarschuwing van de commandant van het oostfront van de vesting Holland. ‘Hoewel’– aldus die commandant – ‘niet te
voorzien is dat de bewoners van Uwe gemeente [het
betreft hier Tull en ’t Waal] in geval van oorlog
naar het achterland zullen worden afgevoerd noodig
ik U niettemin uit tot het treffen der voorbereidin52 | 4 | 2 0 1 8 

Groepsindeling Schalkwijk met evacuatiebestemming:
Vreeswijk. (RHC Zuidoost Utrecht)

gen’. In eerste instantie wilde de commandant
weten om hoeveel mensen het ging en welke
voertuigen beschikbaar zouden zijn.
Druk op de kleine secretarieën
Kennelijk was er op de gemeentehuizen al
rekening mee gehouden dat een dergelijke
waarschuwing op komst was. De burgemeester
van Houten schrijft ten minste in zijn verslag
dat op zijn secretarie al vanaf juni 1939 aan de
plannen werd gewerkt. Wie bedenkt dat van
de zes gemeenten Houten met iets meer dan
2000 inwoners de grootste was begrijpt dat de
druk op de kleine secretarieën bijzonder groot
was. Aan de andere kant had de kleinschaligheid ook een voordeel: op het gemeentehuis
kende men vrijwel alle inwoners met naam en
toenaam. Men wist van de huiselijke omstandigheden, zoals ziekte en wie van de huisgenoten kon fietsen of tot welk kerkgenootschap
het gezin behoorde. De burgemeesters moesten
hun inwoners indelen in wijken, elk van 1000
personen. Iets wat in deze kleine gemeenten
het kromme-rijngebied
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uiteraard onmogelijk was; zij maakten dus een
eigen indeling. Houten werd verdeeld in 12
wijken, Schalkwijk in 3.
Tull en ’t Waal vormde 1 wijk. De wijken kregen een nummer en werden voorzien van een
Hoofdgeleider. Elke wijk werd dan weer onderverdeeld in groepen met een Groepsleider, die
bij een daadwerkelijke evacuatie zijn mensen
op een bepaald punt zou moeten verzamelen,
hun aanwezigheid aan de hand van lijsten zou
moeten controleren en vervolgens het transport zou begeleiden. Het archief van Houten
bevat de zeer gedetailleerde instructies, die de
groepsleiders kregen voor die begeleiding van
hun transporten. Aparte colonnes zouden worden gevormd door auto’s; door wielrijders en
door paard en wagens. Een matig tempo moest
worden aangehouden: ‘15 minuten draf en dan
10 minuten stap’.
Volgens het laatste evacuatieplan zou voor
Houten, Schalkwijk, Tull en ‘t Waal en Werkhoven de Koninginnesluis in Vreeswijk het eerste
reisdoel zijn. Daar zouden schepen klaar liggen
voor vervoer naar Maassluis. Vandaar zou men
doorreizen naar Monster of Schipluiden. De
inwoners van Odijk en Bunnik zouden zich
naar het station van Bunnik moeten begeven
om per trein verder te trekken naar Uitgeest en
Castricum.

Registratie
Eén punt kreeg extra aandacht: de nauwgezette
registratie op speciale lijsten van de bewoners,
die in een bepaalde groep werden ingedeeld en
met die groep te zijner tijd zouden vertrekken.
Onder meer in de archieven van Schalkwijk en
Tull en ’t Waal zijn dergelijke lijsten bewaard.
De lijsten werden aangelegd op basis van de
gegevens uit het bevolkingsregister. Na de voltooide evacuatie zouden ze weer hun diensten
moeten bewijzen in de ontvangende gemeenten. Bij voorbeeld bij het zoeken naar adressen
voor inkwartiering en het onderbrengen van
evacués bij geloofsgenoten! Om te kunnen controleren of personen, die zich aanmeldden voor
evacuatie ook metterdaad voorkwamen op de
transportlijsten was een vorm van legitimatie
onmisbaar, maar Nederland kende in 1939,
anders dan België, geen verplicht identiteitsbewijs. De autoriteiten namen, om toch iets te
hebben, hun toevlucht tot de distributiestamkaart. Die zou het in een vluchtoord bovendien
gemakkelijker maken om na te gaan wie er on26
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dergebracht was en op welk adres. Op die manier zou men op centraal niveau een overzicht
krijgen van de verblijfplaatsen van de evacués.
Ook bij al deze registratiemaatregelen speelde
het afschrikwekkende Belgische voorbeeld een
beslissende rol. In 1914 was daar niets geregistreerd met het gevolg dat in de ontstane chaos
duizenden vluchtende Belgen zoek raakten en
lange tijd onvindbaar bleven. Iets dergelijks
zou bij het in Nederland gevolgde systeem niet
kunnen gebeuren. Dat de voorbereidingen, die
de ontvangende gemeenten moesten treffen op
het gebied van huisvesting, voedselvoorziening,
gezondheidszorg, geestelijke verzorging etc.
minstens zo ingewikkeld en tijdrovend waren
als die van de te evacueren gemeenten moge
duidelijk zijn.
Een hoofdstuk apart vormde het transport dat
op centraal niveau geregeld werd. Het ging
daarbij om de inschakeling van tientallen treinen (alleen al voor Bunnik en Odijk zouden 3
treinen beschikbaar moeten zijn) en honderden
schepen met sleepboten. Er werd gerekend met
het aanleggen van voorraden stro en bedden.
Voedsel voor onderweg moest op het moment
van vertrek aanwezig zijn; kortom: het aantal
regelingen was legio; te veel om ze hier gedetailleerd te beschrijven. Een tweede bijzonder en ingewikkeld vraagstuk– wat we hier
overigens buiten beschouwing laten – betrof de
evacuatie van het vee.

Problemen in Schalkwijk…
De burgemeester van Schalkwijk en Tull en ’t
Waal was net als zijn collega’s van Bunnik en
Houten bezig met de voorbereidingen, maar
hij had ook nog een eigen probleem. Dat blijkt
uit zijn brief aan de Utrechtse commissaris
van de koningin, die hij op 29 december 1939
liet uitgaan. Hij vroeg zich af of er geen aarden
wal kon worden aangelegd om de huizen in
Schalkwijk, zodat die in het geval van een
inundatie droog zouden blijven. Van deskundigen vernam hij dat dit toch niet zo’n goed idee
was omdat de huizen bij overvloedige regenval
als het ware in een volgelopen badkuip zouden
komen te staan. En daarom suggereerde hij nog
een andere mogelijkheid: het aanbrengen van
aarden wallen tegen de muren van de huizen.
Uit de brief wordt wel duidelijk dat de burgemeester rekende met een langdurige inundatie:
‘één, twee of drie jaren’. Het antwoord van de
commissaris kennen we niet.

Een realistischer indruk maakt de vraag, die
op 17 april 1940 werd gericht aan de commandant van het oostfront van de Vesting Holland.
Welke wegen, aldus de burgemeester, zouden
gebruikt kunnen worden door de bevolking op
weg naar Vreeswijk, voor het geval dat wegen
vrijgehouden moesten worden voor militair
verkeer? Het lag verder in zijn voornemen
om bij het vervoeren van de bevolking ‘zooveel
mogelijk paarden en wagens in te schakelen’. Het
antwoord van de commandant was weinig
geruststellend. In geval van massale troepenverplaatsingen zou ook de Lekdijk niet gebruikt
kunnen worden door de burgerbevolking. In
dat geval zou de evacuatie moeten wachten tot
de troepentransporten voorbij waren. De vraag,
wat dan nog de zin van een evacuatie zou zijn
werd niet gesteld. Wel merkte de commandant
op dat paardentractie op de Lekdijk ‘totaal uit
den boze was’. Opmerkelijk – gezien de maandenlange en gedegen voorbereiding – is dat de
burgemeester nog op 7 mei 1940 met de mededeling kwam dat het afvoerplan niet voldoende
was uitgewerkt. Er zou eerst nog een enquête
gehouden moeten worden over de hoeveelheid
beschikbare fietsen en over het aantal mensen
dat kon fietsen.
Het zou er niet meer van komen. Drie dagen
later was het al zo ver; de oorlog was een feit.

Oorlogsdagen; Schalkwijk en Tull en
‘t Waal
De burgemeester van Schalkwijk werd op 10
mei per telegram gewaarschuwd dat ‘eigenmachtig verlaten der gemeente door de bevolking in
W. richting vanaf heden ten strengste was verboden’.
Verder werd de burgemeester opgedragen de
bevolking tot kalmte te manen. Er werd geen
machtiging verleend om de verzegelde enveloppen (die de evacuatiebestemmingen etc.
bevatten) te openen. Kennelijk was de commandant van het oostfront van mening dat de
Nederlandse troepen het geruime tijd zouden
volhouden en dat de tijd dus nog niet drong.
Nog geen drie dagen later was dat wél het
geval. Toen kwam het telegram binnen dat een
begin moest worden gemaakt met de afvoer
van de bevolking.
Het verslag van de locoburgemeester van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal over de evacuatie
op 13 mei is – in tegenstelling tot het verslag
van de Houtense burgemeester – uiterst sober.
Het beslaat niet meer dan één A-4tje. Nadat
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Telegram van 13 mei 1940. (RHC Zuidoost Utrecht)

hij heeft vermeld dat de voorbereiding was
verlopen conform de geldende voorschriften,
stelt hij vast dat mede daardoor en als gevolg
van de rustige houding van de bewoners de
uittocht een vlot verloop had. Per auto en met
de fiets werd de tocht naar Vreeswijk gemaakt
waar vier schepen gereed lagen, die overigens
zeer gebrekkig waren uitgerust. Vooral voor de
zieken leverde dit problemen op. Maar desondanks begon men aan de reis naar Maassluis.
De schepen kwamen als gevolg van beschietingen door Duitse vliegtuigen en omdat Rotterdam voor een deel al in Duitse handen was
niet verder dan Schoonhoven. Daar maakten
ze rechtsomkeert en voeren vervolgens naar
Utrecht, waar de evacués werden uitgeladen
en op diverse plaatsen, in sommige gevallen bij
familie of in scholen, werden ondergebracht.
Nu evacuatie per schip onmogelijk bleek moest
men zijn toevlucht nemen tot het spoor. De
14de mei zouden treinen de bevolking vanuit
Utrecht vervoeren naar Maassluis, zodat de
mensen van daar alsnog hun vluchtoord (Schihet kromme-rijngebied
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pluiden) zouden kunnen bereiken. Dezelfde
treinen zouden dan tegelijkertijd de inwoners
van Houten kunnen meenemen, die intussen
ook in Utrecht gestrand waren. Maar ook per
spoor bleek Maassluis onbereikbaar. Het werd
Voorburg. Op 15 mei was iedereen weer op
weg naar huis.

Koolhaas Revers besteedt in zijn overzicht een
apart hoofdstuk aan de gebeurtenissen in Houten. Dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben
met het zeer uitvoerige verslag van de burgemeester, dat zich in het Houtense archief bevindt. Maar ook met het versnipperde verloop
van de Houtense evacuatie; een drama, dat als
het ware uiteen viel in drie bedrijven. En dat
er in resulteerde dat de bewoners, die Monster
als bestemming hadden, uiteindelijk terecht
kwamen in niet minder dan drie plaatsen:
Utrecht, Boskoop en Voorburg. In dat opzicht is
de evacuatie van Houten, nog meer dan die van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal, illustratief voor
het verschijnsel dat de evacuaties in het zuidelijke deel van de Vesting Holland heel anders

verliepen dan was voorzien. Een logisch gevolg
van het feit dat de Duitsers al in de morgen van
de 10de mei bij Rotterdam, bij Dordrecht, bij de
Moerdijk en rondom Den Haag sleutelposities
hadden bezet, die het onmogelijk maakten om
de afgesproken vluchtoorden te bereiken.
De burgemeester van Houten hield meteen
op 10 mei rekening met een mogelijke evacuatie. Dat blijkt wel uit zijn verbod van diezelfde
datum om voertuigen buiten de gemeente te
brengen. Overtreding werd bestraft met een gevangenisstraf van 1 jaar! Hij ging er verder van
uit dat er, zoals hem was verzekerd, geruime
tijd zou liggen tussen het bevel tot evacuatie
en de daadwerkelijke uittocht van zijn inwoners. Maar dat pakte anders uit. Op de zondagavond van de 12de mei kreeg de burgemeester
de aanzegging dat het deel van zijn gemeente
dat geïnundeerd zou worden ‘onverwijld’
moest worden ontruimd; te weten de volgende
morgen om 4.00 uur. Er was dus geen sprake
van voldoende tijd. De afvoer van dit deel van
de gemeente naar Vreeswijk verliep volgens
plan, maar de schepen trof hetzelfde lot als die
van Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Halverwege
moesten ze terug en strandden ze in Vianen,

Het bevel van de Houtense burgemeester van 10 mei
1940. (RHC Zuidoost Utrecht)

Lastgeving van de commandant van het oostfront
met de voorgeschreven route. (RHC Zuidoost Utrecht)

Houten: een drama in drie bedrijven
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Een voorbeeld van
de paniek. (RHC
Zuidoost Utrecht)

vanwaar ze na veel heen en weer getelefoneer
naar Utrecht gesleept werden.
Intussen was diezelfde 13de mei het tweede
bedrijf begonnen: een apart autotransport met
zieken en invaliden naar Monster. De lastgeving vanwege de commandant van het oostfront van de vesting Holland schreef de route
voor, die de colonne diende te volgen. Nota
bene via plaatsen als Wateringen, waar het
door de gevechten met Duitse parachutisten
alles behalve veilig was. Kennelijk was er niets
bekend over de actuele situatie in het Westland. De colonne, waar eerst nog de gezonde
inwoners, die ten onrechte een plaatsje hadden
bemachtigd uit verwijderd moesten worden,
kwam niet verder dan Boskoop. Daar moest het
nodige worden geïmproviseerd om de onverwachte gasten op te vangen.

Chaotische exodus
Het derde bedrijf omvatte de evacuatie van de
rest van de Houtense bevolking. Die evacuatie
zou in verband met de snel verslechterende
toestand niet langer uitgesteld kunnen worden.
Om 20.00 uur op de 13de mei kwam het bevel
om nu heel Houten te ontruimen. Om 7.00 de
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volgende dag zou de uittocht moeten beginnen.
Niet meer naar Vreeswijk, gezien de ervaringen van de gestrande schepen, maar naar het
centraal station van Utrecht waar treinen klaar
zouden staan met bestemming Voorburg.
De militaire situatie werd op die avond evenwel
zo kritiek dat de burgemeester het dringende
advies kreeg de ontruiming te bespoedigen
en nog voor zonsondergang te beëindigen. De
bewaarde lastgevingen van de burgemeester
verraden nog iets van de paniekstemming,
die van een en ander het gevolg was. Zo werd
als datum ’13 april’ ingevuld, waar ’13 mei’
bedoeld werd.
Een min of meer chaotische exodus naar
Utrecht volgde op de avond van de 13de mei.
Per fiets, lopend of vervoerd met een soort
pendeldienst van (vracht)auto’s trok de Houtense bevolking naar Utrecht. Onderweg zwaar
gehinderd door eindeloze colonnes terugtrekkende militairen, die de wegen volledig in
beslag namen. Op het allerlaatste moment
werden ook de bewoners van de buurtschap
’t Goy, die de laatste waarschuwing niet meer
hadden ontvangen, opgehaald en naar Utrecht
gebracht. Opvallend is de vermelding op een
declaratieformulier dat een van de vluchtende
het kromme-rijngebied
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inwoners het ’archief der gemeente’ zou hebben meegenomen naar Utrecht. Uit datzelfde
declaratieformulier kunnen we afleiden dat
er zo’n 70 ritten zijn gemaakt naar en van
Utrecht, Boskoop en Voorburg. In Utrecht werden de Houtenaren ondergebracht in het N.V.
Huis aan de Oude Gracht, in diverse scholen
en, als ze daarover beschikten, bij familieleden.
Al die verspreide vluchtelingen werden op de
14de mei per bus opgehaald en naar het station
gebracht, waarvandaan de eerste trein om
16.30 uur vertrok. Richting Voorburg.
Maar op dat moment hadden de Duitsers al de
overgave van Utrecht geëist op straffe van een
verwoestend bombardement á la Rotterdam.
En het was dit ultimatum, dat Winkelman deed
besluiten om de wapens neer te leggen. Nadat
het nieuws van de capitulatie bekend was
geworden vertrokken er verder geen treinen
meer en keerde het deel van de bevolking, dat
in Utrecht was achtergebleven op eigen gelegenheid terug naar huis. De andere bewoners
werden de volgende dagen uit Boskoop en
Voorburg naar Houten terug gebracht.
De locoburgemeester van Tull en ’t Waal bedankte de burgemeester van Voorburg voor de
‘hartelijke en liefdevolle ontvangst’ die zijn bevolking ten deel was gevallen, nadat zij ‘volgzaam
en berustend huis, hof en haard had verlaten…vertrouwend op God en de naastenliefde van hen,
die haar zou herbergen’. De burgemeester van
Houten goot zijn bedankje aan de collega’s van
Boskoop, Utrecht en Voorburg in de vorm van
een formeel raadsbesluit.

Bunnik, Odijk en Werkhoven
In een ‘Overzicht 1940-1945’, dat op 15 december 1950 vanwege de gemeente Bunnik
werd verzonden aan de griffier van Provinciale
Staten, wordt ten aanzien van de oorlogsdagen
van 1940 volstaan met de laconieke opmerking:
‘In de Meidagen van 1940 zijn de gemeenten Bunnik, Odijk en Werkhoven niet geëvacueerd geweest’.
Stukken over de voorbereidingen, zoals we die
in Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal tegen
kwamen, ontbreken en in de notulen van 21
mei 1940 van burgemeester en wethouders van
Bunnik wordt ook met geen woord melding
gemaakt van een evacuatie. Voor een overzicht
van wat er precies is gebeurd zijn we aangewezen op een verslag van de burgemeester in de
raadsvergadering van Bunnik op februari 1946;
dus vele jaren na de oorlogsdagen van 1940.
30
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‘Op 14 mei ’s morgens’ – aldus het verslag van
de burgemeester – ‘bleek uit diverse informaties,
dat de voorgenomen evacuatie van de bevolking
naar Castricum, die volledig was voorbereid niet zou
doorgaan’. In de middag van diezelfde dag bleek
ook dat de Grebbelinie doorbroken was en dat
de Duitsers al in Zeist stonden, klaar voor de
aanval op de stad Utrecht. De situatie voor de
bevolking van Bunnik was uiterst gevaarlijk geworden. Reden waarom de burgemeester contact zocht met de Duitse commandant in Zeist,
die hij na een riskante autorit van Bunnik naar
Zeist inderdaad aantrof. De Duitse commandant zei hem dat ook Zeist niet veilig was en hij
adviseerde de bevolking naar Doorn te evacueren. Burgemeester Van Nagell van Doorn legde
contact met de Duitse commandant in Doorn,
waarna er tostemming kwam om de bevolking
van Bunnik, Odijk en Werkhoven naar Doorn
te laten vertrekken. ’Vlucht ten spoedigste naar
Doorn’ was de boodschap, die van de Bunnikse
burgemeester uitging. Maar – aldus nog steeds
de burgemeester – even later kwam de Duitse
commandant hem persoonlijk op de hoogte
stellen van de Nederlandse capitulatie; wat hij
‘zeer hoffelijk’ vond. De oproep om naar Doorn
te vluchten werd herroepen. Het werd nu ‘Blijft
allen op uw plaats want Nederland heeft gecapituleerd’.
Het verslag van de burgemeester laat nogal
wat vragen onbeantwoord. De belangrijkste is
natuurlijk waarom de aftocht naar Castricum
niet kon doorgaan en op wiens gezag die werd
afgeblazen. Als er op de 14de mei om 16,30 uur
nog een trein uit Utrecht naar Voorburg kon
vertrekken met de Houtense vluchtelingen
was het toch niet onmogelijk geweest om ’s
morgens vanuit Bunnik een trein via Utrecht
naar Castricum te laten rijden. Jammer genoeg
besteedt Koolhaas Revers geen aandacht aan de
afgeblazen evacuatie van Bunnik.
Die aandacht geeft hij wél aan het optreden
van de burgemeesters van Zeist en Driebergen-Rijsenburg, die geheel eigenmachtig een
‘eigen evacuatie-politiek’ volgden. In strijd met
de gegeven instructies bliezen zij de verplichte
evacuatie van hun bevolking af en lieten de
bevolking de keus tussen vertrekken of blijven.
Heeft de burgemeester van Bunnik hun voorbeeld gevolgd en is ook hier sprake geweest van
een soloactie?

Epiloog
Het oordeel over de evacuaties is uiteraard
sterk beïnvloed door de uiterst korte duur
van het verblijf in de vluchtoorden. Had dit
veel langer geduurd dan zouden ongetwijfeld
allerlei gebrekkige voorzieningen aanleiding
hebben gegeven tot veel kritiek. Dat was nu
nauwelijks het geval. Wel werd doordat het
feitelijk maar om een paar dagen ging, al gauw
de vraag gesteld of het allemaal wel nodig
was geweest en de moeite waard. Het Bureau
Afvoer Burgerbevolking stelde vast dat de gedegen
voorbereidingen hun nut hadden bewezen. De
keuze voor transport per schip bleek achteraf
een vergissing te zijn. Op een bepaald moment
hadden er niet minder dan 50 schepen bij
Schoonhoven gelegen met zo’n 20 000 mensen
aan boord, die noodgedwongen aan land waren
gezet in de dorpen langs de Lek. Maar voor het
overige was men tevreden over het verloop
van de meeste evacuaties. De ervaringen van
mei 1940 zouden ongetwijfeld van pas komen,
als zich onverhoopt nieuwe conflicten zouden
voordoen. In elk geval was een wilde vlucht,
zoals die zich opnieuw voordeed in België en
Frankrijk, in Nederland voorkomen. Wel is er
sprake geweest van haast en bij tijden van een
paniekerige sfeer. Dat zou een verklaring zijn
voor het feit er geen foto’s van de evacuatie
zijn gemaakt. Foto’s, zoals als die bij voorbeeld
in Wageningen wél zijn gemaakt, hebben we
althans niet kunnen vinden.
Achteraf moest veel aandacht worden besteed
aan de materiële schade. Houten declareerde
eerst bij Defensie 985 gulden voor de kosten,
die gemaakt waren bij de transporten van
Houten naar Utrecht, Voorburg, Boskoop en
omgekeerd. Een tweede declaratie van ruim
16 duizend gulden betrof de diefstallen die in
Houten hadden plaats gevonden. Vermoedelijk
door terugtrekkende Nederlandse troepen. Het
ging hierbij vooral om fietsen eet- en winkelwaren en kleding. Grote bedragen – ongeveer
een ton per gemeente – werden aanvankelijk
opgevoerd voor het verlies van vee. Omdat in
de loop van de volgende dagen veel vee weer
huiswaarts keerde werden die hoge bedragen
gaandeweg bijgesteld.
Van de psychische schade, die door de emotionele gebeurtenissen was aangericht, wordt
nergens melding gemaakt. Het enige wat de bevolking mee kreeg was een prijzend woord van
de zijde van de commissaris der koningin in een
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De proclamatie van Bosch van Rosenthal. (RHC Zuidoost Utrecht)

officiële proclamatie. Van opvang of begeleiding
door ‘deskundigen’ was geen sprake. Dat zal
wel in overeenstemming zijn met de toenmalige tijdgeest, waarin men nog weinig oog had
voor dat soort problemen.
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Schone Hofstede, Beusichemseweg 32, t Goy.
(foto: Otto Wttewaal)
		Achterzijde, inzet: Luchtfoto van splitlevelwoningen van
Zuiderhoek, meanderende bebouwing langs groenzone.
(Bron: Beeldbank HUA, fotonr. 50196)
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