
DE BRANDWEER EN DE EUACUATIE VAN 1940

Tot een van de hoogtepunten van de vele festiviteiten, verbonden aan het
60-jarig bestaan van de Rhenense Vrijwillige Brandweer, mag wel gerekend
worden het bezoek van de brandweercorpsen van Lekkerkerk en Krimpen a/d
Lek aan Rhenen op 12 October 1984. Dit bezoek zou beschouwd kunnen worden
als een herhaling van het bezoek, dat de brandweer van Lekkerkerk in 1942
aan Rhenen heeft gebracht.
Wat heeft dit bezoek echter te maken met de Rhenense brandweer,en wat met
de evacuatie in 1940? Wij moeten hiervoor teruggaan naar het nabije verle-
den. In de jaren voor de oorlog was het duidelijk, dat er een ernstige crisis
dreigde. De Nederlandse overheid was van mening, dat voor sommige gebieden
evacuatie van de burgerbevolking noodzakelijk zou zijn. Over de evacuaties in
1940 verscheen tien jaar later een zeer lijvig rapport: "Evacuaties in
Nederland 1939 - 1940 ", samengesteld door J.Koolhaas Revers. Bij bestude-
ring van dit boek, maar vooral ook van de Rhenense archiefstukken, blijkt dat
de voorbereiding zeer grondig is geweest met veel aandacht voor details.
Hoewel men algemeen in Nederland feitelijk een Duitse invasie voor onwaar-
schijnlijk hield, bewijzen alle voorzorgsmaatregelen toch wel het tegendeel.
Een van deze maatregelen betrof het voorbereiden van maatregelen om in geval
van oorlog, bij een inval van de vijand, de in onveilig gebied wonende bur-
gerbevolking te kunnen afvoeren.
De evacuatie van de burgerbevolking was goed voorbereid. Een aanvankelijk
bestaand voorschrift uit 1935 werd eind September 1939 vervangen door een
nieuw Voorschrift Afvoer Burgerbevolking. Reeds in September 1939 waren de
eerste 65 gezinnen, afkomstig uit de Gelderse Vallei geëvacueerd i.v.m. de
inundatie van een deel van de Grebbelinie en in November 1939 werden de
eerste 3 Rhenense gezinnen, tezamen 19 personen, uit Waatsteeg en Veenweg
geëvacueerd. De grote evacuaties in Nederland kwamen pas in Wei '40 op
gang.
Voor Rhenen werd in November '39 een plan vastgesteld tot verdeling van de
gemeente in een achttal wijken, elk met een eigen verzamelplaats. De hoofd-
geleiders van de wijken waren: Ds. A.G.van Willenswaard, Ds. U.J.Meister,
'meester' B.Heijsman, 'meester' H.W.van Dam, 'meester' J.A.van den Berg,
D.Sandbrink, C.van Viegen en J.Pol. De gemeente telde begin 1940 ongeveer
8400 inwoners, waarvan er 5700 zouden evacueren zodat 2700 inwoners (500
'onmisbaren' vallende onder de categorie A en de inwoners van Eist) niet
voor evacuatie in aanmerking kwamen. Evacuatie was overigens niet verplicht.
Categorie A telde ca. 500 personen. Het betrof hier gemeentepersoneel,
mensen van het Waterleidingbedrijf, het Gasbedrijf en het Electriciteits-



bedrijf, de Nederlandse Spoorwegen, de Nederl. Buurtspoorwegmij, het Rode
Kruis ( met dr. Waller), de Vrijwillige Brandweer, de veerdienst, diverse
leveranciers, de Vrijwillige Luchtwachtdienst en de Luchtbescherming,
garagehouders en benzineleveranciers en tenslotte een grote ploeg van
werkers t.b.v. eventuele herstelwerkzaamheden aan de spoorbrug over de Rijn.
Onder de leveranciers was er slechts een firma (5 pers.) aangewezen, die per
dag ca 1100 broden van 4 ons moest kunnen bakken, er waren 2 slagers en een
kruidenier. Ook mevr. Peters-Post behoorde tot de achterblijvers om de
apotheek te beheren. De achterblijvende brandweer telde 87 leden !

De Rhenense bevolking zou volgens een in Januari 1940 gewijzigd plan bij een
noodsituatie per boot moeten worden overgebracht naar de volgende gemeenten
op Goeree-Overflakkee: Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland, Herkingen,
Melissant, Goedereede, Stellendam, Ouddorp, Nieuwe Tonge en Oude Tonge. Er
lagen lange lijsten klaar waarop alle te evacueren personen met hun nieuwe
gastgezinnen vermeld stonden.Sommige plaatsen hadden zelfs een onderscheid
gemaakt in een drietal welstandsgroepen: Deftige middenstand (evt. ook nog
Gegoede middenstand), Middenstand (=Burgerij en Landbouwers) en Arbeiders-
gezinnen (=kleine burgers en landbouwers). Uitgebreid overleg was gepleegd
met diverse overheidsinstanties en met de burgemeesters van de vluchtge-
meenten. Volgens de wens van het Opperbevel van Land- en Zeemacht was de
bevolking voorlopig onkundig gehouden van de vluchtoorden.

Vaartuigen

Begin April '40 hadden reeds 14 Rijnaken van het type Kempenaar met een 5-
tal sleepboten op de rivier bij de stad een ligplaats gevonden. Als plaats
van inscheping was gekozen voor de loswal, de aanlegsteiger en de veerstoep.
Afvoer via de steenfabriek Over Betuwe bij Remmerden, waar al B schepen
lagen, werd bij nader inzien ondoelmatig geacht. In de archieven worden de
volgende namen van de kolenschuiten vermeld: Abraham, Cecilia, Cornelia,
Gelderland, Head, Helena, Jo, Johanna, Laco, Maria, 2 x IMelly, St.Antonius,
St.Maria IV, Vertrouwen, Wilmar en Zeeland. De sleepboten heetten: Zwerver,
Spera, Leko, Fiat Volunta B, Alblasserdam en Annie. Het is niet exact bekend
welke van deze schepen precies betrokken zijn geweest bij de Rhenense evacu-
atie, daar er op het nippertje nog enkele wijzigingen hebben plaastgevonden.
Een notitie naar aanleiding van een telefoongesprek vermeldt: "De schippers
weten niet, naar welke gemeente en haven ze moeten varen bij evacuatie. Het
is beter dit geheim te houden tot het tijdstip, wanneer tot evacuatie wordt
overgegaan, want het is geen gemakkelijk volkje, die schippers en er zouden
daarom moeilijkheden uit kunnen voortvloeien, wanneer hun de bestemming nu
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reeds werd bekend gemaakt. Komt het tot afvoer, dan moeten de plaatselijke
autoriteiten evenwel zorgen, dat iedere schipper weet, waar hij naar toe
moet".
Een apart probleem is de voorziening van vers drinkwater aan boord van de
schepen geweest. De brandweer zou met slangen voor water zorgen doch de
dichtsbijzijnde brandput bleek 18D meter ver te liggen. Later was er sprake
van een tankbootje, dat door middel van slangen van de brandweer wel van
gemeentewege zou kunnen worden gevuld. Op 3 Mei ontvingen alle schippers
van de burgemeester d'Aumale van Hardenbroek het volgende berichtje:
"Bij dezen bericht ik U, dat er op morgen, Zaterdag 4 Mei 1940, van des
voorm. 9 tot 11 uur gelegenheid zal bestaan aan den loswal drinkwater te
halen voor aanvulling van Uw waterreservoir. Daartoe zal een slang van de
brandweer op de waterleiding worden aangesloten. Dit is een voorloopige voor-
ziening, aangezien ik het nog niet buitengesloten acht, dat binnen eenige
weken de tanks zullen kunnen worden aangevuld door middel van een
tankbootje. Ook op Zaterdag 11 en 18 Mei a.s. zal zoo noodig gelegenheid tot
waterhalen aan den loswal worden gegeven". Kennelijk had men de inval niet
zo gauw verwacht !

Evacuatie

Nadat op de 10e Mei in alle vroegte de Duitsers ons land waren binnengevallen
en de eerste luchtgevechten boven Den Haag plaatsvonden, gold het eerste tele-
foongesprek van het Algemeen Hoofdkwartier de ontruiming van de burgerbevol-
king van de Grebbelinie. Daarna trad een grootscheepse onderneming in werking:
in totaal moesten er 134.000 Nederlanders worden afgevoerd in 46 treinen en
110 vaartuigen en 220 botters. In het Grebbegebied alleen al 41.415 personen
per spoor en 45.000 per schip.
Rhenen ontving om 8.00 uur het volgende telegram: "Aanvang maken met afvoer
burgerbevolking, onmiddellijk inschepen". Nadat de hoofdgeleiders op het
gemeentehuis waren ontboden kon de Rhenense evacuatiemachine in werking tre-
den. Automobielen met chauffeurs werden gevorderd en om 12.30 u kwam het
afgesproken belsignaal van de brandweerauto. Reeds een half uur later werden
de eerste zieken van de totaal 200 in een ziekenschip ondergebracht. Na een
aanvankelijk planmatige inscheping van de overige groepen kwam er plotseling
een verhoogde druk op de schepen nadat in de middag 4 zware bommen zijn af-
geworpen, welke terecht zijn gekomen in het bouwland in de buurt van de te-
genwoordige Eikenlaan. Hierna heeft er een versnelde inscheping plaatsgevon-
den. Er moesten tenslotte nog enkele kleinere schepen worden bijgevorderd
en om 7 uur 's avonds bevonden zich ca 5700 personen aan boord van de
schepen. Hoewel niet in de officiële verslagen vermeld, heeft er tijdens of



vlak na de inscheping een vliegtuigaanval op de uloot plaatsgevonden, waarbij
een bemanningslid zou zijn omgekomen.
De schepen vertrokken bij gedeelten tussen half zeven en half acht in de
richting Middelharnis. Nadat men de nacht in de omgeving van Vianen had door-
gebracht, werd de tocht de volgende morgen voortgezet, waarna al gauw bleek
dat verder varen onmogelijk was. Door de gevechten rondom Rotterdam en
Dordrecht en in verband met de Duitse luchtlandingen op de eilanden van
Dordrecht en IJsselmonde en bij de Moerdijkbruggen was het onmogelijk om nog
verder te varen. De schepen konden de Lek niet meer verlaten en er was geen
denken aan de vluchtoorden in Goeree Overflakkee te bereiken. De schuiten
bleven toen liggen in de buurt van Bergambacht, Lekkerkerk en Krimpen a/d
Lek. De toestand in de wachtende schepen werd onhoudbaar: er was gebrek aan
drinkwater en mondkost, de provisorische toiletten, meestal gewone emmers die
regelmatig over boord moesten worden leeggegooid, voldeden volstrekt niet.
Het was er benauwd, en meestal te vol zodat men vaak zittend en tegen elkaar
leunend moest trachten te slapen. Vele schepen, het waren kolenschuiten,
bleken bovendien niet voldoende gereinigd zodat het overal aanwezige zwarte
stof en gruis iedereen bevuilde. Naast het verlies van huis en haard en van
de huisdieren, zijn het deze toestanden, tezamen met de spanning van de laag
over de schepen vliegende Duitse vliegtuigen (die overigens naar het schijnt
de vluchtelingen wel met rust hebben gelaten) die nu nog het diepst in het
geheugen van de toenmalige evacuees gegrift zijn. Gezien de omstandigheden
werd besloten de schepen hier te debarkeren en in de nacht van 11 op 12 Mei
werd de Rhenense bevolking voor het grootste deel ondergebracht in de
gemeenten Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Bergambacht, Ammerstol, Berkenwoude,
Stoluijk en Nieuw Lekkerland. Op 11 Mei 's avonds bleken alleen in Krimpen
a/d Lek reeds ca 28DG personen ondergebracht te zijn op een totale bevolking
van rond 3100 zielen. In Lekkerkerk werden door 3 schepen 1400 evacuees aan
wal gebracht terwijl er weldra nog 700 bijkwamen. Het officiële verslag van
de Rhenense burgemeester vermeldt: "De Burgemeesters en de bevolking van de
genoemde gemeenten hebben met veel ijver hun volle medewerking verleend om
alles onder deze zeer moeilijke omstandigheden, waar niets was voorbereid,
nog zoo goed mogelijk te doen loopen.".
De voedselvoorziening kwam natuurlijk in het gedrang. Er werd gratis melk
ter beschikking gesteld, afkomstig van mee-geevacueerde koeien. Een dreigend
gebrek aan brood in verband met een tekort aan gist werd zeer practisch op-
gevangen: een toevallig aanwezige bakkerij-deskundige heeft alle bakkers
bijeen geroepen en deze voorgelicht, hoe ook zonder gist brood kon worden
gebakken.

Een apart probleem vormden de zieken en de bewoners van inrichtingen. Voor
Rhenen gold dit laatste met name Heimerstein en het Rusthuis. Van Heimerstein



werden 51 verpleegden met twee autobussen naar Ermelo gebracht. Van het Rust-
huis vertrokken er 3 bussen met 71 personen naar Huize Agatha te Oostvoorne.
Het ontruimde Rusthuis uerd spoedig daarna bestemd voor het opnemen van zieke
en gewonde militairen.

Naast de burgerbevolking is ook een groot deel van het vee geëvacueerd ge-
weest, voornamelijk met schepen, vermoedelijk vanaf het Qpheusdense Veer.
Met uitzondering van enige dagen is van gemeentewege gezorgd voor de voede-
ring van het achtergebleven vee.

In het grotendeels verlaten Rhenen werd alles in het werk gesteld om de be-
volking weer te kunnen ontvangen. De Gemeente-secretarie, die tot de avond
van de 13e Mei in Rhenen was achtergebleven en toen naar Eist moest uitwij-
ken, keerde op de 15e Mei weer terug naar het gemeentehuis. De brandweer
heeft in de vol puin liggende binnenstad enorm veel werk verricht bij het
omhalen van de talloze muren, die op het punt van omvallen stonden. In to-
taal bleken er 2G8 huizen volledig verwoest, 684 huizen waren flink bescha-
digd doch herstelbaar en 784 huizen bleken onbeschadigd.
"De waterleiding heeft doorloopend gefunctionneerd. De directeur van de Wa-
terleiding heeft onder zeer moeilijke omstandigheden persoonlijk het noodige
gedaan voor het inwerking blijven van de watervoorziening, hetgeen vooral
toen de burgers terugkeerden van zeer groot belang bleek.", aldus het
officiële verslag. De bedoelde directeur was Jan de Haas.
In de bovenbeschreven situatie arriveerde eind Mei de burgerbevolking. Het
eerst, op 22 Mei, kwam per raderboot de Achterbergse bevolking terug. Vele
landbouwers waren trouwens op eigen gelegenheid al teruggekeerd. Op de 23e
Mei mochten de overige bewoners terugkeren, per raderboot of Rijnaak en op
de 29e kwam het laatste transport per boot aan. Velen zijn echter op eigen
gelegenheid teruggekeerd.

Herdenkingen

Nadat het normale leven weer zo goed en zo kwaad als het ging, zijn normale
loop had gekregen, werd er al gauw aan herdenkingen gedacht. Begin 1941 wer-
den door burgemeester en voormalige hoofdgeleiders plannen gemaakt tot het
houden van een collecte onder de voormalige geevacueerden teneinde een blij-
vend aandenken aan de burgerij van Krimpen aan de Lek aan te bieden. De ge-
dachten gingen uit naar een gebrandschilderd raam voor de kerk. Ook voor de
andere gemeenten zou iets worden bedacht. In Maart echter bleek dat een aan-
vankelijk toegezegde vergunning tot het houden van een collecte, door Winter-
hulp werd ingtrokken zodat de zaak moest worden uitgesteld en reeds ingeza-





melde gelden moesten worden teruggegeven.
In December 1941 is door het comité van voormalige hoofdgeleiders van Rhenen
aan Bergambacht een gebrandschilderde lantaarn aangeboden, ter plaatsing bo-
ven de ingang van het Raadhuis aldaar. In Februari werd aan Lekkerkerk een
schilderij of aquarel, voorstellende een door een amateur geschilderd ge-
zicht op Achterberg, aangeboden.
In 1942 werd door de vrijwillige brandweer van Lekkerkerk een bezoek aan
Rhenen gebracht: de manschappen kwamen met groot (familie-)gevolg per rader-
boot van de "Reederij op de Lek". Het is een dergelijk bezoek dat een herha-
ling zou vinden op 12 October 1984.
Tegen het einde van 1942 kwam een aanbod van Ammerstol, Bergambacht, Berken-
woude, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Nieuw- Lekkerland aan Rhenen, een her-
innering aan de evacuatie aan te bieden, in de vorm van een gebrandschilderd
raam voor het nieuw te bouwen raadhuis. Een nieuw raadhuis zat er echter niet
in vanwege de hoge kosten en het materiaalgebrek in die dagen. De gedachten
gingen toen uit naar een voor het gemeentehuis, op het bastion te plaatsen
gedenkbank, waarvoor zelfs eikehout aanwezig bleek te zijn. Dit is echter
niet doorgegaan. In September 1947 werd de zaak weer opgerakeld en omdat er
inmiddels reeds twee eenvoudige massief eikehouten banken geplaatst waren,
werd besloten tot een monumentje met orienteringstafel, ontworpen door aren.
Van de Haar en aan te brengen in het bastion. Het werd officieel onthuld op
31 Juli 1948 aan het begin van de V.V.V.-vacantieweek. De steen draagt de
volgende tekst: "10 MEI 1940 VAN DE VLUCHTGEMEENTEIM BERKENUQUDE BERGAMBACHT
KRIMPEN A.D. LEK LEKKERKERK EN NIEUW-LEKKERLAND ". De echtgenote van de
nieuwe Rhenense burgemeester, Mevr. J.fl.A.Bosch van Rosenthal-den Tex heeft
met de burgervader van Krimpen Van Oordt de onthulling verricht. Aanwezig uarer
de burgemeesters van Lekkerkerk, Mr.v.d. Willigen en van Bergambacht Diepen-
horst. De andere burgemeesters waren met vacantie.

Ook Rhenen bleef niet achter. Hoewel er in het archief niets van terug te
vinden is, staat het vast dat een gebrandschilderd gedenkraam, vermoedelijk
nog in de oorlog, aan Krimpen werd aangeboden. De glazenier was Uarffemius
te Rotterdam, het ontwerp van Ing. M.C.A.fleischke, vermoedelijk naar schetsen
van de Rhenense amateurschilder J.M.Schaffer. Dit gedenkraam hangt nu in de
Herv. Kerk, vlak bij het veer naar Kinderdijk. Deze kerk, oorspronkelijk een
Gothische kruiskerk uit de 12e eeuw, bleek in 1939 in dusdanig vervallen
staat te verkeren, dat deze moest worden afgebroken om plaats te maken voor
een nieuwe kerk. In deze nieuwe kerk, naar ontwerp van de genoemde Meischke,
wist men een mooi evenwicht te vinden tussen oud en nieuw: veel van de oude
inrichting kon worden overgenomen en er is dan ook veel oud snijwerk te be-
wonderen. Het koor kon na restauratie worden overgeplaatst, de 'regerings-
banken', oude familiewapens etc. en ook het oude orgel vonden een nieuwe
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plaats in de kerk, die vroeger v/eel te maken heeft gehad met het lief en
leed van de jacht op walvissen. In de oude kerk bevonden zich namelijk nog
uele oude grafzerken waarvan verschillende afkomstig waren van reders op de
walvisvaart en op de toren staat niet de gebruikelijke haan, doch een
walvis !
Het Rhenense raam bevat de volgende tekst: "RHENEIM 10 MEI 194G DIT RAAM
IS GESCHONKEN DOOR DE RHENENSCHE VLUCHTELINGEN, DIE OP 10 MEI 1940 VAN HUNNE
HAARDSTEDEN VERDREVEN DOOR DE VEUOESTENDE OORLOGSFAKKEL EEN TOEVLUCHTSOORD
HEBBEN GEVONDEN IN KRIMPEN AAN DE LEK". Het draagt daarnaast de teksten
"MIJNE HOPE, DIE IS OP U. PSALM 39:8B" en "IK WAS EEN VREEMDELING EN GIJ
HEBT MIJ GEHERBERGD. MATTH: 25-35 C" De beide wapens stellen voor links het
stadswapen van Krimpen: 3 halve manen. Rechts het Rhenense wapen met onder-
schrift S.P.Q.RHENENSIS.

Behalve het Rhenense raam bevinden zich in deze kerk nog een viertal andere:
een raam met familiewapens, geschonken door de toenmalige burgemeester Van
Oordt, een raam voorstellende de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes
de Doper, geschonken door kerkvoogden en notabelen, een raam met de stamboom
van de Oranjes in vrouwelijke lijn ter herdenking van de bevrijding, een ge-
schenk van de burgerij en tenslotte een raam, voorstellende de goede herder
David, een schaap op de rug dragend. Dit raam was een geschenk van schoolkin-
deren.

Lopik, waar 134 evacuees hadden gezeten, kreeg bij de opening van het nieuwe
gemeentehuis in Febr. 1955, een passend geschenk aangeboden door Burg. Bosch
van Rosenthal, namelijk een ets van H.E.Roodenburg, voorstellende de Markt
met stadhuis en Cunerakerk te Rhenen.

Behalve de officiële contacten worden de oude banden door talloze families
nog steeds warm gehouden. Natuurlijk is er na al die jaren veel vergeten en
vervaagd. Het is daarom des te verheugender dat door de huidige brandweer-
corpsen het verleden weer een extra accent heeft gekregen, nota bene door
corpsen, waarvan geen enkel lid in de bovenbeschreven donkere dagen deel van
de brandweer heeft uitgemaakt. Het zijn nu hooguit de zoons van de brand-
weerlieden uit de oorlogsjaren, waarvan de meeste overigens wel persoonlijk
of van nabij de evacuatie hebben meebeleefd.

H.P.Deys
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afb. 1 Twee kolenschuiten met evacuees, getrokken door een sleepboot,
naar een schilderij van J.M.Schaffer, 1942

afb. 2 Bezoek van de Vrijwillige Brandweer van Lekkerkerk aan Rhenen, 1942.

Foto J.G.Koekoek Sr.

afb. 3 Kerkraam in de Herv. Kerk te Krimpen a/d Lek, geschenk van de
Rhenense vluchtelingen.

afb. 4 Officiële aanbieding van het kerkraam in de Herv. Kerk te Krimpen
a/d Lek. De volgende personen konden worden geidentificeerd:
v.l.n.r. Hr de Jong (schoonzoon van Ing. Meischke, betrokken bij
de bouw van de kerk), J.W.Schaffer, ?, ?, Evert Snijders (sigaren-
winkelier), achteraan Ing. ffl.C.A.Meischke (architect v.d. kerk), ?,
Os. A.G.van Willenswaard (Rhenen), 'meester' H.üJ.van Dam (hoofd Chr.
School Rhenen), de Krimpense dominee Enkelaar, A.Hardeman (sigaren-
fabrikant, Rhenen), Job van Wijngaarden (tapijtfabrikant, Rhenen),
'meester' J.A.v.d. Berg (oud schoolhoofd O.L. school), D.Sandbrink
(textielfabrikant, Rhenen), burg. d'Aumale van Hardenbroek, de
Krimpense burgemeester Van Gordt, ?, J.Koen (diaken), P.de Jong
(kerkvoogd), J.Groenendijk (notabel), P.de Hon (ouderling), A.Verhoef
(pres. kerkvoogd), A.Koen (ouderling), G.van Haleuiijn (secr.kerk-
voogdij).

afb. 5 Onthulling van de gedenksteen, geschenk van de vluchtoorden. V.l.n.r.
burg. Oordt van Krimpen, mevr. J.M.A.Bosch van Rosenthal-den Tex,
G.v.d.Steeg (wethouder), burg. L.Bosch van Rosenthal. 31-7-1948.


	1984 OUD RHENEN
	1984-1
	1984-2
	1984-3



