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Zoektocht naar een tweetal verzetsdaden te Rhenen

Willem H. Strous

7 mei 1943

In den voormiddag van den zevenden Mei 1���, te omstreeks 6.0� uur vond onder 
deze gemeente een dynamietaanslag plaats op de spoorlijn Amersfoort-Kesteren. 
De spoorlijn werd licht beschadigd, het treinverkeer voor den duur van plm. 
�uur gestremd. De beschadiging was van dien aard, dat een trein na het plaats 
vinden der ontploffing ongestoord passeerde. Door de politie werd onmiddellijk 
een onderzoek ingesteld en werd bij de plaats van den aanslag het lijk van een 
�0-jarigen man, den vermoedelijke dader, aangetroffen. Het lijk was zeer ernstig 
verminkt. De dader was vermoedelijk, te oordelen naar het op hem bevonden 
persoonsbewijs, een inwoner van een naburige, niet in Uw ambtsgebied gelegen 
gemeente. Op het lijk werd een automatisch pistool aangetroffen. Na het instellen 
van dit voorlopige onderzoek werden onmiddellijk de instanties, aangewezen bij 
de berichtendienst der Nederlandsche Politie, gewaarschuwd, en werd het onder-
zoek op haar verzoek overgegeven aan de Sicherheitspolizei te Utrecht en Arnhem. 
Het lijk werd inmiddels in opdracht van de Sipo in alle stilte op de Algemeene 
Begraafplaats te Rhenen begraven1.

Onze overbuurman Job Baars (06-03-1926) is voor ons een bron van informatie 
over alles wat met Rhenen heeft te maken. Al jaren komt hij ’s zondags met ons 
mee uit de kerk om koffie te drinken en vaak weet hij dan dingen te vertellen over 
het oude Rhenen die ons als import-Rhenenaren onbekend zijn. Zo vertelde hij 
laatst dat hij in de oorlog op weg was naar zijn werk in Veenendaal maar dat de 
trein in de buurt van de poortjes bij Achterberg stopte omdat er een aanslag was 
gepleegd op de spoorlijn waardoor de trein niet verder kon. Er was verder weinig 
over bekend, zelfs niet bij Job Baars, reden waarom ik besloot in het archief te 
gaan zoeken. Over zoiets, een sabotagedaad in oorlogstijd, moest toch iets zijn 
geschreven. Het enige houvast dat ik had was dat het in het voorjaar van 1943 
gebeurde, vroeg in de morgen.

In het oudarchief zijn politiemaandrapporten over 1943 en een deel van 1944 
bewaard gebleven. Burgemeester d’Aumale van Hardenbroek, als politiegezagdra-
ger van Rhenen, moest deze insturen en in één daarvan trof ik bovenstaand bericht 
als bijzondere gebeurtenis aan. 
Toen ik dit zag heb ik geïnformeerd bij Deys en De Jong of zij wisten of er over 
deze zaak al eens was gepubliceerd maar zij wisten niet van deze sabotagedaad af. 
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Deys raadde mij aan contact op te nemen met de heer 
D. Valkenburg te Rhenen die betrokken zou zijn geweest 
bij een treinontsporing. Bij navraag bleek deze aanslag 
in de nazomer van 1944 te zijn uitgevoerd en daarover 
is nog minder bekend.
Omdat er over de ‘dynamietaanslag’ zo weinig bekend 
is ben ik verder gaan zoeken. Ik heb een e-mailtje 
gestuurd aan het NIOD, het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, en kreeg per 
kerende post antwoord. Later heb ik het NIOD ook nog 
bezocht voor aanvullende gegevens

Van de bescheiden van de Sicherheitspolizei in 
Nederland, waar ik naar gevraagd had omdat ik hoopte 
in die archieven verder te kunnen zoeken, blijkt, voor-
zover men bij het NIOD weet, niets bewaard te zijn gebleven. Maar bij het NIOD 
is bekend dat de aanslagpleger Jan Willem Schouten was, geboren te Bergen op 
Zoom op 8 januari 1912, overleden te Rhenen op 7 mei 1943. Schouten woonde in 
Bennekom, was getrouwd en had een dochtertje; drie maanden na zijn dood werd 
een tweede dochter geboren. Schouten was, de ene bron zegt student, de ander 
bron zegt assistent, aan de Landbouwhogeschool te Wageningen en hij was lid 
van de illegale CPN, de Communistische Partij Nederland. Al snel werd Schouten 
betrokken bij allerlei vormen van verzetswerk, sabotagedaden en voorbereidin-
gen daarvoor. Op 7 mei 1943 kreeg Schouten opdracht de spoorlijn Amersfoort-
Kesteren op te blazen om de wegvoering van Nederlandse militairen naar krijgsge-
vangenkampen in Duitsland te saboteren. Hij koos daarvoor de plek uit die tussen 
de Zuidelijke Meentsteeg en de 1e  poort - vanuit Veenendaal gezien – lag. De 
aangebrachte lading kwam echter te vroeg tot ontploffing waarbij hij om het leven 
kwam. Schouten is na de oorlog overgebracht naar het mausoleum op de Paasberg 
te Ede dat werd opgericht ter nagedachtenis aan de plaatselijke verzetsmensen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

De verzetsgroep waar Jan Willem Schouten toe behoorde had tot deze actie besloten 
omdat de Duitse autoriteiten op 29 april 1943 opdracht gaven dat het Nederlandse 
leger, dat na de meidagen van 1940 naar huis was gestuurd, zich in Amersfoort moest 
melden om in krijgsgevangenschap naar Duitsland te worden weggevoerd. De Duitsers 
gingen hiertoe over omdat: “Afzonderlijke leden van het voormalige Nederlandse 
leger hebben door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen dat bij 
hunne vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Het misbruik van een vrijwillig 
teruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld”. 

Jan Willem Schouten,

0�-01-1�12 Bergen op Zoom/ 

0�-0�-1��� Rhenen
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De reactie hierop kwam snel: in heel Nederland werd spontaan gestaakt. Ook in 
Rhenen volgens het politioneel maandrapport, want daarin vermeldde d’Aumale 
van Hardenbroek dat bij de op 30 april en 1 mei 1943 plaatsvindende stakingsac-
ties niets van politieke groeperingen onder de bevolking was gebleken. Dankzij 
de houding van de politie ‘die tegenover de bevolking goed te noemen is’, was het 
niet tot geweld- of sabotagedaden gekomen.

Niet alleen werd er gestaakt als protest tegen de Duitse maatregel, er werd ook 
gesaboteerd. In de nachten van 5 op 6, en van 6 op 7 mei 1943 – 7 mei was de dag 
waarop de eerste Nederlandse ex-militairen zich in Amersfoort moesten melden 
– werd een reeks spoorwegaanslagen uitgevoerd: Alkmaar-Uitgeest, Hilversum-
Amersfoort (2x), Deventer-Almelo, Eindhoven-Boxtel, Amersfoort-Apeldoorn en 
de lijn langs Rhenen Amersfoort-Nijmegen. De Jong veronderstelde dat verschei-
dene van deze aanslagen het werk van het communistische Militair Contact zijn 
geweest, in ieder geval die te Rhenen/Achterberg2.

De weduwe, C.A. Schouten - Escher, deed na de oorlog opgave voor de Eerelijst3.
Zij schreef dat haar echtgenoot in september 1940 zijn studie in Wageningen in de 
Nederlandse Landbouw-economische richting had hervat - Schouten was gemobi-

Ongeveer daar waar de trein rijdt, achter Cuneraweg 202, kwam Jan Willem Schouten op � mei 1��� 

om het leven bij het aanbrengen van de dynamietlading aan de rails (foto W.H. Strous, november 200�). 



OUD RHENEN - vijfentwintigste jaargang - januari 2006 - no. 1 - blz. 2�

liseerd geweest en had de meida-
gen van 1940 meegemaakt -, lid 
werd van de CPN in 1940/1941 
en onmiddellijk betrokken werd 
in het illegale werk. Hij werkte in 
opdracht van de CPN  mee aan 
sabotagedaden, deed onderduik-
werk en verspreidde geschriften. 
Een week voordat hij omkwam 
in Achterberg heeft hij meege-
holpen een trein in Ede te laten 
ontsporen maar die aanslag 
mislukte door een oplettende 
baanwachter. Verder is Schouten 
actief geweest in de Achterhoek 
waar hij sabotagegroepen orga-
niseerde. Hij werkte samen met 
diverse anderen, o.a. Jantie van 
Gilse en Jeantje Schipper, die 
allen zijn omgekomen, op Gerben 
Wagenaar na.   
Volgens De Jong onderhield 
Schouten, één van de drie naaste 
medewerkers van Jan Hendrik van 
Gilse, commandant van het door 
de CPN in de herfst van 1941 
opgerichte Militair Contact, het 
contact tussen partijleiding en sabotagegroep4.
Jan Willem had twee medeplichtigen: Paul Morel, en Jonathan Bastiaan (Jon) 
Nijhoff, geboren te Zeist op 23 maart 1918, van beroep landbouwkundig inge-
nieur5. Zij hadden op de uitkijk gestaan terwijl Schouten de dynamietlading 
aanbracht. Nadat de lading voortijdig was ontploft, waren zij er als een haas 
vandoor gegaan over een landweggetje of een karrespoor, door de weilanden vanaf 
Achter de Lijn richting Weteringsteeg.
De Sicherheitspolizei deed echter zijn werk en, zoals zijn zuster Carla Nijhoff 
schreef, Jon Nijhoff werd vijf dagen na de aanslag in Zuidhorn gearresteerd 
nadat men hem door niet opgehelderde wijze op het spoor was gekomen. Jon is 
vooral actief geweest in het studentenverzet in Wageningen, nadat hij in 1940 
ongedeerd, hij maakte het bombardement van Rotterdam mee, uit de militaire 
dienst was gekomen. Vanaf 1941 had hij zich bij het verzet aangesloten. Hij over-

Het monument in het Bart van Elstplantsoen in Bennekom 

(foto W.H. Strous)
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leed op 9 januari 1945 ten gevolge van een bloedvergiftiging aan de voet, in het 
concentratiekamp Gross Rosen, na vastgezeten te hebben in Arnhem, Vught, St. 
Michielsgestel, Oranienburg en Sachsenhausen.
De tweede medeplichtige, Paul Morel werd eveneens gearresteerd; hij overleefde 
het concentratiekamp in Duitsland en kwam terug naar Nederland. Over hem heb 
ik niets kunnen vinden in de archieven van het NIOD.  
Jan Willem Schouten leeft in de herinnering voort. In Bennekom in beide kerken 
en op het monument in het Bart van Elstplantsoen, en in Wageningen in de aula 
van de Universiteit wordt zijn naam vermeld.

6 september 1944

Een tweede aanslag op de spoorlijn Amersfoort-Kesteren wordt in de politionele 
maandrapporten niet genoemd hoewel onze inwoner Dick Valkenburg er een 
aandeel in heeft gehad.
Het enige dat ik in de bronnen heb kunnen vinden is een dagrapport van de 
Nederlandse Spoorwegen dat als volgt luidt6:
�. Om circa 0�.�� uur komt de personentrein 200� op het baanvak Veenendaal-
Rhenen op de vrije baan nabij het inrijsein van Rhenen (km 2�.�00) tot stilstand. 
Rail en bouten van het spoor zijn losgemaakt. Het tweede rijtuig ontspoort en 
wordt licht beschadigd. Er zijn geen persoonlijke ongelukken. De baan is versperd. 
In het dagrapport van vrijdag 8 september 1944, twee dagen later, wordt het 
baanvak niet genoemd als versperd zijnde. Dat zou kunnen want de Spoorwegen 
hadden op diverse plaatsen in het land reparatiematerieel klaar staan om zo snel 
mogelijk versperringen e.d. op te ruimen ten einde de treinenloop te herstellen. 
Het was de tijd tussen de landingen in Normandië (6 juni 1944) en de luchtlandin-
gen en gevechten in en om Arnhem (17 september 1944).

Rik Valkenbrug plaatst deze sabotagedaad medio augustus 19447. Acht KP’ers uit 
Veenendaal schroefden in de spoorlijn bij Achterberg over een lengte van circa 12 
meter railelementen los omdat de KP had gehoord dat de Duitsers troepen naar 
Amersfoort zouden vervoeren. De bedoeling was dat de trein van de dijk zou stor-
ten, vandaar deze plek waar de spoorlijn enkele meters boven het maaiveld loopt. 
Rik Valkenburg vermeldt in zijn boek dat de locomotief en een volgwagen aan de 
opzet voldeden waarbij ook gewonden vielen. Eén van de KP’ers, onze plaatsge-
noot Dick Valkenburg, was achtergebleven om de gevolgen van de aanslag waar 
te nemen waarbij hij de vuurwapens van zijn kameraden bij zich droeg, zodat die 
bij eventuele controles op weg naar huis ongestoord konden passeren. Dick liep 
echter zelf op de Kerkewijk bij de Vaartbrug, met 8 pistolen in zijn jaszakken, in 
een controlefuik. Uitwijken kon niet want in alle voortuinen stonden gewapende 
Duitsers om ontsnappen te voorkomen. Even voordat hij aan de beurt was om 
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gecontroleerd en gefouilleerd te worden, werd de controle plotseling opgeheven en 
kon iedereen weer ongehinderd doorlopen.        

Ooggetuigen

Na mijn bezoeken aan het gemeentearchief Rhenen en het NIOD in Amsterdam, 
en het lezen van wat er reeds geschreven is over deze verzetsdaden, ben ik op 
zoek gegaan naar ooggetuigen. Dat viel niet mee want het is lang geleden en het 
gebeurde in beide gevallen vroeg in de morgen. Via ons verenigingslid de heer 
J.(Jan) de Ridder kwam ik in contact met de heren R.(Reijer) van der Meijden en 
de broers J.(Job) en R.(Roel) van Laar. 
Van der Meijden (18-01-1923) woonde in 1943 waar nu zijn neef de autohandel 
Van der Meijden drijft; de sabotage vond precies achter hun huis plaats. Op 7 mei 
1943 werd hij wakker van een harde knal waarbij het spoorgrind over het dak van 
hun huis kletterde terwijl de spoorlijn toch zo’n honderd meter verwijderd was. 
Hij is gaan kijken en zag een man liggen onderaan de spoordijk. De man was 
dood en verminkt. Tegen het roggeveld stond nog een fiets. Er was een stuk van 
circa 60 cm uit de rails maar de goederentrein uit Veenendaal die even later langs 
kwam reed gewoon door, ontspoorde niet. Van der Meijden zag nog wat draad en 
een kistje of iets dergelijks dat het dynamiet tot ontploffing had moeten brengen 
als de trein er overheen was gereden. De volgende trein, een passagierstrein vanuit 
Rhenen met militairen, stopte wel. De passagiers stapten uit, liepen langs de plaats 
waar het had moeten gebeuren en stapten even verderop in een wachtende trein die 
hen richting Veenendaal bracht. Van der Meijden was toen al naar zijn werk bij De 
Jong aan het Laareind want hij voelde er niets voor door de Duitsers daar gezien 
te worden. Van Huib Baars (inmiddels overleden), die even verderop had zitten 
melken, hoorde hij later dat er twee mannen hard waren weggefietst over een 
zandpad over de grond van Leccius de Ridder richting de Weteringsteeg en ooms 
van hem hadden de mededaders de Weteringsteeg zien uitkomen.
Van de poging om op 6 september 1944 een trein te laten ontsporen tussen de 2e 
en de 3e poort weet Van der Meijden niets af, maar als er toen een locomotief zou 
zijn ontspoord en van de dijk gereden, had hij hier vast en zeker iets van gehoord.

De jongste broer R. van Laar (26-04-1931) weet van de ontploffing alleen van 
horen zeggen van zijn twee oudere broers, hij was toen pas 12 jaar.
Toen de ontploffing kwam was J. van Laar (31-12-1919) nog bij hun boerderij, 
gelegen aan de Cuneraweg recht tegenover de 1e  poort (vanuit Veenendaal gere-
kend). Hij spande net het paard voor de kar om met de melkbussen naar de wei te 
gaan, waar zijn broer Evert, inmiddels overleden, al naar toe was om de koeien om 
te halen. Van de klap van de ontploffing schrok het paard net zo erg als Van Laar. 
Hij is toen wel met paard en kar naar de wei gegaan, onder de poort door naar 
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rechts en even later links het veld in, zo’n 200 à 300 meter van de plaats van de 
aanslag.
Van de aanslag van 6 september 1944 weten ook de heren Van Laar niets af 
behalve dat R. van Laar gehoord heeft dat er een rail was losgeschroefd.

Alle mensen die ik gesproken heb vonden het een geluk bij een ongeluk dat de 
aanslag van 7 mei 1943 was mislukt. Niet omdat de dader hierbij om het leven was 
gekomen maar omdat men daarom niet voor represailles van de Duitsers hoefde te 
vrezen. De Duitsers hebben ook geen onderzoek in de directe omgeving ingesteld.
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