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Historische Kring IJsselstein 93 (mrt. 2001). - Dl.93 macht naar buiten. Verderop bij de Benschopperpoort komt het tot een scho-tenwisseling tussen de twee overvallers en de politieagent, waarbij de kogelsover de nabij gelegen speelplaats van de R.K. jongensschool vliegen. De ophet schoolplein aanwezige leerlingen moeten dekking zoeken achter de lagemuurtjes van het plein. De agent wordt door een kogel getroffen, en laat zijnpistool vallen. Hij wordt per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis en over-leeft het schietincident. De beide overvallers kunnen ontkomen. De vijftienja-rige Ries van Woerden, ook werkzaam bij de radiozenders in Lopik, was opde fiets onderweg naar huis en getuige van de schietpartij. Hij raapt het pis-tool bliksemsnel op, stopt het onder zijn jas en neemt het mee. RIES VAN WOERDEN VERTELT Hiermee is het mysterie geenszins opgelost, want waarom zou Ries zoveelmoeite doen om, in het bezit van een professioneel wapen, er zelf een temaken? Was hij ondanks zijn jeugdige leeftijd bezig zijn

steentje bij te dra-gen aan 'de goede zaak'? &quot;Niets van dat al!&quot;, vertelt Ries anno 2000. Hij hadeen startpistool voor atletiekwedstrijden dat hij voor de oorlog in Utrecht voorzes gulden vijftig had gekocht. En omdat hij erg handig was en graag knut-selde en dingen uit probeerde, is hij aan dat startpistool gaan vijlen, zagen enschuren. Hij wilde met hetgevonden pistool als voor-beeld van het startpistooleen echt werkend wapenmaken, wat hem ten deleook gelukt was. Waar deDuitse munitie vandaankwam kon hij zich ookweer herinneren. In hetandere deel van hun huis,waar de gezusters Trefferswoonden, waren tweeDuitse officieren inge-kwartierd die later het eenen ander gemist zullenhebben. Dus helemaalgeen spannende onder-grondse activiteiten vaneen jonge gedreven ver-zetsman in samenwerkingmet de wat schuchtereBernard van Bronkhorst.De gevonden voorwerpenhebben dus niets temaken met verzet ofondergrondse activiteiten. Ries vanWoerden met'zijn pistool' inde hand in zijngeboortehuis inde Kapellestraat.
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Historische Kring IJsselstein 93 (mrt. 2001). - Dl.93 ifr-....... . toch heb ik dat ding gemaakt&quot; Wel had Ries ondanks zijn jeugdige leeftijd goed door dat het verstandig wasom dit soort spullen te verstoppen. Het gevonden/ontvreemde politiepistoolwerd aan de achterzijde van het dak onder het beschot verstopt en moet bijeen eerdere verbouwing al gevonden zijn. Kennelijk is het om problemen tevoorkomen weggegooid. Dus wat bij het begin van dit verhaal erg onwaar-schijnlijk leek, blijkt toch zo te zijn: de maker van het pistool was werkelijkpistool en bergplaats vergeten en zorgde er daardoor voor dat ruim een halveeeuw nadien dit bijzondere verhaal geschreven kon worden. Zo eindigtabrupt en in een soort anticlimax dit merkwaardige verhaal. Wat echter over-blijft is het verhaal uit een bizarre periode van de vorige eeuw dat het vertel-len waard is. Redactie: B. Rietveld Meerenburgerhorn 103401 CD IJsselsteintel: (030) 688 74 74email: bariet@knoware.nl Libertas GrafischeCommunicatie, Bunnik 1384,704X StichtingHistorische KringIJsselstein
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