


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 scherming van de bevolking tegen onjuis-te berichtgeving'. Vrije nieuwsgaring enpersvrijheid waren daarmee verdwenen.Daarop begonnen al snel de eerste illegalebladen te verschijnen: 'Vrij Nederland'inaugustus 1940, 'De Waarheid' in novem-ber 1940 en 'Het Parool' in februari 1941.In het verzuilde Nederland vormde lang-zamerhand elke groep haar eigen spreek-buis. In verzetskringen ving Jansen echterop dat men van katholieke zijde maar zoweinig hoorde. In die periode en in dieomgeving had dat iets weg van een ver-wijt, een motie van wantrouwen. Jansentrok het zich als katholiek persoonlijk aanen nam zich voor hierin verandering tebrengen. Geheel alleen begon hij te wer-ken aan de samenstelling van zo'n katho-liek verzetsblad. In een verduisterd ka-mertje in het gemeentehuis stencildeJansen zijn opwekkingen tot verzet en zoverscheen nog in 1941 de allereerste afle-vering van 'Christofoor'. De symboliekvan St. Christofoor (Christoffel) deChristus-drager, de heilige die Christusondanks

diens almaar toenemende ge-wicht veilig over een gevaarlijke rivier konbrengen, leek hem toepasselijk voor dezeroerige oorlogsperiode. 'Christofoor' wilde een blad voor katho-lieken zijn, was althans in eerste instantievoor hen bedoeld, en moest dus een in ka-tholieke kringen gebruikelijke en herken-bare vorm krijgen. Daarom werd kapelaanTh. ten Hage om een toepasselijk mottogevraagd, een tekst die katholieken zouaanspreken en die de geest van de tijd zouweergeven. Vandaar de latijnse tekstChristus Vincit! Christus Regnat! ChristusImperat! ( Christus overwinne!, Christusregere!, Christus heerse!) op de voorpagi-na. Natuurlijk moest dit in het geheim ge-beuren. Maar tekenend voor de houdingvan het gemeentepersoneel en Jansensvertrouwen in hen is wel dat ook zijn col-lega's Van Pienbroek en Ubels betrokkenwaren. Van Pienbroek hielp bij het sten- den, waarop Jansen het simpelweg falsifi-ceerde door het stempel van de comman-dant na te maken met behulp van eendoorgesneden aardappel. Hierna kwamHartings geregeld langs om nieuwe for-mulieren te halen

voor anderen. Omdat Jansen bij de Distributiediensteenvoudig toegang had tot bonnen werdhij al snel benaderd om extra bonnen vooronder-duikers. In de kluis lagen stapelsbonnen, maar die werden wel regelmatiggecontroleerd. Toch leverde Jansenprompt, omdat hij bedacht dat een greepuit de onderste laag het eerste jaar tochniet opgemerkt zou worden. Deze activiteiten brachten Jansen incontact met Jaap des Tombe uit de JanWillem Frisostraat, commandant van deOrdedienst (OD) in Utrecht. Een gemeen-teambtenaar was natuurlijk interessantvoor de OD, hij kon immers achter deschermen kijken! Alle informatie omtrentDuitse activiteiten waarop Jansen maarbeslag kon leggen werd nu doorgegevenaan de OD via een contactadres, de slage-rij van Kees van Zijl in de Benschopper-straat. Tot op dat moment had Jansen steedsop eigen houtje gehandeld. Niemand wistvan zijn activiteiten. Ook op het gemeen-tehuis had hij niemand in vertrouwen ge-nomen, hoewel iedereen daar absoluutbetrouwbaar was en er onderling openover de bezetting werd ge-sproken. Zekeris

dat ook ambtenaar Van Pienbroek ver-zet pleegde, hoewel zij daarover geen con-tact onderhielden. Van Pienbroek zouJansen later wel assisteren bij de produc-tie en verspreiding van diens verzetsblad.Door zijn contact met de OD werd Jansennu steeds meer opgenomen in het georga-niseerde verzet. Christofoor De Duitsers waren al meteen in mei1940 begonnen met de 'gelijk-schakeling'van de Nederlandse pers. In juli 1940volgde een verbod op het beluisteren vaneen aantal buitenlandse zenders, 'ter be- 292











Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Van oorlogs- tot herdenkingsmonument door L. Murk De financiering kwam uit de eigen ge-lederen. Het monument werd geplaatst op dehoek Aleida van Culemborgstraat - Mr.Abbink Spainkstraat. In deze jonge buurtkwam er in de jaren zestig echter grote be-hoefte aan een speelterrein voor de kinde-ren. De plaats van het monument washiervoor zeer geschikt. Daar het monument grotendeels uitmetselwerk bestond, was herplaatsing zogoed als onmogelijk. Dit stuitte in het be-gin bij de veteranen dan ook op grote be-zwaren, mede vanwege de kosten. Uiteindelijk ging men accoord met hetvoorstel om het monument over te latennemen door de gemeente om daardoor dekosten van een eventueel nieuw monu-ment niet zelf te hoeven dragen. Toen men het monument trachtte teverplaatsen brak het inderdaad in stukkenen werd aan Ir. De Vries opdracht gegeveneen nieuw herdenkingsteken te ontwer-pen hetgeen achter de NH kerk werd ge-plaatst. Dit nieuwe monument bestonduit een 20

cm. dikke betonnen plaat van180 cm in het vierkant. Hierop weer eenmarmeren plaat met de namen en debronzen plaquette van 'orde en vrede' vanhet oude monument. In de loop der jaren liep de belangstel-ling voor de plechtigheden op 4 mei terug.De plaats en de situatie rond het monu-ment waren hier zeker debet aan. Inleiding en aanleiding Direkt na de bevrijding op 5 mei 1945werden overal in Nederland, door particu-lieren en gemeenten, gedenktekens opge-richt ter nagedachtenis van in de oorlogomgekomen militairen, verzetsmensenen burgers. De gemeente Benschop (nu Lopik) ishiervan een goed voorbeeld. In deze ge-meente werd al in het najaar van 1945 eenmonument onthuld voor de verzetsmen-sen, die in deze plaats gefusilleerd waren. IJsselstein moest het in 't begin doenmet een simpel wit geschilderd houtenkruis van een meter hoog. Het stond inhet gazon achter de N.H. kerk onder deWilhelminaboom. Hier werd dan ook deherdenkingsplechtigheid op 4 mei gehou-den. Een echt monument kwam er pas, toenin de jaren vijftig de militairen uit

hetvroegere Nederlands-Indie waren terugge-keerd. Deze soldaten hadden elkaar be-loofd hun gesneuvelde makkers nooit tevergeten. Op hun verzoek ontwierp deIJsselsteinse meubelontwerper H.B.Hoekmeijcr een waardig monument. Ditmonument werd uitgevoerd in metsel-werk van IJsselsteentjes, waarin ook tweebloembakken waren opgenomen. Het be-stond verder uit een marmeren plaat,waarin de namen van de gevallenen warenuitgehakt en een plaquette van brons, voor-stellende het ereteken van 'orde en vrede'. 297









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Vormgeving en materialen Voor de vormgeving koos de kunste-naar voor de zuilvorm als teken van be-schaving. De vijf, onderling verschoven,natuurstenen blokken symboliseren deoorlogsjaren waarin de westerse bescha-ving dreigde in te storten. Tevens vormenzij een stut waarop de daaropvolgende ja-ren van vrijheid en welvaart gebaseerdzijn. bleek uit het feit, dat men binnen drie we-ken met tussentijdse toetsing een zestalontwerpen werd gemaakt die tot het de-finitieve ontwerp leidden. Op voorstel van B en W keurde de raadhet gekozen ontwerp op 28 februari 1995goed. De uitvoering van het ontwerp werdopgedragen aan aannemer Woudenberguit Vianen en steenhouwer Polet uitIJsselstein. 301





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 De bronzenplaquette van'orde envrede'. atie:Links deWilhelmina-boom en inhet middenhet monu- 303









Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 ook om stil te staan enerzijds bij de Ver-schrikkelijke dingen, die een oorlog metzich meebrengt en anderzijds bij allen diezich voor het herwinnen van de vrede heb-ben ingezet. Dat zijn op de eerste plaats degenen, diein de oorlog in het georganiseerd verzethebben gezeten. De verzetsstrijders warende meestal onzichtbare Nederlanders, dietegen de onderdrukking in opstand kwa-men en door allerlei acties een steun warenvoor de medeburgers en de vijand probeer-den ajbreuk te doen. Daarnaast waren datde veteranen. Dat zijn de oud-militairendie in de Tweede Wereldoorlog, maar ookdaarna, veelal ver buiten de landsgrenzen,zich onder moeilijke omstandigheden enmet gevaar voor hun leven hebben ingezet,om hun taak te doen zoals deze door de po-litieke verantwoordelijkheden aan henwerd opgelegd. Gelukkig krijgen de vetera-nen de laatste jaren veel meer aandacht.De regering en met name de voormalig mi-nister van Defensie, de heer Terbeek, heeftde veteranen de zorg en

de erkenning gege-ven waar zij recht op hebben. Maar hetgaat niet alleen om de erkenning van de re-gering. Het is ook een zaak die bij deNederlandse bevolking moet leven en le-vend gehouden moet worden. Ik vind hetdan ook een goede zaak dat hier vandaagde onthulling gekoppeld wordt aan een ve-teranenbijeenkomst. Het is een bewijs, datde maatschappelijke erkenning van vetera-nen een veel groter draagvlak heeft gekre-gen. De samenleving weet tegenwoordigwat een veteraan is. Bij het begrip vetera-nen werd aanvankelijk alleen gedacht aande militairen, die in de oorlogs- enIndieperiode in de veertiger jaren werdeningezet. Maar ook daarna hebben veel mi-litairen gediend in oorlogsomstandighedenof daarmee overeenkomstige situaties, in-clusief internationale vredesmissies binnenen buiten het verband van de verenigde na-ties. Ook zij hebben zich, meestal ver vanhuis, ingezet om op een of andere wijze eenbijdrage te leveren aan de wereldvrede. Te GeneraalMajoor b.d.De Vos tij-dens zijn toe-spraak. 307











Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Nationale Schildersschool te Utrecht be-haalde hij de titel van 'meesterschilder'.Hij werkte daarna bij het schildersbedrijfDoesburg aan de Oudegracht. Zijn Hef-hebberijen waren zwemmen en zeilen. Tijdens de oorlog ging hij in het verzet,door zijn afkeer van de jodenvervolging,en bracht verschillende joden naar veiligeadressen. Hij was aangesloten bij de LKP(Landelijke Knokploeg), en lid van de sa-botagegroep van de plaatselijke knokploegin Utrecht. Hij bracht zelfstandig een mu-nitieschip tot zinken, dat afgemeerd lag inhet Amsterdam-Rijnkanaal. In zijn huiswaren wapens opgeslagen en ook gaf hijwapeninstructie aan andere verzetsmensen. Op weg naar een bezoek aan een doorde SD verdacht huis werd hij geschaduwddoor de NSB en gearresteerd. Er werd eenwapen op hem aangetroffen. Nauwelijkstwee maanden voor de bevrijding werd hijmet nog zeventien andere verzetsmensengefusilleerd op het fort De Bilt. Hermanwas gehuwd en liet vrouw en drie dochtersna. Zijn vrouw

zat ook in het verzet. Hermanus A.M. (Herman) Benschop ?N. Geboren op lo januari 1915 teIJsselstein. Zijn vader was Dolf Benschop,de smid, die in de Benschopperstraatwoonde. Herman doorliep de Nicolaas-school te IJsselstein en volgde daarna deopleiding als huisschilder aan deAmbachtschool te Utrecht. Aan de Willem (Wim) Hoogendoorn en werd daarna metselaar. Hij kwam al spoedig in aanraking metwantoestanden op sociaal gebied in debouw. Voor IJsselstein werd hij op jeug-dige leeftijd het eerste raadslid voor deSDAP (later PvdA). In de crisisjaren washij met recht een 'rooie rakker'. In 1939verhuist Wim naar Utrecht en gaat hij alsuitvoerder werken bij aannemer Krop.Zijn verzetswerk startte begin 1941 en be-stond uit het illegaal drukken van het ver-zetstijdschrift 'De Vonk'. Hij bezorgdedeze krant zelf Later werkte hij mee aande produktie van het blad 'De Waarheid'. Hij werd op 4 februari 1943 van zijnbed gelicht en achtereenvolgens gevangengezet in Amsterdam, Vucht, Amersfoort,Neuagamma en door de Engelsen bevrijdtoen hij in het kamp

Santborstel zat. Hijwas zo ziek en verzwakt, dat hij op 6 mei1945 overleed. Wim liet vrouw en eenzoon na. Willem Hoogendoorn werd geboren op5 maart 1912 te IJsselstein. Zijn vader wasAlbert Hoogendoorn, evenals DolfBenschop smid in de Benschopperstraat.Wim doorliep de lagere christelijke school 312






