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Route Summary
Een fiets-/fotoroute langs gedenkwaardige plekken uit de
oorlogstijd 1940-1945

Route Overview
Category: Road Cycling
Rating: Unrated
Surface: Smooth
Date Published: 27th October 2019
Difficulty: Easy
Length: 6.750 km / 4.22 mi
Last Modified: 9th January 2020
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Een fiets-/fotoroute langs gedenkwaardige plekken uit de oorlogstijd 1940-1945

Waypoints
Hondsdijk Gaarkeuken bij Rademaker, winter, voorjaar 1945
(52.13148; 4.59123)

Mei, juni 1945. Duitsland capituleert. Nederland is bevrijd. Duitse soldaten verlaten Koudekerk.
Na de capitulatie zitten zo’n 40, voornamelijk oudere Duitse soldaten in de Hervormde school, NSB’ers worden aan de
overkant in het distributiekantoor ondergebracht. Zij worden door leden van de B.S. bewaakt. In die eerste dagen na
de capitulatie lopen zowel Tbs’ers als Duitsers in dat deel van de Dorpsstraat de wacht. De Nederlanders met geladen
wapens. De Duitsers met wapens zonder kogels. Op 8 mei arriveren de eerste geallieerden vanuit Wageningen
Koudekerk. Canadezen ontwapenen dan de Duitse militairen in Koudekerk.
De meeste Duitse soldaten, vooral de dienstplichtigen, worden na de oorlog niet vervolgd en kunnen eind mei, begin
juni huiswaarts keren. Canadese militairen begeleiden de groep uit Koudekerk naar Scheveningen vanwaar ze, met
vele anderen, over het strand via de Afsluitdijk en de noordelijke provincie naar Duitsland moeten lopen.

Hondsdijk 2 Gaarkeuken
(52.12964; 4.58552)
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Hongerwinter 1944-1945. In de kaasboerderij van de familie Rademaker wordt centraal gekookt voor de
mensen van Koudekerk. De gaarkeuken voorziet velen van een schep eten per dag.
Tijdens het laatste jaar van de bezetting ontbreekt het de mensen niet alleen aan eten maar ook aan brandstof.
Daarom worden centrale keukens ingesteld waar voor een hele wijk of dorp gekookt wordt. Er worden rantsoenen
kolen beschikbaar gesteld door de Duitse overheid maar er wordt ook op turf uit het Hazerswoudse Rietveld gekookt.
Boeren zijn verplicht van tijd tot tijd een koe of varken te leveren aan de gaarkeuken.
Eldert Rademaker is voor de oorlog al gestopt met kaasmaken. In het achterhuis staat nog wel een grote stoomketel,
die gebruikt wordt om de enorme kookpot in het voormalige kaaspakhuis te verwarmen. In grote gamellen wordt een
waterige soep of stamppot gekookt. In een kantoortje in de wordt de administratie bijgehouden. Ook bij Bervoets in de
Lagewaard wordt voor de gaarkeuken gekookt. Daar staat meestal pap op het menu, later aangelengd met water,
zodat er genoeg voor iedereen is. Eten halen is vaak een taak voor de kinderen.

Dorpsstraat 14 Gereformeerde kerk - Luchtbeschermingsdienst, voorjaar 1940
(52.13060; 4.58766)

Voorjaar 1940. Vanaf de toren van de Gereformeerde kerk tuurt de Koudekerkse Luchtwachtdienst het
luchtruim af op zoek naar vijandige toestellen.
De Nederlandse regering houdt bij een mogelijke vijandige inval ook rekening met luchtaanvallen. De radar bestaat
nog niet. Vliegtuigen moeten met het blote oog worden waargenomen. In 1939 wordt de open toren van de
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Gereformeerde kerk een luchtwachtpost tegen een vergoeding van 5 gulden per week. Leden van de Koudekerkse
Luchtwachtdienst houden vandaar het luchtruim in de gaten op zoek naar vijandige vliegtuigen. Mochten die gespot
worden, dan geven de luchtwachters via een speciaal aangelegde telefoonringleiding vervolgens tijdstip en richting
door aan de centrale Luchtwachtdienst in Den Haag.
Luchtwachters zijn vrijwilligers maar ze worden wel opgeleid door een commandant die militairen moet zijn geweest.
Na de mobilisatie wordt de Luchtwachtdienst op volle sterkte gebracht, waarna het in ploegendienst, 24 uur per dag,
het luchtruim in de gaten houdt.

Dorpsstraat 45a - School met den Bijbel, schade bombardement, mei 1940
(52.13166; 4.59010)

14 mei 1940. De School met den Bijbel die hier stond, werd zwaar getroffen tijdens het bombardement.
Mei 1945: De Binnenlandse Strijdkrachten gebruiken de zolder van de herbouwde school.
Bij het bombardement in de middag van 14 mei 1940 wordt de Hervormde school zwaar beschadigd. De School met
de Bijbel is geraakt door een voltreffer. De muur van het middelste lokaal is verdwenen. Er hangt een enorme stofwolk
boven het gebouw. Gelukkig is het Pinkstervakantie en zijn er die middag geen kinderen op school. Verwoest of niet,
het doet die 14e mei dienst als tijdelijk mortuarium voor de slachtoffers van het bombardement.
Het verkeer wordt zwaar bemoeilijkt door de vele grote gaten in de weg. Overal liggen glasscherven, dakpannen en
puin. De schade aan de school wordt later beraamd op fl. 2680. De totale schade in Koudekerk bedraagt ruim 50.000
gulden. De school wordt spoedig hersteld. Direct na de bevrijding gebruiken de Binnenlandse Strijdkrachten de zolder
van de school als een van hun onderkomens. Ook Duitse soldaten worden daar tijdelijk ondergebracht.

Dorpsstraat 51 Boerderij van Van Wensveen, schade bombardement, mei 1940
(52.13186; 4.59064)
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Boerderij Bij Kerk. In de namiddag van 14 mei bombarderen vier Duitse Heinkels gedurende anderhalf uur het
gebied tussen Zwammerdam en Leiderdorp.
Op 23 februari 1943 wordt de grote luidklok uit de kerktoren afgevoerd.
De weerstand van het Nederlandse leger verbaast Hitler. Na vier dagen oorlog wil hij Nederland die 14e mei tot
capituleren dwingen. Daartoe wordt aan het begin van de middag Rotterdam gebombardeerd. De Duitse Luftwaffe
krijgt de opdracht de opmars van het Nederlandse leger te stuiten. Juist die dag is het door de komst van duizenden
evacués uit de Betuwe ongewoon druk in de regio. Tussen al die bussen, auto’s, vrachtwagen en paarden en wagens
waarmee de mensen naar hier worden gebracht, bevinden zich ook onderdelen van het Nederlandse leger. Zowel bij
Zwammerdam als in Hazerswoude worden vier Duitse Heinkels beschoten. Reden voor de bemanning om de stoet
overal langs de Rijn als militair aan te zien. Het gevolg is 24 doden in Koudekerk en Hazerswoude en veel materiële
schade. Deze boerderij van de familie van Wensveen wordt zwaar getroffen. De bewoners blijven echter gespaard. In
de gevel boven de deur van de Hervormde kerk zijn nog steeds de gaten van scherfinslagen te zien.
De kerk zal tijdens de bezetting niet veel meer schade oplopen. Wel wordt op dinsdagmiddag 23 februari 1943 de
luidklok van de kerk weggehaald door ‘aannemer’ Meulenberg uit Heerlen. Schoolkinderen zien het gebeuren. De
verontwaardiging bij de bevolking bij het ‘roven’ van de klok is zeer groot. De klokken maken immers deel uit van hun
leven.
De klok kreeg eind 1942 nog een beschermde status vanwege zijn culture waarde. De Duitse bezetter vordert
bronzen kerkklokken om deze vervolgens om te smelten, zodat er oorlogstuig van gemaakt kan worden.
Na een inzameling onder de bevolking kan er in 1948 een nieuwe klok worden aangeschaft.

Dorpsstraat 53
(52.13203; 4.59104)
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Hervormde of Brugkerk, weghalen van de kerkklokken, voorjaar 1943

Het torentje, Dorpsstraat 63, t.w.v. Lagewaard - Koninginnedagspelen augustus
1939
(52.13251; 4.59250)
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28 augustus 1939: Tijdens de feestelijkheden vanwege de verjaardag van koningin Wilhelmina wordt op het
aanplakbord naast het gemeentehuis aan de overkant de algemene mobilisatie afgekondigd.
In de laatste week van de zomervakantie wordt gewoontegetrouw de verjaardag van koningin Wilhelmina (31
augustus) groots gevierd. Veel mensen zijn op het feestterrein als op het aanplakbord aan de overkant, naast het
gemeentehuis een plakkaat wordt opgehangen. Daarop wordt de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger
afgekondigd. Dienstplichtigen behorende tot een der lichtingen van 1924 tot en met mei 1939 moeten zich de
volgende dag melden bij hun kazernes. Het land maakt zich gereed voor de verdediging op een mogelijke vijandige
aanval.
De stemming onder de volwassenen op het feestterrein slaat direct om. Wat zal de toekomst brengen? Hoe lang
zullen de mannen weg zijn? Wanneer zien we onze zonen, echtgenoten, broers en vaders weer terug?
Het zal zes jaar duren voordat de verjaardag van Wilhelmina weer in vrijheid gevierd kan worden.

Dorpsstraat 70 - Voormalig gemeentehuis en hoofdkwartier van de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten, mei, juni 1945
(52.13225; 4.59267)

Mei 1945. Het toenmalige gemeentehuis van Koudekerk is het hoofdkwartier van de commandanten van de
Binnenlandse Strijdkrachten van Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk.
In september 1944 worden de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten opgericht. Het strijdend deel wordt gevormd
uit het verzet, het bewakend deel moet na de bevrijding een grote rol gaan spelen.
De BS komt direct na de capitulatie bovengronds. Voor velen een moment van verbazing bij het zien van andere
leden. Tot dan toe was er immers in het geheim geopereerd. Hoofdtaak van de BS: het oppakken van mensen die
zich onvaderlandslievend hadden gedragen, het bewaken van gearresteerden en optreden als hulppolitie. De mannen
helpen ook bij het verdelen van de eerste voedselpakketten.
Commandant Kristelijn, een Hazerswoudse politieagent, betrekt met zijn ondercommandanten een kantoor in het
gemeentehuis. Al gauw worden in Koudekerk en aan de Rijndijk de vijftien NSB’ers opgehaald. Zij worden in een
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garage in de Dorpsstraat ondergebracht. Voor hun eten zijn ze afhankelijk van familie, slapen doen ze op stro op de
grond en hun behoefte moet op een blik gedaan worden dat geleegd mocht worden in de Rijn.

Lagewaard 25 - Afgegraven weg om opmars te verhinderen, voorjaar 1945
(52.13603; 4.59963)

Voorjaar 1945. De Lagewaard is zover afgegraven dat er geen normaal verkeer meer langs kan. De bezetter wil
meer land onder water zetten. Mochten geallieerden in zicht komen, dan is deze dijk zo doorgebroken.
Half april werpen de Duitsers nog wegversperringen op bij de Achthovenerweg in Leiderdorp. Ze willen bij een opmars
van de geallieerden niet ingesloten komen te zitten. Die versperringen bemoeilijken het verkeer tussen Leiderdorp en
Koudekerk.
Vlak voor de bevrijding willen de Duitsers de Lagewaardse Polder verder laten onderlopen. De weg annex dijk
Lagewaard wordt op twee plaatsen afgegraven. Het wegdek is al verdwenen. Zo nodig kan de dijk snel; doorbreken,
waardoor het Rijnwater de polder in kan lopen.
Er is nog een smalle strook van de weg open, waar je met een beetje kunst en vliegwerk over kan fietsen. Als een
Duitse soldaat, die bezig is de dijk af te graven, hoort dat de oorlog voorbij, laat hij direct zijn schop vallen en verlaat
hij met een brede grijns op het gezicht de dijk.

Inundatie, voorjaar 1944
(52.14138; 4.61380)
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Hoek Hoogewaard Landlustweg - Wegversperring, 1943
(52.13922; 4.62742)

1944. Wegversperring, onderdeel van de Duitse Vordere Wasserstellung om de opmars van geallieerden
vanuit het westen te bemoeilijken.
De huisjes in deze buurt worden in 1944 gesloopt op last van de Duitse bezetter. Zo kon er een vrij schootsveld voor
de Duitsers worden gecreëerd van waaruit de opmars van de geallieerden moest worden gestopt. De weg wordt
versmald zodat er geen tanks overheen kunnen en mensen gecontroleerd kunnen worden. Op bimshopen
(puimsteen) worden vierkante betonnen blokken geplaatst. Door camouflage is de uitkijkpost vanuit vliegtuigen niet te
zien. De weg, toen een doorgaande weg van en naar Alphen, wordt door deze wegversperring versmald. Even
verderop wordt de ’s Molenaarsbrug opgeblazen.
Duitse soldaten houden bij de wegvesperring de wacht en controleren wie er voorbij komt.
De Koudekerkers vinden het wel een komisch gezicht, die koppies van de soldaten achter de betonnen bakken.
Kinderen doen wel een boodschappen voor de Duitsers en krijgen dan een wat kuch.

Hoogewaard 146 - Melkhandelaar gebroeders Versluijs, schade bombardement,
mei 1940
(52.13016; 4.60781)

9 / 13

14 mei 1940: het huis van familie Lekx is zwaar beschadigd bij het bombardement.
7 juli 1945: Kinderoptocht bij bevrijdingsfeest voor het herstelde huis van de familie Lekx
Ook het huis van de familie Lekx is zwaar getroffen bij het bombardement. Hetzelfde geldt voor het huis van melkman
Versluis aan de andere kant van de weg. De wagen met melk is vernield, het paard ‘Oude Jan’ lag er dood naast.
In juli viert Koudekerk feest. Op 7 juli viert het buurtschap Hoogewaard onder grote belangstelling zijn bevrijdingsfeest.
Onderdeel hiervan is een goed geslaagde kinderoptocht waarmee jong en oud zich vermaken. Aldus De Schakel op 9
juli. Overal in het land worden optochten gehouden waarbij de deelnemers, oud en jong, taferelen uit de voorbije
bezettingsjaren uitbeelden: een neergestort vliegtuig, hongerige mensen, evacués uit de meidagen, blijde mensen na
de bevrijding, verborgen gehouden varkens of de drie Oranje prinsesjes.

Hoogewaard 44 - Opkomt van de B.S., 5,6 mei 1945
(52.13148; 4.60078)

5 mei 1945. Direct na de bevrijding treden de leden van de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in de
openbaarheid. Die ochtend fietsen ze in een met vlaggen versierde Hoogewaard naar hun garnizoen.
De leden van de B.S. moeten zich die 5e mei melden bij hun eigen garnizoen. Het gaat voornamelijk om hen, die deel
uit maken van de bewakingstroepen. De meest commandanten zijn tijdens de bezetting al actief geweest in het verzet.
Uiteindelijke wemelt het bij de Hervormde school van mannen, gekleed in blauwe overalls, met oranje armbanden en
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een pet op het hoofd. Die overalls waren met de wapendroppings in het bezit van de B.S. gekomen. Zo is de B.S. ook
aan wapens gekomen, hoewel een enkeling nog ergens een pistool of geweer had verstopt.
Bij de school aangekomen krijgen de mannen hun eerste opdracht: de straat op gaan om mensen te waarschuwen
voor provocatie van de Duitse soldaten. Het is niet duidelijk of alle Duitsers al weten dat Duitsland is gecapituleerd en
bovendien zou een enkeling daar behoorlijk de pee in kunnen hebben.
De eerste weken na de bevrijding spelen de B.S. een belangrijke rol bij het handhaven van rust en orde.

Algemene Begraafplaats Hoogewaard 9 - Herdenkingsmonument op de
Algemene Begraafplaats, november 1940
(52.13211; 4.59700)

Eerste dodenherdenking en onthulling Gedenkteken
Op 20 november 1940 wordt om 3 uur op de Algemene Begraafplaats in Koudekerk het gedenkteken onthuld van het
gemeenschappelijk graf van de gevallen slachtoffers tijdens het luchtbombardement van 14 mei.
Dit gebeurt onder grote belangstelling van familieleden, dorpsgenoten, de beide predikanten dokter Vlaanderen en
burgemeester Verheul. Het is gemeentewerkman Van Doorn die het kleed van het gedenkteken verwijdert. Het
grafmonument van W. Eman uit Alphen kost fl. 350 aan arbeidsloon plus fl. 50,- aan marmerslag. Het bedrag is door
nabestaanden bijeengebracht.
In het graf is ook P.H. Fluiter bijgezet. Hij is op 10 mei gesneuveld in Dubbeldam bij de Moerdijk. Van de aan de
Rijndijk omgekomen evacués uit Tiel zijn er twee, Richardus Hofs en Ottolina Hofs- De Haas, in het graf begraven.
Hun namen worden echter later op een metalen plaat toegevoegd. Sindsdien is de gedenksteen verplaatst en zijn nog
enkele namen toegevoegd.
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De jaarlijkse Dodenherdenking in Koudekerk vindt bij dit gedenkteken plaats.
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