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De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ presenteert de expositie 
‘Bombardement en Bevrijding Houten 1944-45’. Afhankelijk van de actuele situatie 
is de tentoonstelling tot 31 oktober 2020 te zien op dinsdag en zaterdag van  
11-15 uur op de zolder van Het Oude Station, Stationserf 99, Houten.
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Veel mensen in 
Houten kropen 
tijdens de bevrij-
dingsfeesten in 
hun enthousiasme 
op de legervoer-
tuigen.

In het kader van de herdenking 
‘75 jaar BEVRIJD’ na de Tweede 
Wereldoorlog, presenteert de 
Archeologische Werkgroep “Leen 
de Keijzer” Houten, aangesloten 
bij  de Historische Kring ‘Tussen 
Rijn en Lek’, een bescheiden maar 
bijzondere expositie.
De tentoonstelling vestigt speciaal 
de aandacht op twee dramatische 
gebeurtenissen die in Houten heb-
ben plaats gevonden. Het gaat om 
het bombardement door de gealli-
eerden op Houten op 28 november 
1944 en de bevrijding in de eerste 
week van mei 1945. Er is gekozen 

Voorwoord

voor een beknopte weergave in 
woord en beeld. We tonen voor-
werpen, documenten en unieke 
foto’s uit die donkere periode.
We zijn de bruikleengevers dank-
baar voor het in bruikleen afstaan 
van voorwerpen en documenten.
Graag gaan we ervan uit dat u het 
bezoek aan de tentoonstelling 
en/of het lezen van dit gidsje zult 
waarderen.

Herman de Korte
Archeologische Werkgroep “Leen 
de Keijzer” Houten.
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na de bevrijding van Zuid-neder-
land in 1944 intensiveren de geal-
lieerden de luchtaanvallen, dus ook 
op Houten. Er vallen slachtoffers, 
treinen en sporen komen onder 
vuur bij aanvallen in juni, augustus 
en september. Het verzet pleegt in 
oktober een aanslag op het spoor; 
als vergelding steken de Duitsers 
villa  ‘Vogelenzang ‘ te Schalkwijk in 
brand. De gemeente Houten moet 
een boete betalen van 30.000 
gulden als straf voor de aanslag op 
het spoor in november.
Rond Houten is luchtafweergeschut 
opgesteld om o.a. het hoofdkwar-
tier van generaal Hans Wolfgang 
Reinhard van het 88ste legercorps 
te beschermen. De generale staf is 
gevestigd in enkele villa’s aan de 
Herenweg, bewaakt door geron-
selde ex-krijgsgevangen Sovjetsol-
daten. mogelijk heeft het verzet 
deze informatie doorgegeven aan 
de geallieerden.

Half november schiet de RAF licht-
kogels af boven Houten en maakt 
luchtfoto’s. Dat alarmeert de Duitse 
bezetter. Er volgt zelfs, op last van 
burgemeester Bosschaart, een 
korte evacuatie van de Houtense 
bevolking naar utrecht, vanwege 
de dreiging van een luchtaanval.

De luchtaanval
Op 28 november 1944 om 10.25 
uur stijgen twee RAF-squadrons van 
11 en 8 Typhoon-jachtbommenwer-
pers op vanaf het al bevrijde Gilze 
Rijen. Twee toestellen verliezen de 
formatie en keren terug. Een ander 
toestel moet een noodlanding 
maken bij Culemborg. De piloot 
D.C. Colebrook wordt uiteindelijk 
krijgsgevangen gemaakt.
In Houten gaat het luchtalarm af 
en om 10.45 uur volgt het bom-
bardement op het dorpscentrum. 
De 16 vliegtuigen laten in twee 
aanvallen , waarbij de toestellen 

Het bombardement in Houten

De verwoesting 
van het schoolge-
bouw op de Brink 
(Plein) door het 
bombardement 
van 28 november 
1944. Hierbij zijn 
negen Duitse 
soldaten omgeko-
men.

Neuskegel van 
een afwerptank, 
gevonden in 
Houten.
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met loeiende sirenes vlak boven de 
kerktoren vliegen, ca 72 bommen 
neerkomen op de Herenweg, de 
Burg. Wallerweg, de Lobbendijk 
en de Brink. Het bombardement 
duurt 10 minuten. Het lawaai van 
de vliegtuigen en de bommen is 
oorverdovend! De trillingen van de 
inslagen zijn in de wijde omgeving 
waargenomen.

Het resultaat
Het hoofdkwartier van de gene-
rale staf aan de Herenweg wordt 
gemist, mogelijk door een fout in 
het kaartcoördinaat. Overigens was 
de generaal die dag waarschijn-
lijk al vertrokken. A.H. meijers uit 

Houten getuigt in 2004 dat de 
generaal ‘s middags om 15.15 op 
weg is gegaan naar het nieuwe 
hoofdkwartier in Bilthoven, niet 
met z’n eigen auto, want die stond 
nog in de verwoeste wagenmakerij 
van Verweij. 
Het schoolgebouw op de Brink, 
bewoond door 50 Duitse soldaten, 
wordt wel geraakt. uiteindelijk 
sterven zeker 12 Duitse soldaten. 
Ze worden ter aarde besteld op 
de begraafplaats Tolsteeg en later 
overgebracht naar de Duitse mili-
taire begraafplaats in IJsselsteyn, 
gemeente Venray. In de school aan 
de Loerikseweg wordt een nood-
hospitaal ingericht voor gewonde 

Kaart waar de 
bombardementen 
hebben plaats 
gevonden in 
Houten.
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soldaten en burgers.

Burgerslachtoffers en 
verwoesting
De schade is enorm. Aan de 
Herenweg zijn de woningen van 
J. van Hal, W. Jacobs, J. Roskam, 
J. Besselink en dierenarts O. van 
Dobbenburgh verwoest. Aan de 
Lobbendijk is het huis van weduwe 
G. Jacobs vernield evenals de 
huizen aan de Burg. Wallerweg 
van K. Verweij, Ph. mantel en 
E. van Hal. Vele andere huizen zijn 
beschadigd.
De zieke Dina Besselink van de 
Herenweg is dodelijk getroffen. 
Haar man Jan sterft van schrik aan 
een hartaanval tijdens zijn verblijf 

in zijn schuilplaats in de tuin. mien 
Osnabrugge en Jantje van Schaik 
schuilen in het huis van Roskam en 
komen om door een omvallende 
muur. De Goyse Ries Spithoven 
wordt in de smederij van Hoogen-
doorn dodelijk getroffen door een 
bomscherf. Er zijn 25 gewonde 
burgers, o.a. de zoon van de familie 
Besselink. men vervoert vier zwaar 
gewonden naar het ziekenhuis in 
utrecht.
Om plundering te voorkomen stelt 
men een burgerwacht in. Veel be-
woners vinden onderdak bij familie 
en vrienden. Kort na het bombar-
dement verwijdert men het puin. 
De herbouw en het herstel vinden 
pas na de bevrijding plaats.

Dit bleef er over 
van de woning 
van familie van 
E. van Hal aan 
de burgemeester 
Wallerweg na het 
bombardement 
van 28 november 
1944.

Een door de RAF 
op de Schalkwijk-
seweg stukge-
schoten Duitse 
munitiewagen in 
februari 1945. Om 
onbekende rede-
nen is de wagen 
verplaatst naar 
de Brink (Plein) 
waar deze foto 
gemaakt is.
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Vanaf 29 december 1944 trek-
ken de Duitsers zich terug uit de 
Betuwe. Legertransporten passeren 
Schalkwijk. In februari 1945 zetten 
de Duitsers het landschap onder 
water. Schalkwijk en het westen 
van Houten lopen onder water. De 
boeren langs de Houtense wetering 
werpen dijkjes op en verplaatsen het 
vee naar het hoger gelegen ’t Goy.
Op 23 maart steken de geallieer-
den bij Wesel de Rijn over. Het 
Brits-Canadese leger buigt af naar 
nederland en bevrijdt op 28 maart 
het eerste dorp in de Achterhoek. 
Grote delen van nederland zijn 
op 1 mei 1945 bevrijd. Op 1 mei 
beginnen geallieerde vliegtuigen 
voedsel te droppen, de  ‘Operatie 
manna ‘, waarbij vliegtuigen bij 
Lage Weide voedsel afwerpen voor 
de stad utrecht.

Vrijdag 4 mei 1945
Op vrijdag 4 mei wordt duidelijk 
dat de oorlog is afgelopen. Onder 

andere in ’t Goy gaan de mensen 
alvast luid zingend de straat op. 
Aanleiding is het radiobericht dat 
de Duitse troepen in nederland, 
noordwest-Duitsland en Dene-
marken capituleren. De capitulatie 
vond op 5 mei 1945 plaats. Op veel 
plaatsen wordt door Duitse solda-
ten nog geschoten.

Zaterdag 5 mei 1945
Officieel is nederland bevrijd, 
Duitsland heeft gecapituleerd. 
maar de Duitse bezetter is nog 
aanwezig in Houten en omliggende 
dorpen.

De bevrijding

Rechts: Het Hou-
tense Pad tussen 
de A12 en fort 
Lunetten, begin 
1945. Tot groot 
ongenoegen van 
de boeren, werd 
een groot deel 
van het landschap 
van de Waterlinie 
in februari 1945 
door de Duitsers 
onder water 
gezet. Vee werd 
verplaatst naar het 
hoger gelegen 
’t Goy.

Vliegtuigen 
boven Houten. 
Vanaf 1 mei 1945 
begonnen geal-
lieerde vliegtui-
gen voedsel te 
droppen. Het 
werd de ‘Operatie 
Manna’ genoemd. 
In Utrecht werd 
er o.a bij Lage 
Weide gedropt.
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Zondag 6 mei 1945
De Schalkwijkse verzetsman Jan 
van Dyk ziet een Duitse soldaat een 
fiets meenemen. Hij wil de Duitser 
aanhouden, maar wordt op de 
Schalkwijkse brug doodgeschoten.

Maandag 7 mei 1945
De eerste bevrijders komen op 
7 mei vanuit Wijk bij Duurstede, via 
de Lekdijk en De Heul in Schalkwijk 
en Houten aan. De bevrijders van 
Schalkwijk en Tull en ’t Waal zijn 
Canadezen van de 1e zelfstandige 
pantserbrigade, onderdeel van het 
Ontarioregiment. 
Ook in Houten is het feest en veel 
mensen gaan naar de Brink om de 
bevrijders toe te juichen. Bewoners 
klimmen op de pantservoertuigen. 
In Houten zijn het Engelsen van het 
41e Verkennersregiment, onderdeel 
van het 1e Canadese legercorps. De 
Canadezen noemen zich  ‘Polarbe-
ars ‘. Op een foto voor de winkel 
van meirink (zie voorzijde) aan de 
Loerikseweg is het embleem van 
een witte ijsbeer op een voertuig 
te zien. In utrecht staat aan de 
Biltstraat, ter herinnering aan de 
bevrijding door de Canadezen, een 

groot beeld van een ijsbeer in het 
plantsoen.

De nadagen
nSB-ers in Houten worden ver-
zameld bij het gemeentehuis en 
opgesloten in Beverweerd bij Werk-
hoven. Er zijn verhalen van nSB-ers 
die op boerderijen moeten werken.
nSB-burgemeester B. Bosschaart 
wordt op non-actief gesteld en 
burgemeester V. Los neemt zijn 

Maandag 7 mei 
1945. De foto is 
gemaakt vanuit de 
eerste etage van 
wat nu ‘Tapperij 
de Zwijger’ is. 
Links zien we de 
muziektent op de 
Brink (Plein).

Rechts: Tegel, 
gemaakt ter ge-
legenheid van de 
voedseldropping 
tot de bevrijding.
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eerdere post in Houten weer in. In 
Schalkwijk en Tull en ’t Waal wordt 
K. Vink benoemd tot waarnemend 
burgemeester. In 1946 wordt 
A. Haefkens benoemd tot burge-
meester van de gemeente Houten.
In Schalkwijk en ’t Goy worden 
enkele vrouwen, verdacht van een 

relatie met de vijand, door  ‘dap-
pere ‘ dorpsgenoten kaalgeschoren 
en bespot. Op 14 mei 1945 wordt 
boswachter Tjibbe Hof uit Tull en 
’t Waal bij zijn arrestatie doodge-
schoten.
Op 30 juni 1945 komen in een 
bunker op fort ’t Hemeltje Frans 
Eyffius, zijn zoon Johannes en Hans 
merkestein, zoon van de fortwach-
ter, om het leven door een ontplof-
fing, bij het onschadelijk maken van 
springstoffen.
Zomer 1945 komen 200 Duitse 
krijgsgevangenen naar Fort 
Honswijk. Op 25 augustus 1945 
komt bewaker Swerus Copier om 
het leven bij de zelfmoord van een 
gevangene, die een landmijn laat 
ontploffen.

Bronnen
•  Website van Oud Houten met o.a. 

verslagen van ooggetuigen
•  Omzien naar de 2e Wereld Oorlog 

van Piet Heijmink Liesert 1995
•  Houten 1940-1945 van  

Otto Wttewaall 2005

•  Interview Leen de Keijzer;  
un 27-11-1993;  
Artikel ’t Groentje 25-11-2004

•  Brief van de heer A.H. meijers aan 
Frank magdelyns 2004

Bevrijdingsfeest 
op de Brink (Plein) 
met uitgebeeld 
prins Bernhard, 
prinses Juliana en 
drie prinsesjes.


