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COLOFON
Het 4 en 5 mei comité Montfoort heeft even diep
nagedacht of het ten tijde van deze coronacrisis wel
passend zou zijn om molen De Valk met zo’n mooie
afbeelding “aan te kleden”!
Toch is besloten om dat wel te doen waarbij belangrijke
argumenten waren:
- Het is nu eenmaal het jaar dat we 75 jaar in vrijheid
leven en dat mag ook best geuit worden op de wieken.
- Corona doet ons mede beseffen hoe kostbaar vrijheid is
om te gaan en staan waar we willen.
- We hoeven niet alles ondergeschikt te maken aan het
rondwarende coronavirus.
(er zou dan ook geen cabaretier of comedy meer op TV
mogen worden vertoond...?)!
- Een glimlach is af en toe in deze tijd ook belangrijk!

Waarom deze herdenkingskrant?
Het 4 en 5 mei comité Montfoort betreurt dat we door het zeer gevaarlijke coronavirus dit jaar niet tesamen kunnen komen op het Kasteelplein
voor de herdenking van onze oorlogsslachtoffers.
Maar al zijn we dan momenteel massaal aan huis gekluisterd onze gedachten zullen in de avond van 4 mei toch bij hen zijn die tijdens de
Tweede Wereldoorlog -en in de jaren daarna bij het uitvoeren van diverse missies- zijn omgekomen.
De verhalen in deze herdenkingskrant voeren ons terug naar die vreselijke en wrede tijd waarin ons land zo zwaar heeft geleden onder
het nazi-regime, waarvan zelfs tot op vandaag de dag de wonden nog niet zijn genezen en de littekens nog immer zichtbaar zijn in de
nederlandse samenleving.
In deze uitgave vindt u een groot aantal werkelijk gebeurde oorlogsverhalen van onze oudste inwoners. Gebeurtenissen die in en rondom
Montfoort hebben gespeeld en waarvan u mogelijk tot op heden geen weet van had. Hulde aan hen voor het feit dat zij bereid waren om veel
oud-zeer toch prijs te geven opdat de nieuwe generaties hierover kunnen lezen en er van leren.
Daarom dus deze herdenkingskrant: opdat wij niet zullen vergeten!
Het 4 en 5 mei comité Montfoort

4 en 5 mei | 2020

4 en 5 mei comité Montfoort

OORLOGSVERHALEN

AVONTUURLIJKE EN SPANNENDE
OORLOGSJAREN
Herinneringen van Paul Lieshout (92)
Op 10 mei 1940 werd Paul (toen 12 jaar oud) wakker van
het geronk van vliegtuigen. “Zij vlogen heel laag en maakten
sprongetjes over de bomen.” Het is de eerste herinnering aan
de oorlog die bij hem boven komt. “Op de brug over de
Hollandse IJssel werden mensen aangehouden. Zij moesten
‘Scheveningen’ zeggen. Konden zij dit goed, met twee harde g’s,
dan mochten zij erdoor.”
Paul herinnert zich nog iets. “Er vielen allemaal verbrande
rekeningen en papieren uit de lucht. Die kwamen uit Rotterdam
dat zwaar gebombardeerd was en in brand stond. Door de wind
werden deze papieren en andere kleine dingen naar Montfoort
en omliggende plaatsen geblazen.” Ook herinnert hij zich dat bij
de koeien de melk gewoon uit de uiers liep. Door alle consternatie
waren zij niet op tijd of helemaal niet gemolken.
Tijdens het bombardement op Montfoort zat de moeder van
Paul in de kerk. Zij kwam direct naar huis maar kon het huis niet
bereiken. Zij werd bij het huis van de brugwachter naar binnen
getrokken en zag de bommen vallen. “Zij dacht eerst dat er een
portefeuille uit het vliegtuig viel maar er vielen er steeds meer. Dit

bleken dus bommen te zijn die op Montfoort vielen.” Ook zag zij
een soldaat van het Nederlandse leger die vanuit de Stadspoort
met zijn geweer op de vliegtuigen schoot. Dit had echter weinig
effect. Maar het was vanaf toen wel duidelijk: Nederland was in
oorlog met Duitsland.
Paul bewaart eigenlijk goede herinneringen aan de oorlogstijd.
‘We waren een groot gezin met uiteindelijk elf kinderen.
Acht jongens en drie meisjes. Het was altijd gezellig.” Voor de
kinderen Lieshout waren de oorlogsjaren een avontuurlijke en
spannende tijd. Van alle spanningen en dreigingen tussen de
bevolking en de bezetters merkten zij weinig of niets. Hun wereldje
bestond uit de landbouwschool, hun woonhuis en de landerijen
daaromheen. Van alle gebeurtenissen in Montfoort merkten zij
nauwelijks iets.
Hun vader zat diep in het verzet maar daar werd niet over
gepraat. Dat hij vaak weg was, vonden zij niet vreemd. Ook bij
vriendjes en vriendinnetjes waren de vaders of broers regelmatig
een kortere of langere tijd weg. Het ontbreken van vaderlijk
gezag gaf hen de vrijheid om die dingen te doen die zij anders
niet hadden gemogen. Toen eindelijk de oorlog voorbij was,
moesten de kinderen weer in het gareel. Een jonger zusje van
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Paul verwoordde het zo: “Je kan net zo goed dood zijn, er is nu
niets meer aan.”
Deze opmerking gaf de situatie goed weer. Paul begrijpt nu wel
dat de meeste mensen er anders over dachten maar hij begrijpt
de opmerking heel goed. “We speelden overal en hadden
alle vrijheid. Doordat er gebrek kwam aan van alles, werden
we uitgedaagd om creatief en innovatief bezig te zijn. We
probeerden van alles, we prutsten van alles in elkaar, we bouwden
van alles en hierdoor ontdekten we van alles. We waren altijd
bezig en tevreden met niets.”
Vader Lieshout was voor de oorlog al bezig met activiteiten die
later tot zijn verzetsactiviteiten zouden leiden. “In de jaren dertig
bracht mijn vader al mensen uit Duitsland onder bij boeren in deze
omgeving. Waarschijnlijk waren dit Joodse mensen maar dat
weet ik eigenlijk niet. Er werd niet over gesproken.” Vader Lieshout
had als directeur van de Landbouwschool goede contacten met
boeren in de wijde omgeving. Ook later, in de oorlog, kwamen
deze contacten hem goed van pas.
In de eerste oorlogsdagen werd de Betuwe onder water gezet.
De bewoners werden geëvacueerd naar onder andere Montfoort.
De evacuees werden opgehaald door inwoners van Montfoort,
die beschikten over een auto. Vader Lieshout was één van hen. De
evacuees werden ondergebracht bij particulieren en bedrijven.
Zo ook bij de familie Lieshout. “De hele kamer en gang waren vol
met mensen. Daaronder was ook een lid van de Eerste Kamer,”
herinnert Paul zich. Na een paar dagen werden alle mensen
weer teruggebracht. Tijdens de terugtocht werden de auto’s op de
Viaanse brug onder vuur genomen. Hierbij kwamen twee mensen
uit Montfoort, Van Wijngaarden en Looman, om het leven. Vader
Lieshout kwam thuis met een gaatje in zijn hoed. Een granaatscherf
was rakelings langs hem heen gegaan.
In de eerste maanden van de oorlog ging het dagelijks leven op
de vertrouwde wijze door maar daar kwam langzaam maar zeker
verandering in. “Er was geen koffie meer daarvoor in de plaats
gebruikten we gebrande erwten. Veel boeren ploegden een stuk
van hun grasland om en gingen mais en voedsel voor hun dieren
verbouwen. Ook plantten zij koolzaad, daaruit konden wij met
veel moeite olie halen. Met een mesje werd het zaadje een stukje
open gepeuterd, dat werd in de omgebouwde worstmachine
gelegd en uitgeperst en druppeltje voor druppeltje kwam er
dan olie uit. Het duurde een hele tijd voordat de lamp weer kon
branden.”
De Duitsers begonnen met het inzamelen van goederen en
grondstoffen. Al het koper moest worden ingeleverd en ook was
het verboden om een radio te hebben. Vader Lieshout ontkwam
aan het inleveren van zijn radio door te zeggen dat hij alleen
goed landbouwonderwijs kon geven als hij de weerberichten kon
volgen. De bezetter geloofde hem nog ook.
Het leven werd steeds moeilijker maar hierdoor werd het voor de
kinderen Lieshout steeds avontuurlijker. “We kookten eten in een
blikje op een houtvuurtje.” Ook de benzine ging op de bon en de
auto’s konden niet meer rijden. Vader Lieshout verborg zijn auto in
een hooiberg op de Kippekaai ( nu IJsselkade).
Vader Lieshout raakte steeds dieper bij het verzet betrokken. “Mijn
moeder wist het maar wij de kinderen wisten het niet.” Regelmatig
kwam er een verzetsgroep bij elkaar in een café in De Meern.
Hier was ook vader Lieshout bij betrokken. Zij bereidden zich
voor op de tijd na de oorlog. De verzetsmensen moesten dan
het gezag van de Duitsers overnemen. Zij hadden ook al een
embleem ontworpen met een bijenkorf, degenen die dit embleem
droegen waren het bevoegd gezag. “Mijn vader had een aantal
bijenkorven bij ons in de tuin staan. Eén korf had een dubbele
bodem daarin lagen alle papieren en de emblemen voor na de
oorlog.
De verzetsgroep kwam regelmatig bij elkaar maar waarschijnlijk
heeft er toch een verrader bij gezeten. Een hoge officier werd
gevangen genomen. “Bij alle verzetsmensen heersten direct de
angst: ‘heeft hij iets verteld en wat heeft hij verteld?’ Waarschijnlijk
helemaal niets. Niet één van de verzetsmensen is opgepakt. De
hoge officier is wel doodgeschoten.
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Eén van de verzetsdaden van vader Lieshout was het zorgen voor
eten en valse persoonsbewijzen voor de onderduikers. Op het
kantoor waar de bonnen werden uitgedeeld werd regelmatig
ingebroken en bonnen gestolen. Van bevriende boeren kregen zij
ook voedsel en vlees voor de onderduikers.
Ook kregen zij hulp van politieman Harrie Sas. Hij haalde
persoonsbewijzen uit de bakken op het gemeentehuis. Deze
werden weer gebruikt voor de onderduikers. “Waarschijnlijk
was ik de eerste met een vals persoonsbewijs,” lacht Paul. “Mijn
vader had de geboortedatum van mijn zusje en mij omgedraaid.
Hierdoor was ik anderhalf jaar jonger dan in werkelijkheid.
Doordat het een bekende datum was, vergisten wij ons nooit.
Duitsers ingekwartierd
In de landbouwschool werden veertig Duitse soldaten gehuisvest.
In de garage werd een keuken voor hen gecreëerd en er stond
een keukenwagen voor de deur. “We mochten niet laten merken
dat we Duits verstonden maar we mochten wel alles stelen wat we
konden gebruiken van de Duitsers.” En dat was veel.
Paul kan zich nog een voorval herinneren. Een boer mocht twee
varkens houden. Eén varken voor de führer en een varken voor
hemzelf. Vader Lieshout schreef brieven waarin hij verklaarde dat
het ene varken getroffen was door een vreselijke en besmettelijke
ziekte en niet meer geschikt was voor consumptie. “Dit was altijd
het varken van de führer.”
Ook op de Doeldijk werd geslacht. In de kelder waar ook de
Duitsers waren gehuisvest werd het varken op een leer gebonden
(dit is een onderdeel van het slachtproces). Het varken moet dan
een aantal uren of dagen zo blijven hangen. De Duitse soldaten
pasten dan op het ‘varken op een leer’.
De oorlog ging verder. Het gebrek aan voedsel en kleding werd
steeds nijpender. “Mijn moeder was geniaal in het maken en
vermaken van kleding, sokken en klompen. We zagen er aan de
voorkant netjes uit maar je moest niet op onze ruggen kijken, daar
was het vaak een lappendeken.” Liepen de kinderen Lieshout voor
de oorlog op schoenen, in de oorlog veranderde dit en liepen
zij op klompen. “Maar ook die gingen weleens stuk. Met een
band erover heen of een stuk eronder werden de klompen weer
opgelapt.”
Textiel kwam ook steeds meer op de bon. Heel af en toe was
er nog weleens een nieuw kledingstuk. Paul kan zich nog goed
een nieuw pak herinneren. “De stof was zo stug. Het leek wel
boomschors.”
Van een oude autoband werden fietsbanden gemaakt. “Wat
waren die stug maar altijd nog beter dan op de velgen rijden
of op houten banden. Ook elektriciteit werd steeds schaarser.
Daarnaast moesten de huizen worden verduisterd. “Op het dak
van ons huis werd een propeller gezet. De eerste poging mislukte
maar de tweede keer ging het beter. Op zolder stond een accu,
die gevoed werd door de propeller. Vandaaruit liepen allemaal
draden waardoor wij toch nog een paar lichtpuntjes hadden.
Ook levensmiddelen werden steeds schaarser. Een beetje melk in
een fles, dan goed schudden, zolang totdat de melk boter was
geworden. Ook kan Pau l zich de vele mensen herinneren die
op hongertocht gingen. Goede boeren gaven melk en andere
levensmiddelen. Maar niet overal kregen de mensen iets.
Ondergedoken
Het leven werd steeds grimmiger en gevaarlijker. Ook voor Paul
en hij moest onderduiken. Met een koffer achterop de fiets vertrok
hij. In zijn broekzak had hij een briefje met het onderduikadres. Dit
mocht hij pas in Oudewater openmaken. “Mijn moeder, broertjes
en zusjes zwaaiden mij uit en gaven het advies ‘Paul, bij Zwolle
de brug over’. Zeker mijn moeder wist dat dit niet klopte maar zij
wilden de Duitsers op een dwaalspoor brengen.
Paul fietste via de Heeswijkerpoort (langs garage Van Jaarsveld),
om Montfoort heen, richting Oudewater. Daar maakte hij
het briefje open. “Ik kwam bij de familie Vergeer in de Lange
Linschoten terecht.” Paul had dit onderduikadres aan zijn vader
te danken. In 1943 moest een zoon van de familie Vergeer naar
Duitsland. Vader Lieshout zorgde ervoor dat hij hiervoor vrijstelling

kreeg. Twee jaar later moest Paul onderduiken en kon bij de familie
Vergeer terecht.
“Ook daar was het een avontuurlijke tijd. Op een dag zat ik met
een dochter in het varkenshok. Het varken wierp 13 biggen maar
ging boven op het beste biggetje staan. Het biggetje lag helemaal
open. Ik heb het toen gehecht.” Om aan eten te komen gingen we
jagen in de polder. In de sneeuw konden we goed het spoor van
de hazen volgen. Met twee hazen aan onze riem vervolgden we
onze weg.”
Ook ging Paul en de zoon van Vergeer vissen in de sloten. “Dit
mocht eigenlijk niet. Al het water was verhuurt aan vissers uit
Oudewater. We visten met een hengel maar gingen ook vaak
‘schakelen’. We spanden dan twee netten in een sloot. Joegen
vervolgens de vissen op en die zwommen tussen de netten.
Wanneer zij terug wilden zwemmen, bleven zij met hun kieuwen
vast zitten.”
Vader Lieshout was al langere tijd ondergedoken. In Oudewater
werd hij op zijn onderduikadres heel erg ziek. “Hij had het aan zijn
nieren maar knapte weer op. Het werd te gevaarlijk in Oudewater.
Via dokter Verbeek uit Oudewater kwam hij ook bij boer Vergeer
terecht. Vader en zoon zaten op hetzelfde adres ondergedoken.
Maar ook hier werd het te gevaarlijk en moest hij weer weg.”
De oorlog ging verder en de tijd ging door. In augustus 1944 ging
de oudste broer van Paul naar het noviciaat in Limburg. “Hij was
maanden eerder bevrijd dan wij en heeft de laatste spannende en
moeilijke oorlogsmaanden niet meegemaakt.”
Gegijzeld
In mei 1945 keerde Paul terug naar huis. Daar vond hij het hele
huis leeg. Alleen zijn moeder, acht kinderen en de dienstbode
Anna Vendrig waren aanwezig. “Alles was leeg. Er stonden geen
stoelen, tafel of ander huisraad meer in huis. Het volgende was
gebeurt….”
In januari 1945 waren er acht kinderen Lieshout thuis met Anna
Vendrig, de dienstbode. “Mijn moeder was op dat moment niet
thuis. Mijn oudste broer was in Limburg, ik was ondergedoken en
het jongste kind was nog niet geboren.”
Anna en de kinderen moesten in de woonkamer blijven. De
Duitsers doorzochten het hele huis. Zij waren op zoek naar Vader
Lieshout maar die was ondergedoken. De kamerdeur werd op slot
gedraaid en vier Duitsers hielden op de gang de wacht. Moeder
Lieshout kwam die avond thuis en vertrouwde het niet. Alle klompen
lagen bij de achterdeur en zij gooide een klomp naar binnen,
precies tegen een Duitser aan. Het was een hele consternatie.
Eerst begrepen de Duitsers niet wat die vrouw kwam doen want zij
dachten dat Anna de moeder was. Toen zij begrepen dat dit de
echte mevrouw Lieshout was, mocht zij naar binnen.
Moeder Lieshout was die middag op de fiets bij een aantal
boeren geweest en had vervalste persoonsbewijzen rondgebracht.
Ook had zij andere papieren zoals ‘vernieuwde ausweissen’ bij
zich. Moeder mocht bij de kinderen en Anna maar zij moesten
allen in de woonkamer blijven, onder strenge controle van de
Duitsers. Op een bepaald moment viel het licht uit. De propeller
op het dak werkte niet goed meer. Het werd pikkedonker in de
verduisterde kamer. “Er ligt nog een kaars in het dressoir,” zei
Moeder Lieshout tegen de Duitsers. “Mag ik die pakken?” Dit was
goed. Al schuifelend ging moeder op de tast naar het dressoir.
Daarop lag een lopertje maar onder deze loper lagen allemaal
papieren voor het verzet. Voordat moeder de kaars pakte, propte
zij, in het pikkedonker, eerst alle papieren onder haar kleding. “Het
was maar goed dat vrouwen in die tijd van die grote directoires
droegen. Daar kon een hoop in.”
De Duitsers dreigden het hele gezin naar een concentratiekamp
te brengen als zij niet zeiden waar Vader Lieshout was. Een
paar dagen later was moeder ziek en moest de dokter komen.
Zij moest boven rusten. Dokter Van der Heijden schreef haar
absolute rust voor. “Waarschijnlijk zijn zij hierdoor niet naar het
concentratiekamp gebracht.”
Op 15 februari 1945 werd de situatie nog moeilijker. “De Duitsers
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haalden hele huis leeg. Al het huisraad namen zij mee. Er waren
alleen nog een paar bedden en wat pannen en borden. Verder
was er helemaal niets meer in huis.”
Het gezin stond onder strenge bewaking van de Duitsers. Zij
moesten in de woonkamer slapen, eten en alles doen. Moeder lag
boven. Als er iemand naar de wc moest dan ging er een Duitser
mee. Toch waren er ook verschillen tussen de bewakers. Van een
enkeling mochten de kinderen soms heel even naar buiten kijken of
kregen zij iets.
In Montfoort waren ook hoge Duitse officieren gehuisvest.
Regelmatig kwam een Duitse officier controleren of het gezin nog
wel zwaar werd bewaakt. “Nu wil ik toch een naam noemen,”
Paul aarzelt even maar gaat dan toch door. “Jo van Dijk kwam
altijd gearmd met de officier mee. Dat zag er zeer verdacht
uit. Zij vroeg altijd of zij even naar boven naar mijn moeder toe

mocht om te kijken hoe het met haar ging. Dit mocht altijd. In
werkelijkheid bracht Jo papieren, voedselbonnen enzovoort voor
de onderduikers naar mijn moeder. Ook nam zij andere papieren
mee. Alleen door met de officier te gaan wandelen kon zij bij mijn
moeder komen en de onderduikers helpen. Zij stond echt aan de
goeie kant maar dat leek anders.” Paul herinnert zich nog iets. “Een
Duitse soldaat van Oostenrijkse afkomst bood aan om een pakket
weg te brengen naar een boer. Hij heeft nooit geweten wat er in
het pakket zat maar h et waren papieren voor de onderduikers.”
Nachtenlang zat moeder Lieshout voor het raam. Zij zag de
geallieerden vliegtuigen overvliegen richting Duitsland en terug.
Ook zag zij een vuurgevecht tussen een geallieerd en een Duits
vliegtuig.

liet hij zijn hond achter. Paul ontfermde zich over de hond. “Die heb
ik later nog geruild met Jan Kip (Groen) voor een fiets. Wel met de
afspraak dat wanneer er jonge hondjes zouden komen, ik er 1 zou
krijgen maar dat is nooit gebeurt.
Paul kan zich nog goed de bevrijdingsfeesten en de terugkomst
van Jacob en Sientje Kijzer herinneren. Het normale leven kwam
weer op gang maar overal waren er herinneringen aan de oorlog.
Op het Gasplein in Oudewater zag hij een vleugel van een
vliegtuig. Hij gebruikte deze vleugel later op de landschool als
lesmateriaal. Ook het zinken oorlogsgeld liet hij aan zijn leerlingen
zien. De oorlog was dan wel voorbij maar de herinneringen aan
deze, voor hem, avontuurlijke en spannende tijd zijn hem altijd
bijgebleven.

In mei ’45 vertrokken de Duitsers uit de Landbouwschool. “We
pakten alles wat we nodig hadden want wij hadden niks meer.”
Een Duitse arts had al die jaren een hond gehad. Toen hij vertrok,

Joke de Wissel
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