Geaccordeerd door Johan Sturkenboom op 10 mei 2010

Johan Sturkenboom
14 jaar in 1940
Leerling landbouwschool en werkzaam bij vader op boerderij.
Ik woonde op de Houtensewetering 23 bij mijn ouders en broers. Naast ons woonde
onze knecht Hannes Frasa op nummer 21. Het eerste dat ik van de oorlog merkte was
dat de hond onrustig was. Ik was opgestaan om met mijn vader en broer te melken. Het
was rond 5 uur of half 6 in de ochtend (10 mei). Buiten vlogen ontzettend veel vliegtuigen
over. Ze zaten hoog. Wat er aan de hand was, was in eerste instantie niet duidelijk. We
hadden nog geen radio gehoord.
De eerste dagen van de oorlog verliepen rustig. Bij de buren Frasa kregen ze een kind.
Dokter van Dop regelde dat de moeder in het ziekenhuis werd opgenomen. Op dezelfde
dag, zondagavond (12 mei) toen het tijd was voor het Lof in de kerk, hoorden we dat de
koeien weg moesten, omdat het land onder water werd gezet.
Mijn oudere broer vertrok met de koeien naar Vreeswijk. De route liep via de
Overeindsebrug bij de Plofsluis. Mijn broer vertelde dat de koeien hier niet verder
durfden, omdat aan de andere zijde van de brug ook koeien stonden. Uiteindelijk is de
oversteek gelukt met behulp van een Nederlandse soldaat.
Zelf gingen we een dag later weg. Mijn vader verzamelde de sleutels van de huizen
langs de Houtensewetering en leverde deze in bij het gemeentehuis. Met paard en
wagen gingen de mensen naar Vreeswijk. Er stond toen nog geen water op de
weilanden. In Vreeswijk gingen we aan boord van een kolenschip. We hadden
beddengoed mee en legden deze in de ruimte waar eerder kolen hadden gelegen. Ik
was binnen in het ruim en kwam niet buiten. Er was geen licht. Er waren er die een
lampje bij zich hadden. Iemand had een hond mee, die aan boord jongen kreeg. Ik denk
dat we in de buurt van Dordrecht waren, maar zeker weet ik het niet, toen ze zagen dat
Rotterdam was gebombardeerd. Ze konden het in elk geval zien dat Rotterdam in brand
stond. Hoe de reis toen precies ging weet ik niet meer zo goed. Ik denk dat we een nacht
in een kerk of een school hebben geslapen in de buurt van Den Haag. Ik denk dat het
Voorschoten of Voorburg was.
Hoe ik thuis kwam weet ik niet meer. Met de trein of anders. In elk geval stond het land
achter de boerderij onder water. De boerderij stond droog. Ik kan nog wel aanwijzen tot
hoever het water kwam.
Wat ik heb gehoord is dat er niet zoveel is gebeurd in het dorp toen we weg waren. Wel
hebben Nederlandse soldaten hier en daar hun behoefte gedaan in de huizen.
De eerste jaren gebeurde er niet veel. Het leven ging gewoon door. Ik heb weinig
Duitsers gezien. Mijn broer zat in Nijmegen en die zat vanaf het begin in bezet gebied.

Toen mijn broer in Utrecht studeerde moest hij een loyaliteitsverklaring tekenen. Dat
deed hij niet en mijn broer moest onderduiken. In de hooitas hadden we een ruimte
gemaakt waar hij zich verstopte. We kregen elke keer brieven voor hem. Die stuurden
we elke keer terug. Mijn vader is toen naar Utrecht gegaan waar Seyss-Inquart zat. Hoe
mijn vader zich daaruit heeft gepraat weet ik niet, maar mijn moeder heeft na afloop een
kaarsje opgestoken als dank. Mijn broer is later in de Betuwe ondergedoken.
Vanaf 1943 kwamen mensen uit Utrecht melk halen. Rond melktijd stonden er dan zo’n
20 tot 25 mensen op het erf. Ook konden ze aardappels, kaas, eieren en fruit krijgen. Er
stond een dikke lindeboom op het erf en soms kleedden ze zich achter de boom om,
zodat ze opnieuw melk zouden krijgen. Het uitdelen van melk en eieren mocht niet van
de Duitsers, maar de controle viel mee. In het algemeen waren er weinig Duitsers in het
dorp. Ook stond ineens Professor Jongbloed hier om eten te halen. Mijn broer kende
deze professor van zijn studie. De professor heeft een hartlong-machine ontworpen. Zijn
dochter is nog een half jaar bij ons geweest.
We hadden een paal bij de schuur staan, voor als het onveilig was om naar huis te
komen. Mijn broers wisten als ze op het land waren dan dat ze moesten wegblijven,
omdat ze anders in de val liepen. Op een keer kwam veldwachter Hoekstra voorbij met
één Duitser. De veldwachter riep dan tegen mij vader: “Sturkenboom, ik moet zo ook bij
jullie zijn.” Mijn broer Gert was in de leeftijd dat hij tewerkgesteld kon worden en vluchtte
weg naar de Grienden bij boerderij de Knoest.
Vanaf 1943 waren er Rotterdammertjes in Houten. Bij gezinnen zaten dan Rotterdamse
kinderen. Wij hadden ook een Rotterdams jongentje bij ons. 2 jaar lang, tot na de oorlog.
Ik denk dat hij 7 of 8 jaar was. Hij heette Dolf van Hout. Zijn broer Jan van Hout was zo’n
17 jaar en in Rotterdam opgepakt bij een razzia. Hij moest lopend naar Duitsland. In Ede
heeft hij zich ’s avonds uit een rij laten vallen. De volgende ochtend stond hij ineens hier
voor de deur. Tot het einde van de oorlog is hij hier gebleven. Uiteindelijk zaten er wel
zo’n 15 man in huis.
In 1943 moesten we een deel van het weiland omploegen. 4 hectare. Er moest koolzaad
worden verbouwd. Dat was verplicht. Verder werden er aardappels verbouwd.
Ik denk dat met NSB-burgemeester Bosschaart veel mensen een gunstige ervaring
hebben gehad. Ik heb hem niet meegemaakt of nodig gehad.
In 1944 hadden we bordjes voor het raam met difterie. De Duitsers waren heel bang
hiervoor. Dan kwamen ze niet. Ik had ook difterie. Waarschijnlijk gehad van mensen die
melk en eieren kwamen halen. Toch zijn hier Duitsers geweest. Ze vorderden paarden.
We hebben ook vee verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn drie schapen
geslacht in het weiland. De daders zijn waarschijnlijk overlopen, want het vet en vlees
was er nog. Ook zijn er zo’n 2 a 3 koeien geslacht. In 1944 werd een koeienwacht
opgericht, Boeren liepen toen wacht, om diefstal te voorkomen.
Van de bombardementen op treinen heb ik niets meegekregen. Van het bombardement
in Houten kan ik me ook niet zoveel herinneren. Wel weet ik dat bij Kees Uitewaal aan
de Beusichemseweg bij boerderij Den Oord nabij de Lek een V1 in 1944 in de boerderij
is gekomen.

In de lente van 1944, maar kan ook 1945 zijn, moest mijn vader naar ’t Goy of Cothen
om aardappels te halen. Hij deed dit met een wagen met twee paarden ervoor. Ineens
cirkelden er vliegtuigen omheen en beschoten de kisten. Mijn vader had het zien
aankomen en liet zich vallen in een greppel. Een paard was geraakt door scherven.
In 1945 stond het water net zo hoog als in 1940. We hadden een vlot gemaakt van
telefoonpalen om daarmee te varen. Het water stond er tot na de bevrijding.
De bevrijding gebeurde met tanks en auto’s. Ik weet niet meer hoeveel het er waren.
Veel heb ik er niet van gezien, want ik had mijn werk. Na de oorlog was burgemeester
Los terug. Hij stond op het bordes en dacht dat hij joviaal zou worden ontvangen. Maar
dat was niet zo. De mensen vonden hem een bange burgemeester.

