
De Leugenbank (deel 1)

“Kan niet waar zijn! Een fabel!” Dat was mijn eerste gedachte nadat ik het verhaal te horen 
had gekregen van de man die er direct bij betrokken was. Hij liet me vooraf beloven dat ik 
zijn naam niet zou noemen als ik zou besluiten tot publicatie over te gaan. Na een korte 
aarzeling stemde ik in met zijn verzoek. 
 
Het verhaal neemt een aanvang tijdens de verplaatsing van de Leugenbank aan de 
Waalkade, een jaar of vier geleden. 

Hoe zat het ook alweer? 
 
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe verkeersbrug in 1933 werd de bank 
aangeboden door de plaatselijke VVV aan de Gemeente Zaltbommel, en onder grote 
belangstelling van vele hoogwaardigheidsbekleders in gebruik genomen op 16 november 
van dat jaar. Een fraai, robuust exemplaar, voorzien van mooie Art Deco belettering en, 
wat natuurlijk het allerbelangrijkste was, hij werd geplaatst op de enige plek die daar voor 
in aanmerking kwam n.l. met direct zicht op de Waal en de nieuwe verkeersbrug. 

De Leugenbank werd een pleisterplaats waar vele Bommelaren dagelijks hun nieuwtjes 
met elkaar deelden. “Ongelogen waar! Of niet waar natuurlijk!” 
Toeristen die onze mooie stad bezochten, gebruikten de bank graag als picknickplaats om 
hun meegebrachte boterhammen te nuttigen, ondertussen kijkend naar de schepen die 
voorbij voeren. 

In de loop der jaren ging de bank er steeds minder fraai uitzien. De gemeente wilde 
blijkbaar geen geld ter beschikking stellen voor onderhoud, of had het er niet voor over. 
Bewoners van de Waalkade klaagden over verloedering van de standplaats en ongewenst 
nachtelijk bezoek. Sommige inwoners van onze mooie stad vinden vaker een luisterend 
en gewillig oor bij de bestuurders dan anderen. Er waren er die de bank zelfs helemaal 
weg wilden hebben. Gelukkig kwamen de Echte Bommelaren in het geweer en dat 
onzalige plan ging dus gelukkig niet door. Maar, de bank zou wel worden verplaatst. 
Opnieuw kwam er breed protest toen de nieuwe plek bekend werd gemaakt. Zelfs Omroep 
Gelderland rukte uit naar de plaats des onheils. Maar helaas mocht dit alles niet baten en 
werd de verplaatsing een feit. 
    
Toen de bank voorzichtig werd opgetild door een heftruck en op z’n huidige plek werd 
gezet, kreeg een van de grondwerkers de opdracht om de grond achter het muurtje alvast 
wat te egaliseren  zodat er later gras kon worden ingezaaid op de ontstane kale plek. 

Een van de mannen, een gemeenteambtenaar die dit werkje moest uitvoeren, stak de 
schop in de rulle, droge grond en voelde meteen enige weerstand. “Vreemd,” dacht hij, 
“want kabels of leidingen zouden hier niet moeten liggen.”  
Hij schepte wat grond weg en er werd iets donkers zichtbaar. Eerst was hij bang te zijn 
gestuit op een verdwaald stuk oorlogsmunitie, maar bij nader inzien kon dat niet, 
aangezien de bank hier voor de Tweede Wereldoorlog al stond. Hij legde het object 
voorzichtig bloot en zag dat het om een loden koker ging van zo’n 50 cm lengte met een 
doorsnede van een cm of 10. Hij keek om zich heen en zag dat niemand van de andere 
werklui enige aandacht aan zijn actie had geschonken. Hij gooide snel wat grond en zand 
over de koker in het gat en harkte de boel netjes aan. Hij sprak met niemand over zijn 
ontdekking. (Wordt vervolgd.)


