26

Inhoud:
blz. 1
blz. 2
blz. 4
blz. 6
blz. 11
blz. 19
blz. 23
blz. 26
blz. 29
blz. 30
blz. 33
blz. 46
blz. 50
blz. 65
blz. 70
blz. 75
blz. 81
blz. 88

Voorwoord
Proloog
Voormobilisatie 1939
Het begin
Het Geuzenverzet
Niet naar Duitsland!
Vijf bange, lange jaren
Oorzaak en gevolg
Vergeten..... nooit!
Het leven van alledag
Opgepikt!
Bijzonder ‘Bankgeheim’
Overval
D-Day, 6 juni 1944
Operatie ‘Manna’
De eerste voedselschepen
Bevrijding
Epiloog

Aan dit nummer werkten mee:
Schrijvers:
J.R.Th. Campert
Willem van Es
P.J. Hanemaaijer
W.A. van der Hidde
J. Huisman
Rien Luijten
G. Mastenbroek
Henk van de Meeberg
Rinus van de Ree
Afbeeldingen:
Audiovisueel Archief Maassluis
Gemeentearchief Maassluis
Gemeentemuseum Maassluis
W.F. van den Boom
A. v.d. Hout
J. Huisman
			

K. Smit
J. Spijker
J.H. Steenkist
Mw. drs. J. Sterkenburg-Versluis
L. Stigter Sr.
Hans van Vessem
Gerrit A. Wagner
J. Zon

Henk van de Meeberg
D. Pons
Nationaal Sleepvaartmuseum
Wim van der Stelt
M.G.F. Vestjens
V.S.B. Bank, Maassluis
J. Zon

VOORWOORD
Voor u ligt een nieuwe uitgave van
de Historische Schetsen van en over
Maassluis.
De verhalen gaan terug naar de periode 1940-1945 en telkenmale valt
op dat het gevoel van bevrijding zoals
dat door de mensen is ervaren in mei
1945 niet te beschrijven is.
Daarom past het ons als naoorlogse
generatie ons bescheiden op te stellen ten aanzien van allerlei bevindingen die door studies en beschouwingen naar voren worden gebracht.
Eén aspect dat binnen de beklemming van de onvrijheid voor iedereen merkbaar aanwezig is geweest,
is de absolute afwezigheid van veiligheid.
Veiligheid staat anno 1995 als hoogste genoteerd bij de mensen. Die veiligheid wordt heden ten dage op vele wijzen bedreigd door het verkeer,
door de industrie, door stijgende criminaliteit, door verregaand egoïsme…
De overheid is eerst verantwoordelijke om de veiligheid voor de burgers
te waarborgen. Zij heeft daartoe ook de middelen; leger, politie en justitie.
Echter, één van de grootste bedreigingen voor elke overheid is het aanwenden van deze machtsmiddelen tegen haar burgers. Dan is elke garantie voor bescherming verdwenen.
Dat is wat gebeurde in de jaren van het Hitler bewind. In een klimaat
van ongecontroleerde macht, raken ook individuele mensen op drift,
sommigen ten goede, anderen ten kwade. Het is chaos, het is oorlog.
Bevrijding kan dan ook niet anders betekenen dan herstel van democratie en in het verlengde daarvan de rechtsbescherming en de veiligheid van het individu.
Maassluis, 5 mei 1995 		

drs. J. Sterkenburg-Versluis
Burgemeester van Maassluis

1945 – VIERING 50 JAAR BEVRIJDING – 5 MEI 1995
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PROLOOG
MEIDAGEN 1940
De eerste dagen van de oorlog gezien door de ogen van een tienjarige
jongen, wonende op het Hoofd van Maassluis.
Bij het wakker worden op een stralende meidag zegt je moeder: Het is
oorlog!
Je vader is dan op zee. Met hem waren natuurlijk velen op zee of elders.
Vervolgens zijn er de vliegtuigen en de vreemde donkere wolkjes. Al
snel wisten we dat dat ontploffende granaten waren.
We zagen de luchtgevechten en neerstortende vliegtuigen, de bekende
Nederlandse maar ook types die we nog nooit hadden gezien. Het onheilspellends waren de berichten die de nieuwslezer continue voorlas,
zijn stem kwam uit ieder huis. Zelfs voor een tienjarige werd het duidelijk
dat de Duitsers steeds meer terrein wonnen. We dachten aan de Nederlandse soldaten die het afgelopen jaar in Maassluis gelegerd waren
en weer verder waren gegaan. Ze kregen toen ze in Maassluis waren
gelegerd, op straat hun soldij uitgekeerd. Het zou er nu wel anders aan
toe gaan. Hoe, dat konden we niet bevatten. We zagen Vlaardingen en
Pernis branden, grote hoog opstijgende wolken. We zagen ook het oorlogsschip Jan van Galen de rivier opkomen, schietend op vijandelijke
vliegtuigen. Al snel ging het bericht rond dat het schip de Mariniers ging
helpen die de Maasbruggen verdedigden. We wisten dat niet zeker,
maar omdat we op het nieuws hadden gehoord dat daar fel werd gevochten kon het niet anders dan zo zijn. We zagen ook hoe het schip
ten onder ging.
We hoorden in de verte het bombardement op Rotterdam. Daarna hoorden we, zo jong als we waren met iets dat je verslagenheid zou kunnen noemen, van de overgave. Het woord capitulatie was nieuw en dat
begreep je nog niet helemaal. Vele dierbaren zouden niet terugkeren of
heel lang wegblijven, maar daar dacht je heel vaag aan op dat moment.
Daarna kwamen de Duitse soldaten en de marinevaartuigen en de omgebouwde trawlers in de haven. Ook de verbouwde rijnaken waarmee de
bezetters naar ‘de overkant’ wilden varen. Het is er nooit van gekomen.
Tussen dit tijdstip en het moment dat de haven vol lag met geallieerde
oorlogsschepen, hoofdzakelijk ‘landingcrafts’, is er veel gebeurd overal
in Maassluis, in Nederland en in de wereld. Fragmenten van die periode
zijn in deze uitgave van de Historische Schetsen opgetekend.
Rinus van de Ree
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De oorlog verbergt zijn aard, … houdt zich in.
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VOORMOBILISATIE 1939
Nu is het 5 mei 1995, 50 jaar bevrijding, viering van een onvergetelijke
dag nu al weer 50 jaar geleden.
Een andere dag, ook onvergetelijk maar veel minder prettig!
April 1939. Oproep voormobilisatie, melden bij de Luchtvaartafdeling
in Soesterberg.
Na mijn opkomst in Soesterberg vroeg ik overplaatsing aan van Soesterberg naar Ypenburg. Dat werd toegestaan en in plaats van slapen
op een strozak in een vliegtuighangar kreeg ik een slaapplaats in een
van de vele legertenten midden op het vliegveld. Gelukkig kon ik na
enkele dagen zakenverlof krijgen, maar op 9 mei 1940 werd het nog
veel spannender.
Zakenverlof ingetrokken, keer onverwijld terug voorzien van uw kleding en uitrusting. Namens de Minister van Oorlog, de Commandant
Kapitein-waarnemer H.L.G. Lambert.
Ik vertrok ’s avonds om 11 uur op de fiets naar vliegbasis Ypenburg.
Gelukkig waren de slaapplaatsen in de legertenten midden op het
vliegveld inmiddels vervangen door legering in villa ‘Martha’ nabij de
Hoornbrug in Rijswijk. Anders hadden wij de bombardementen, die ’s
nachts om ±3.00 uur op Ypenburg begonnen, vast en zeker niet overleefd. Met auto’s werden wij naar het vliegveld gebracht.
De volgende vijf dagen waren nu niet bepaald zo gezellig en elke
avond dacht je, gelukkig ik ben er nog.
De capitulatie maakte spoedig een eind aan alle gevechtshandelingen
en we werden als krijgsgevangenen ondergebracht in een school in
Rijswijk, die wij korte tijd daarvóór hadden betrokken als slaapplaats.
Die krijgsgevangenschap heeft gelukkig maar ongeveer 1 week geduurd en we mochten naar huis.
Dat waren heel in ’t kort mijn ervaringen tijdens de mobilisatie en 5
dagen oorlog.
Toen begon de lange weg van 5 jaar bezetting. Ik wil het daar nu niet
verder meer over hebben want ik heb daarover in voorgaande Historische Schetsen reeds vele malen verhaald.
Maassluis, 19 januari 1995 		
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L. Stigter Sr.
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Tijdens de mobilisatie. Een parade op onze Markt
door Nederlandse miltairen.

HET BEGIN
De oorlog in Nederland begon in de vijfde maand van 1940 en eindigde vijf jaar later op de vijfde dag van de vijfde maand. Die tijd wordt
nooit vergeten, maar vijftig jaar na het einde denken wij eraan met bijzondere aandacht. Ieder heeft zijn eigen ervaringen en herinneringen.
Over de mijne wil ik iets zeggen, maar ik beperk me tot het begin. Toen
begon voor allen een nieuwe geschiedenis, de wereld werd blijvend
veranderd, letterlijk met een ‘big bang’. Hoe maakte je dat mee?
We wisten dat de oorlog ook bij ons kon komen maar de onmiddellijke
dreiging scheen telkens loos alarm te zijn. Misschien zou de aanval
aan ons voorbijgaan, evenals in 1914. Maar toen op die prachtige 10e
mei, stortte onze wereld ineen. We waren gemobiliseerd en hadden
ons zo goed mogelijk voorbereid, althans dat vertrouwden we. Een
paar dagen hadden velen nog wel hoop (‘We schieten ze als duiven
uit de lucht’, zei een vriend van me die ik op de Markt tegenkwam). We
waren niet weerloos, onze bondgenoten zouden ons helpen, de grote
rivieren zouden ons beschermen. Maar ’s avonds op de veertiende
waren die illusies voorbij. Hoeveel landgenoten waren er gevallen?
Hoe zou het nu verder gaan? Een van onze Maassluise politieagenten
pleegde zelfmoord, hij kon de bezetting door het Nazirijk niet onder
ogen zien. Van Tsjecho-Slowakije en vooral van Polen hadden wij de
afschrikwekkende berichten gehoord.
Ik woonde in Maassluis en werkte bij een bank in Rotterdam. In beide
steden hoorde ik thuis. Toen in september 1939 de oorlog uitbrak kregen de employees de opdracht hun papieren van enige betekenis elke
avond in metalen trommels te doen en die in de ondergrondse kluis op
te bergen. De volgende morgen was het dan hun eerste taak om ze
weer op te halen. Ik had ook zo’n trommel en bracht die telkens trouw
naar de veilige plaats. Behalve op 9 mei 1940.
Die avond zou ik naar de bioscoop gaan. Ze vertoonden een bijzondere film, ‘Ninotchka’, met Greta Garbo en Melvin Douglas in de hoofdrollen. ‘Garbo lacht’, verkondigden de reclames, dat had ze al jaren niet
in het publiek gedaan. Ga dat zien! Het was een heerlijke avond, voor
lange tijd de laatste. (Tientallen jaren later heb ik opnieuw genoten van
die zo goed gebrachte komedie). Toen ik met de trein terugging naar
Maassluis was het een lange dag geweest.
De nacht werd kort. Heel vroeg in de morgen van die 10e mei brak
immers de hel los.
Maar eerst nog iets over mijn trommel.
De avond tevoren had ik wat documenten rond gekregen waaraan weken was gewerkt. Ik moest wachten tot een lid van de directie ze gete-
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kend had en de man had helaas geen haast. Toen het eindelijk gebeurd
was vond ik het te laat om nog naar de kluis te gaan en de trommel met
de stukken bleef staan. Naast mijn bureau. Slordig. Wel heb ik in de
postkamer de exemplaren afgegeven die voor de acht andere partijen
bestemd waren.
Als er in Maassluis iets aan de hand was ging je al gauw even naar
het Hoofd, op de rivier was altijd wat te zien. Trouwens, rechtgeaarde Maassluizers gingen altijd regelmatig naar het Hoofd. Zelfs op dat
vroege, vreselijke uur van 10 mei 1940 kwamen er een paar mensen,
het oorlogsnieuws weerhield hen niet. Er was inderdaad wat te zien.
Hoe gevaarlijk zoiets was moesten we nog leren. Er kwam iemand bij
staan die bij de ‘Luchtwacht’ werkte. Als ik me niet vergis was dat de
naam van het groepje dat op het torentje van het kantoorgebouw van
L. Smit & Co. aan het Schanshoofd de lucht verkende zodat een mogelijke vijand ons niet zou verrassen. Hun instrumentarium heb ik niet gezien, ze zullen wel een paar verrekijkers gehad hebben en een telefoon.
Kennelijk konden ze moeilijk hun post verlaten want de proviand werd
een paar maal per dag langs de voorgevel van het gebouw omhoog
gehesen. De man die daar toen bij was, op het puntje van het Hoofd,
kon het dus weten. Een paar vliegtuigen scheerden ongehinderd laag
boven de rivier, maar hij was niet bezorgd. ‘Dat zijn Noren’, legde hij uit.
Deze Wachter op de Toren wist blijkbaar niet hoe Duitse vliegtuigen er
uit zagen.
Het deed er ook niet toe.
Dat moeten toestellen zijn geweest die mijnen gooiden in de Waterweg.
Een dag later is bij Schiedam loodsboot No. 19 op een mijn gelopen
en gezonken. Onder de slachtoffers die om het leven kwamen waren
10 Maassluizers, n1. Johs. van Dok, Jacob Drijver, Jan J.J. de Glopper,
Johnnie Harinck, Cornelis van der Horst, Joh. A. Koree, Jacob Willem
Pols, A.F. Rolsma, Pieter van der Struis en Maarten de Voogd. Ze hadden de goudvoorraad van de Nederlandsche Bank van Rotterdam naar
Londen moeten brengen.
De dagen die toen volgden zijn moeilijk te beschrijven. Onzekerheid
en angst, gevoed door juiste of onjuiste berichten, hadden iedereen
bevangen. Ik heb toen even overwogen of ik niet ogenblikkelijk zou
trachten naar Engeland te ontkomen, maar ik had teveel banden. En
waarschijnlijk ook te weinig fantasie. Brandwacht heb ik gespeeld, een
nacht hebben we met zijn drieën rondgelopen op het terrein van Machinale Kuiperij de Neeff. Het was niet duidelijk wat we doen moesten ‘als
er iets gebeurde’, we voelden ons niet bijzonder nuttig.
Er kwamen Joodse vluchtelingen die na 1933 uit Duitsland waren weggegaan om ergens in Brabant een nieuw en veilig leven te beginnen.
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Op het Schanshoofd. Links het gebouw van het Loodswezen en rechts daarvan het kantoor van L.
Smit & Co met daarop de ‘uitkijk’ waar de ‘luchtwacht’ z’n uitkijkpost had. Nu zijn beide gebouwen in

Toen de Duitse troepen ons land binnentrokken vluchtten zij voor hen
uit, zo ver mogelijk naar het westen. Twee families kwamen in Maassluis terecht, ze werden ondergebracht in een groot huis aan de dr.
Kuyperkade 28 dat leegstond. Maar toen werden enige stadgenoten
opgepakt die van Duitse sympathie verdacht werden en die kwamen
in datzelfde huis terecht. Niet zo verstandig, maar we waren op niets
voorbereid. Ik had met dat huis iets te maken en herinner me nog de
consternatie van de ontheemden. Die mensen hadden geen illusies.
Eén van de gearresteerden, die zich verveelde, wilde schaakspelen
met een Joodse man en die vroeg angstig of hij dat kon weigeren. Ja,
dat kon hij.
Tegen het einde van onze weerstand kwam er een grote groep terugtrekkende Nederlandse militairen aan. Gedemoraliseerd en uitgeput,
ze zaten en lagen overal, in de verduisterde nacht struikelde je over
hen op straat. Na de capitulatie werden de gevangen genomen Maassluizers vrijgelaten, maar nog lang daarna is dat huis gebruikt voor
daklozen uit het verwoeste Rotterdam.
Op 15 mei ging ik die stad bekijken, op de fiets. Door de radio hadden
wij natuurlijk gehoord van het bombardement, maar ik was niet voorbereid op de werkelijkheid. De aanblik van de smeulende en rokende
binnenstad was verschrikkelijk. Er heerste complete ontreddering. Op
vele plaatsen zag je nog mensen zoeken en sjouwen met een paar
bezittingen die ze hadden teruggevonden.
Hoe dichter ik bij mijn kantoor kwam des te groter werd mijn bezorgdheid. Inderdaad, het gebouw was totaal uitgebrand en ten dele ingestort. Mijn kamer bestond niet meer. Weg trommel, weg contracten,
waarvoor ik verantwoordelijk was. Het heeft twee weken geduurd voor
we zeker waren dat ondanks alles de verschillende duplicaten overal
waren aangekomen en dat ze alle onbeschadigd beschikbaar waren.
Acht wonderen, dacht ik dankbaar.
Er hingen lijsten aan met nummers van pakketten import-hout, daar
ging die zaak over. Verschillend voor de respectievelijke kopers. Reconstructie zou praktisch onmogelijk zijn geweest. Er was veel geld mee
gemoeid. Maar gelukkig kon toen alles toch formeel worden geregeld
en afgewikkeld met de oorlogsschadeverzekering. Het hout zelf heeft
niemand hier ooit gezien, de Duitsers hadden schip en lading op de
Oostzee ingeslikt. Bij de vele dingen die ik in die historische dagen heb
geleerd hoort dus ook dat je in alle omstandigheden zorgvuldig moet
zijn. Niet gewoonlijk, maar altijd.
In de grote ruimte achter de balie van ons bankgebouw was bijna uit-
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sluitend as overgebleven, we hadden houten meubilair. Er lagen wel
tientallen verwrongen schrijfmachines als verminkte insecten her en
der verspreid.
Daar trof ik de hoofdkassier aan, geheel van zijn stuk. Ik weet niet of hij
de laatste avond van de vrede ook naar de bioscoop was geweest, maar
hij wees naar een kleine, geblakerde stalen brandkast die hij dagelijks
gebruikte en zei mistroostig: ‘daarin zit vijfenzestig duizend gulden papiergeld. Dat had ik naar de safe moeten brengen maar het is er niet van
gekomen’. Dat had ik van die nauwgezette man niet verwacht en om hem
wat te troosten heb ik hem toen van mijn trommel verteld, die bestond zelfs
niet meer. Het heeft nog één of twee dagen geduurd voor het gloeiende en
ontzette ding kon worden opengemaakt.
Tot zijn onbeschrijfelijke opluchting bleek van binnen alles intact te zijn. Alleen waren de elastiekjes die om de bundels bankbiljetten zaten, gesmolten. Goeie brandkast. Ik denk niet dat hij zijn bazen ooit verteld heeft wat
hij dagenlang gevreesd had. Ik heb trouwens over mijn Trommel (ik mag
dat nu wel met een hoofdletter schrijven) ook niet meer gepraat. Nu kan
het geen kwaad meer.
Met de fiets aan de hand ben ik toen langs de Boompjes gelopen, ook
daar in Rotterdam moest je de rivier zien. Overal hetzelfde beeld van
nooit geziene vernietiging, aan beide kanten van het water. Daarna
ging ik tussen de puinhopen naar de Gordelweg, maar ter hoogte van
waar nu het Kleinpolderplein is werd het extra moeilijk. Het verkeer
werd geregeld door een Duitse militair die zijn instructies uitschreeuwde in het Duits en alledaags Nederlands. De overwinnaars trokken in
een enorme colonne over de grote weg langs Overschie in de richting
Delft, Den Haag, ik geloof dat ze in Amsterdam zijn gestopt. Na dit indrukwekkende machtsvertoon zijn ze, zoals we later hoorden, rechtsomkeert naar het front in België en Frankrijk gestuurd. Ik herinner het
mij niet precies, maar er moet daar toen een fietspad geweest zijn.
Daarover ben ik rijdend en lopend tot Delft meegegaan.
Niemand viel me lastig. Onderweg telde ik zeventien neergestorte
Duitse vliegtuigen, in een ervan zag ik nog een motorfiets. De bemanningen, dood of levend, waren daar niet meer. Die colonne van honderden, ja duizenden triomfantelijke, goed verzorgde en uitgeruste Duitsers en al dat rollend materieel stemden mij nog somberder dan ik al
was. De kapotte transportvliegtuigen wogen er niet tegen op.
Door Delft en langs Schipluiden fietste ik terug naar Maassluis. Het
was weer een lange dag geweest, maar wel heel anders dan die van
de 9e mei: dat avondje Ninotchka was oude geschiedenis geworden.
Zo herinner ik mij HET BEGIN.
Gerrit A. Wagner
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HET GEUZENVERZET
In de vroege morgenuren van 10 mei 1940 werd Nederland overvallen door
een grote troepenmacht van het Duitse leger. De Nederlandse strijdkrachten verzetten zich hevig tegen de oprukkende Duitsers en wisten hen zware
verliezen toe te brengen. De Duitse overmacht bleek echter te groot. Nadat
Rotterdam zwaar was gebombardeerd en de stad Utrecht met vernietiging
was bedreigd, werd op 14 mei de strijd gestaakt. Vanaf die dag gingen we
in Nederland een onzekere tijd tegemoet. Niemand wist wat een Duitse bezetting zou gaan betekenen voor het Nederlandse volk. Vele Nederlanders
lieten in eerste instantie de Duitse bezetting gelaten over zich heenkomen.
Doch, er waren er ook die vanaf de eerste dag al plannen beraamden om
zich tegen de bezetter te weer te stellen.
Een van hen was een in Schiedam wonende onderwijzer, genaamd Bernard IJzerdraad. Toen hij vernam dat het Nederlandse leger de strijd had
moeten opgeven en dat de Koningin en de Nederlandse regering naar Engeland waren uitgeweken, wist hij dat de oorlog verloren was, maar dat de
strijd ondergronds zou worden voortgezet. Bij hem kwamen herinneringen
uit de geschiedenis naar boven dat het Nederlandse volk zich in het verleden 80 jaar had verzet tegen de Spaanse overheersing en dat de ‘Geuzen’
uiteindelijk de overwinning hadden behaald. Met dit voorbeeld voor ogen
schreef hij zijn eerste ‘Geuzenbericht’, waarin hij het verzet van de Geuzen
in de 80-jarige oorlog aanhaalde. Dat eerste Geuzenbericht, dat slechts in
een kleine oplage was getypt, verspreidde hij in Schiedam en een aantal
verzond hij naar willekeurige kennissen verspreid door het hele land.
Op 18 mei schreef hij het tweede Geuzenbericht waarin hij de lezers van
het pamflet opriep om zich te gaan verzetten tegen de Duitse overheersers.
IJzerdraad was er zelf van overtuigd dat het verspreiden van pamfletten
het juiste middel was om de bevolking van ons land op te roepen tot verzet
tegen de bezetter. Aan het eind van mei schreef IJzerdraad in een van zijn
Geuzenberichten:
‘Nu de tweede Alva met zijn spionnen (de ‘Gestapo’) in ons land is, dient
iedere Nederlander geducht op te passen. Om ons uit de tent te lokken zullen we voorlopig met verraderlijke vriendschap worden behandeld.’
(Gestapo = Geheime Staatspolizei)
Ongeveer in die zelfde tijd ontmoet IJzerdraad de Vlaardinger Jan Kijne.
Kijne is evenals IJzerdraad werkzaam geweest bij het onderwijs. Beide
mannen kenden elkaar al wat langer. Tijdens de gesprekken die zij met
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elkaar voerden nam IJzerdraad Kijne in vertrouwen en liet hem een paar
van zijn Geuzenberichten lezen. Kijne was zeer enthousiast over de door
IJzerdraad gevoerde actie, doch vond dat het niet alleen moest blijven
bij het schrijven en verspreiden van pamfletten. Hij was van mening dat
er ook praktisch gewerkt moest worden. Hij dacht hierbij aan het plegen
van sabotagedaden, het inwinnen van inlichtingen over de Duitse installaties en versterkingen, over oorlogsschepen en munitieopslagplaatsen.
Die gegevens zouden dan doorgegeven moeten worden naar Engeland.
Pas als er op die manier gewerkt zou worden zouden zij de naam ‘Geuzen’
waardig zijn.
IJzerdraad had in Kijne zijn man gevonden. Samen zouden zij een organisatie opbouwen om de door Kijne geopperde ideeën te verwezenlijken.
Zij spraken af dat Kijne zou zorgen voor de praktische activiteiten van de
toekomstige leden en dat IJzerdraad zou doorgaan met het vervaardigen
van de pamfletten om de geest van de lezers rijp te maken voor het verzet.
Bovendien zou hij proberen zo spoedig mogelijk verbinding te krijgen met
Engeland.
Kort na deze afspraken ging Kijne op bezoek bij Ary Kop in Vlaardingen.
In de woning van Kop treft hij ook ene Korpershoek en ene Van der Ende,
allen leden van de wandelsportvereniging ‘Flardinga’. Kijne vertelt hen van
zijn plannen en de mannen zijn zeer enthousiast. Zelf hadden zij ook al
met plannen rondgelopen, maar tot daden waren zij nog niet gekomen. Na
de verhalen van Kijne voelden zij wel wat voor de aangedragen ideeën.
Maar aleer ze tot daden zouden overgaan, wilden ze eerst kennis maken
met IJzerdraad.
Omstreeks half juni gaan IJzerdraad en Kijne naar de woning van Ary Kop
in Vlaardingen om de eerste leden van hun Geuzenleger te beëdigen. In
de woning van Kop treffen ze Korpershoek en Van der Ende, Kop zelf is
niet thuis. Hij bevindt zich voor werkzaamheden in Schiedam, doch wordt
spoedig thuis verwacht. IJzerdraad heeft echter niet genoeg tijd om lang te
wachten en legt aan beide mannen uit wat er van de ‘Geuzen’ wordt verwacht. In de eerste plaats is dit het uitbouwen van de organisatie opdat het
aantal Geuzen zo groot mogelijk wordt. Iedere goedgeaarde Nederlander
dient zich bij het Geuzenleger aan te sluiten, is de mening van IJzerdraad.
Verder vertelt hij over de plannen om tot daadwerkelijk verzet te komen en
om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om die te kunnen doorgeven
naar Engeland.
Ze zijn zeer onder de indruk van hetgeen hen wordt verteld en ze besluiten
mee te doen. In handen van IJzerdraad legt Korpershoek als eerste Vlaardingse Geus de eed af, die luidde als volgt:
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‘Ik beloof in deze ernstige tijden een goed Nederlandse Geus te zullen
zijn en mij geheel en onvoorwaardelijk te zullen houden aan de Geuzenwet en de commandantsvoorschriften. Ik verklaar goed te vinden
dat, zodra ik mijn belofte op enigerlei wijze schend, al mijn rechten en
bezittingen overgaan op en ten bate van het Geuzenleger, of indien dit
wordt opgeheven, op en ten bate van het Nederlandse Staatsbestel.’
Na de beëdiging van Korpershoek vertrekt IJzerdraad en draagt aan Korpershoek de bevoegdheid over om ook anderen de eed af te nemen. Nadat
Ary Kop was thuisgekomen en het verhaal over IJzerdraad had aangehoord besloot ook hij zich aan te sluiten bij het Geuzenleger. Vervolgens
legden zowel Kop als Van der Ende de Geuzeneed af ten overstaan van
Korpershoek en hiermee was het Geuzenleger geboren.
In de tijd die hierop volgde gingen Kop, Korpershoek van Van der Ende aan
de slag om het Geuzenleger verder uit te bouwen. Zij benaderden vrienden
en kennissen waarvan zij verwachtten dat ze te vertrouwen waren. Velen
sloten zich bij het Geuzenleger aan en legden ten overstaan van Korpershoek de Geuzeneed af. Het Geuzenleger kreeg gestalte. Er werden gegevens verzameld over de Duitse troepenbewegingen, benzineopslagplaatsen, geschutsstellingen, plaatsen van munitieopslag en marineschepen.
Schetsen en tekeningen werden er gemaakt van bij de Duitsers in gebruik
zijnde stellingen en gebouwen.
Al deze gegevens werden via Kop aan IJzerdraad doorgegeven. Tegelijkertijd werden er plannen ontwikkeld om aan wapens te komen. In die tijd
deden er vele verhalen de ronde dat er op diverse plaatsen in ons land
wapens verborgen lagen, die na de capitulatie door Nederlandse militairen waren achtergelaten. Op verschillende plaatsen werd er gegraven en
gedregd maar veel leverde dit niet op. Het eerste pistool dat in het bezit
van de Geuzen kwam werd gestolen uit het gebouw Excelsior, waar iedere
week feesten werden gegeven voor de Duitsers.
Ook de ledenwerving voor het Geuzenleger werd stevig aangepakt. Er
werden kontakten gelegd in Rotterdam, Delft en Maassluis. Contactman in
Maassluis werd Jacques Boezeman, werkzaam op het kantoor van de NV
Van Raalt’s Machinefabriek en Constructiewerkplaats aan het Kerkplein te
Maassluis.
De vader van Boezeman was directeur van dit bedrijf en specialist in het
vervaardigen van ketels en pompen. Jacques was niet alleen contactman,
maar ook plaatselijk leider van de Geuzen in Maassluis. Hij zette zich volledig in om ook hier aan het Geuzenverzet gestalte te geven. Via het verspreiden van Geuzenberichten en door persoonlijke gesprekken werden
Maassluizers door hem aangespoord zich bij het Geuzenleger aan te slui-
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ten. Vele bekende Maassluizers gaven gehoor aan deze oproep en er werden plannen beraamd om tot verzetsdaden te komen.
Hierover werd in kleine groepjes vergaderd. Ook in Maassluis werden berichten opgesteld over plaatsen van Duitse stellingen en andere belangrijke objecten. Bovendien werden er pogingen ondernomen om aan wapens
te komen. Via een contactman, werkzaam bij de marechaussee in Grave,
werden er wapentransporten georganiseerd. Deze wapens waren aangetroffen in een verlaten munitiebunker. Vanuit Grave werden de wapens in
houten kisten door Van Gend & Loos naar Maassluis verzonden met als
bestemming NV Van Raalt’s Machinefabriek. Op de verzendbrief en op de
kisten stond vermeld dat het machineonderdelen betrof. Toen de wapens
in Maassluis waren aangekomen werden ze in waterdichte kisten verpakt
en ter voorkoming van ontdekking afgezonken in het water van de Haven
nabij de fabriek. Mochten de wapens nodig zijn dan konden ze zo weer
uit het water worden opgevist. Alles gebeurde in het geheim, slechts zeer
weinigen moeten hiervan op de hoogte zijn geweest. Zelfs de ouders en
de verdere familieleden van Jacques Boezeman hebben, zover bekend,
hiervan niets geweten. Ondertussen gingen de Geuzen voort met het werven van nieuwe leden. Nieuwe gegadigden worden op de hoogte gesteld
van hetgeen van hen wordt verwacht en men wijst hen op de risico’s die
aan het lidmaatschap verbonden zijn.
Maar welke risico’s stonden de Geuzen voor ogen? Natuurlijk, je moest
enige voorzichtigheid betrachten. Wat je deed was voor een belangrijk
deel tegen de Duitsers gericht. Wanneer je werd gepakt zou je hooguit in
de gevangenis terecht kunnen komen. Dat zou dan ook niet voor zo lange
duur zijn. Men verwachtte namelijk dat aan de bezetting spoedig een einde
zou komen. Men had veel vertrouwen dat de Engelsen spoedig zouden
komen om Nederland te bevrijden. Niemand had maar enigszins het vermoeden dat dit nog jaren op zich zou laten wachten.
In Vlaardingen waren ze reeds overgegaan tot het plegen van sabotagedaden. Op diverse plaatsen werden telefoon- en elektriciteitsdraden vernield of doorgesneden, zeer tot het ongenoegen van de Duitsers. Zij lieten
weten dat bij herhaling de gehele bevolking van Vlaardingen zou worden
gestraft en dat bij ontdekking op heterdaad direct met scherp zou worden
geschoten. Voor de leden van het Geuzenleger was dus uiterste voorzichtigheid geboden. Dit gold niet alleen voor de Vlaardingse Geuzen, maar
ook voor die in Maassluis en de andere steden waar zij actief waren.
Bij het groeien van het Geuzenleger werden de risico’s ook groter dat de
Duitsers er achter zouden kunnen komen dat er een organisatie bestond
die hun leden aanzette tot sabotagedaden. Loslippigheid zou ten gevolge
hebben dat ook onbetrouwbare lieden te veel te weten zouden komen en
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dit ter kennis zouden brengen aan de Duitse bezetter. Later is gebleken dat
dit ook de oorzaak is geweest dat in november 1940 twee Geuzen gevangen
werden genomen. In de dagen daarna werden meer arrestaties verricht.
Op 2 december 1940 verschenen er plotseling een aantal trawanten van
de Duitse bezetter op het terrein van de machinefabriek aan het Kerkplein
te Maassluis. Midden in zijn werk werd Jacques Boezeman als eerste verzetsstrijder in Maassluis gearresteerd. Zijn 27e verjaardag op 19 december
1940 bracht hij door in de cel van de gevangenis, door ons genoemd het
‘Oranjehotel’, in Scheveningen.
Bij de arrestatie van Boezeman werden ook de in het water van de Haven
afgezonken kisten met wapens opgevist. Aangenomen moet worden dat
hierbij verraad in het spel moet zijn geweest. Of iemand, die van één en
ander op de hoogte was, heeft zijn mond voorbij gepraat. Duidelijkheid
hierover is nooit aan het licht gekomen.
Op 8 januari 1941, ’s avonds laat, wordt Jacques plotseling voor verhoor uit
zijn cel gehaald. Hij wordt overgebracht naar het Binnenhof waar hij door
drie S.D.-ers wordt verhoord. (S.D. = Sicherheits Dienst)
Dit verhoor heeft uren geduurd. Om vier uur ’s nachts wordt hij teruggebracht naar de Scheveningse gevangenis en bewusteloos door de Duitsers
in een lege cel gesmeten. De Hollandse bewakers wordt verboden naar
hem om te zien. Toen evenwel de Duitsers vertrokken waren zijn er toch
twee bewakers naar de cel van Boezeman gegaan. Het bleek dat hij weer
bij bewustzijn was gekomen. Met veel moeite vertelde hij de bewakers, dat
hij tijdens het verhoor door de Duitsers ernstig was mishandeld en dat zij
ook hadden getracht zijn polsen door te snijden. Beide bewakers zagen dat
hij om beide polsen verband had dat doordrenkt was van bloed. Ze hebben
Jacques zoveel zij konden verzorgd en hem van schoon ondergoed voorzien. Ze constateerden daarbij dat zijn lichaam bedekt was met wonden
en bloeduitstortingen. Ook was hij bijna niet tot spreken in staat omdat hij
door zijn verhoorders meerdere malen op zijn gezicht was geslagen. Zijn
toestand was zeer ernstig. De bewakers zijn in de loop van de nacht nog
meerdere malen in zijn cel geweest om hem iets te drinken te geven. Meer
konden zij niet doen.
’s Morgens om 10.00 uur overlijdt Jacques Boezeman aan de tijdens het
verhoor door de S.D.-ers toegebrachte verwondingen. Hij was de eerste
Geus die door de Duitse bezetters om het leven werd gebracht. Hij had
echter de kracht gehad om ondanks de zware mishandelingen te blijven
zwijgen.
Op 16 januari 1941 werden in Maassluis opnieuw arrestaties verricht. Nu
werden 20 man opgepakt. Op 8 februari wederom, nu 24. Op 24 februari
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opnieuw arrestaties, nu 60 man. Uiteindelijk werd tegen 43 van de gearresteerden een proces gevoerd. De handelingen van de Geuzen die in
feite nog maar van geringe omvang waren, werden door de bezetters als
zeer ernstig beschouwd.
Het Geuzenleger werd betiteld als een grote verzetsorganisatie, wier leden
vele sabotagedaden hadden verricht. De Geuzen zouden tot doel hebben
gehad het Duitse bezettingsleger te vernietigen. Het strafproces tegen de
Geuzen werd door de Duitsers gebruikt om het Nederlandse volk duidelijk
te maken dat elke wijze van verzet, streng zou worden gestraft.

GIJ ALLEN DIE MIJ IN MIJN
LEVEN GEKEND HEBT,
BIDT VOOR MIJ

Bidprentje van Jacques Boezeman.
Op 4 maart 1941 kwam de uitspraak: 18 Geuzen werden ter dood veroordeeld, 19 kregen gevangenis- of tuchthuisstraf en 6 werden er vrijgesproken. Op 11 maart werden, bij wijze van gratie, drie doodvonnissen
omgezet in tuchthuisstraffen. De straffen waren zwaar en kwamen bij de
Nederlandse bevolking hard aan.
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Op 13 maart werden 18 gevangenen, 15 Geuzen en 3 Februaristakers met
vrachtauto’s uit de gevangenis opgehaald en overgebracht naar de Waalsdorpervlakte. Om 5 uur ’s middags klonken daar de salvo’s van het Duitse
executiepeloton. De eerste doodvonnissen waren ten uitvoer gebracht.
In de Scheveningse gevangenis zaten nog veel gearresteerde Geuzen.
Hoeveel het er precies zijn geweest is niet bekend. Zeker meer dan 200. In
de dagen na de executie wordt een aantal Geuzen wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Degenen die achterblijven leven in grote onzekerheid. Wat
zal er met hen gebeuren? Een nieuw proces? Nieuwe doodvonnissen en
executies? Men leeft er in grote en soms ondraaglijke spanning en ze vrezen het ergste. Op 8 april krijgen de meesten enige zekerheid. Er wordt een
groot transport samengesteld. 157 Geuzen vertrekken uit de gevangenis in
Scheveningen en worden op transport gesteld naar het concentratiekamp
Buchenwald, bij Weimar. Vandaar zijn er later een aantal verspreid over andere concentratiekampen. Van die 157 Geuzen zullen er 54 de bevrijding in
1945 niet meemaken. Zij zijn bezweken aan de ontberingen, de ziekten, de
honger en de mishandelingen die zij in die kampen meemaakten. Van hen
die na de bevrijding zijn teruggekomen zijn 10-tallen voor hun verdere leven invalide. Anderen zijn in de jaren na de bevrijding overleden tengevolge
van de door hen in de concentratiekampen doorstane ontberingen. Nu, 50
jaar na de bevrijding, zijn nog slechts enkelen van hen in leven.
Bij de geëxecuteerden op 13 maart 1941 bevonden zich ook de allereerste Geuzen Bernardus IJzerdraad, Jan Kijne, Arie Kop en Van der
Ende.
Zonder twijfel veroorzaakten de vele arrestaties en de massa-executie
op 13 maart 1941 grote beroering in de gelederen van de illegalen. Tot
stilstand kwam hun werk echter niet. Al spoedig werd de ondergrondse
strijd met nog groter energie gevoerd. De Geuzenorganisatie echter
heeft zich verder niet gehandhaafd. Haar leden, voor zover in leven en
vrij gebleven hebben zich bij andere organisaties in het verzet aangesloten.
Het vorenstaande geeft slechts een summier overzicht van het ontstaan, de werkwijze en de gevolgen van het Geuzenverzet in het Waterweggebied tijdens de eerste jaren van de Duitse bezetting. Mogelijk
kan er in één van de volgende Historische Schetsen nog eens wat uitvoeriger over dit onderwerp worden geschreven.
Jan Zon
Bronnen o.a.:
Het boek ‘De Geuzen’ van Harry Paape
Het gedenkboek van het Oranjehotel van E.P.Weber (1947)
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De oorlog wordt grimmiger.
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NIET NAAR DUITSLAND!
Met de slaap nog in de ogen stond Koos ’s morgens vroeg de lucht in
te kijken. De oorlog was uitgebroken. 5 mei 1940. Onschuldig lijkende
kleine pluimpjes deden speels aan in de prachtige voorjaarslucht.
Maar het werd bittere ernst: Duitsland had Nederland overrompeld. Het
afweergeschut – de kleine pluimpjes. Illustratie van de neutraliteitspolitiek van Nederland. Duitsland wilde macht over heel Europa dat toen
in brand stond. De oorlog kwam onverwachts. Eerder was het Nederlandse leger gemobiliseerd. Een groot deel van de bevolking geloofde
in ‘het resultaat’ van de neutraliteitspolitiek: laat anderen het maar uitvechten. Men was blind voor de machtswellust van Hitler. Het gevaar
van het barbarisme van de Nazi’s werd niet onderkend.
Toen de Duitse soldaten Nederland binnentrokken kreeg hij van de procuratiehouder op kantoor de opdracht om een enveloppe met geld naar
Den Haag te brengen. Naar de directeur de heer L.F.H. Dirkzwager.
Lopende op de Van Alkemadelaan in Den Haag passeerde hem een
groep Duitse soldaten. Zingende van ‘Rosemarie’ en ‘Wij varen naar
Engeland’. Prachtige blonde Germanen voor wie het blijkbaar een genot was om Nederland binnen te stappen. Het was een opwindende,
onzekere en verwarrende tijd.
In later dagen kwam hij op de Wip, van de Markt naar de Zuiddijk, op
een keer het gezin van Van Gelderen tegen. De Joodse slager met
zijn vrouw en hun dochter Bep. Zij werden weggevoerd door Duitse
militairen. Bep van Gelderen was een meisje waarmee hij op school in
dezelfde klas had gezeten.
Hij kreeg een naar gevoel in zijn maag alsof hij moest braken. Geleund
tegen de brug naar de Nieuwstraat huilde hij. Hij balde zijn vuisten tegen niets, tegen onmacht. Hij wilde Bep in zijn armen sluiten. Maar, hij
deed niets. Hij schaamde zich voor zichzelf. Hij kon niets doen.
’s Nachts lag hij te wachten op Engelse vliegtuigen die Nederland zouden bevrijden. Hoe dat in zijn werk moest gaan kon niemand zich eigenlijk voorstellen. De oorlog leek in den beginne zo simpel.
Simon Muis, een oudere collega op kantoor, was als dienstplichtig soldaat gesneuveld onder Gorinchem. Dat maakte hem verdrietig. Simon
had hem op kantoor zo goed geholpen zijn weg te leren gaan. Een man
van nog geen dertig jaar.
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De verzetsgroep ‘De Geuzen’ was opgericht. Iedereen wist er van. Dat
was dus geen gunstig teken. Amateurisme in het verzet. Zelfs hij, als
jongen, kon dat begrijpen. Zelfs zijn pacifistische oom Joost destijds
met de gebroken geweertjes in de revers stond bij het uitbreken van de
oorlog met een geweer in de hand bij de sluizen van de Veerstraat. Het
mocht niet baten. Jacq. Boezeman, van Van
Raalt’s Machinefabriek, één
van de Geuzen,
zag hij, omgeven door Duitse
militairen langs
de Haven lopen. Hij moest
iets aanwijzen,
wat, dat wist hij
niet. Boezeman
werd geslagen
en
geschopt.
Hij werd uiteindelijk vermoord.
Oom Joost, die
eigenlijk
zijn
tweede vader
was, werd naar
het concentratiekamp
Buchenwald weggevoerd.
Als
een der eerste
Geuzen. Oom
Joost had, voor de oorlog, geduldig zijn verhalen aangehoord. Verhalen vol idealen, verzet tegen de kerk. Oom Joost had hem aangespoord secretaris te worden van de afdeling van de S.D.A.P. Dat werd
hij ook. Een paar maanden erna brak de oorlog uit. Samen met Oom
Joost, Gerrit Boer en Toon Korbijn hebben zij toen de ledenlijst van de
S.DAP. verbrand uit voorzorg voor de Duitsers.
Op kantoor was er niet veel werk meer. Spaarzaam kwamen er wat schepen binnen. Duitse, Franse, Belgische en een enkel Nederlands schip.
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Ten westen van de Maassluise haven werd een duikbootversperring
van de Rozenburgse naar de Maassluise oever door de Duitsers aangelegd. Buiten de beide oevers lag een verankerde lichter. Aan een
staalkabel was een stalen net bevestigd. Overdag lag dat net op de bodem van de rivier. ’s Nachts werd het net met lieren omhoog gehesen,
zodat er zelfs geen duikboot naar binnen kon komen.
In de haven lagen allerlei kleine Duitse oorlogsscheepjes. Mijnenvegers, sleepboten en lichters. ’s Avonds om 8 uur was er appèl. De

Maassluise jeugd ging er steeds heen. Een paar keer lukte het de jeugd
om met gefluit enige disorde en verwarring te veroorzaken onder de
Duitse marinemensen. Om dat af te straffen werd in Maassluis voor
enige tijd een avondklok ingesteld.
Verschillende collega’s op kantoor werden verplicht om in Duitsland
te gaan werken. Hij wist van een mogelijkheid om in Frankrijk te gaan
werken. De directeur van het Arbeidsbureau, de heer Van der Ham,
verstrekte hem de nodige informatie. Van der Ham vertelde hem een
aanmoedigend verhaal, hoe best het er was en welke voorrechten hij
zou hebben in Frankrijk. Hij kon als betontimmerman te werk worden
gesteld.
De heer Van der Ham kon, wat hem betrof, barsten. Hij, hijzelf wilde uit
zichzelf naar Frankrijk om aan Duitsland te kunnen ontkomen. En zo
gebeurde het.
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’s Avonds aan tafel, zijn broertjes lagen al in bed, zei hij tegen zijn ouders: ik ga naar Frankrijk, vinden jullie dat goed? Ik wil niet naar Duitsland, ik wil niet onderduiken. Daarvoor ben ik te bang. Duitsland wordt
steeds en vaker gebombardeerd. Ik wil naar Frankrijk. Zijn vader en
moeder zeiden: als je vindt dat je dat moet doen: ga dan. Wij houden
van je. Wees voorzichtig en net. Van zijn chef op kantoor kreeg hij een
cadeau vóórdat hij vertrok. Hij mocht het zelf kopen. Hij kocht TEMPEL
en KRUIS van Marsman. In de gedichtenbundel schreef zijn chef: Voor
een avontuurlijke jongen aan het begin van een grote reis, 28-8-1941.
En achter liet hij: het Gereformeerde Maassluis, zijn zorgzame ouders
en zijn broertjes. Voor hem lag: het onbekende, het avontuur. Europa
stond in brand. Voor hem lag Frankrijk van de druivenplukkers; van
Den Doolaard.
Op 29 augustus 1941 brachten zijn ouders hem ’s avonds naar het
station in Maassluis. Er werd niet veel gesproken. Maar in dat wat werd
gezegd was wederzijdse warmte voor elkaar. Zijn ouders lieten hem
gaan, hij verliet zijn ouders. In oorlogstijd. De Duitsers behaalden de
ene na de andere overwinning op alle fronten. Het einde van de oorlog
was nog lang niet in zicht.
Koos Smit

Maassluis, later, in betere tijden
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VIJF BANGE, LANGE JAREN
De bevrijding op 5 mei 1945 was het vrijkomen van vijf bange, lange
jaren vol onderdrukking; van het niet jezelf mogen zijn, eindigend met
afschuwelijke maanden van koude, honger, angst en ontbering.
Hoe ervoer ik deze tijd als jonge kerel in de leeftijd van 21 tot 26 jaar?
Allereerst als sergeant op de Grebbeberg, commandant van de 1e sectie (peloton) van 2-III-8 R.I.(Regiment Infanterie). Een neutraal verslag
is te vinden in het weekblad Panorama nr. 19 van jaargang 1990, 3-11
mei 1990.
Na mijn krijgsgevangenschap in Neu-Brandenburg kwam ik met mijn
medekrijgsgevangenen in Zevenaar aan. Geweldig zoals de plaatselijke
bevolking ons ontving. Een grote dankbaarheid hieraan is mij altijd bijgebleven. Vervolgens het ontslag uit de militaire dienst, waarbij ik een
verklaring moest ondertekenen ‘niets’ tegen de bezetter te ondernemen.
Dan mijn treinreis naar Maassluis, naar huis. Vanaf het toenmalige Rotterdamse Maasstation een rit per tram door de geblakerde stad naar
station D.P. (Delftsche Poort), nu C.S. (Centraal Station).
Bij de aanblik van de afschuwelijke verwoestingen van toch een beetje
mijn stad, heb ik gevloekt en een dure eed gezworen om die Teutonen
(scheldnaam voor de Duitsers) dat betaald te zetten. Gedeeltelijk uitte
ik dat hardop, waarop een medereiziger mij letterlijk de mond snoerde
door er kordaat een hand op te leggen met de woorden: ‘Ben je bedonderd, ben je je leven zat, sergeantje?’ Toen begreep ik dat ik mijn
gevoelens voortaan moest beheersen. Maar in stilte voelde ik mij al
niet meer gebonden aan de al eerder genoemde ‘Loyaliteitsverklaring’.
De Geuzenbeweging
Heel voorzichtig, onder bepaalde voorwaarden, heb ik mij aangesloten
bij de Geuzengroep van Jo Teunissen, een collega uit het onderwijs.
Dan de volledige oprolling van de Geuzen door de S.D. (SicherheitsDienst) met de al of niet gedwongen hulp van de Nederlandse politie.
Teunissen heeft over mij gezwegen en zodoende ontsprong ik de dans.
Velen hebben dit dilettantische avontuur met de dood moeten bekopen;
hetzij voor het vuurpeloton, hetzij met langzame wegtering in een of
ander concentratiekamp.
Het was en is wel heel gemakkelijk met de handen in de zakken wat
smalend te spreken over deze Geuzenbeweging, maar zij hebben het
voorbeeld gegeven om, ondanks de onmenselijke bedreiging van de
Nazi’s, je niet te laten breken. Zij waren de allereerste verzetsmensen,
hier in Maassluis o.a. Jacques Boezeman en Wim Weltevreden. Ik althans ben er trots op dat ik mijzelf oud-Geus mag noemen.
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Na dit Geuzenavontuur heb ik heel behoedzaam contact gezocht en
gevonden met de heer Meijer, een radiotelegrafist bij Dirkzwager. Met
hem heb ik inlichtingenwerk verricht.
Na 1943 – het keerpunt van de oorlog (Stalingrad, Medway-eilanden
en El Alamein) – contact gekregen met de heren Van Luipen en Kres.
Uit de Geuzenbeweging geleerd hebbende zo min mogelijk contacten
te leggen, is mij dat in de praktijk altijd heel moeilijk gevallen. Altijd
maar denken: ‘Is deze persoon te vertrouwen?’ Toch was een goede
waterdichte organisatie een vereiste.
Na D-Day de grote uitbreiding van het verzet met de daarbij toenemende kans op verraad. Versnipperde groepjes en groepen werden
georganiseerd in de (N).B.S. {(Ned.) Binnenlandse Strijdkrachten} onder het oppercommando van Prins Bernhard.
Door wapendroppings (via ontvangstcomités) voor ons in Berkel werd
de wapenvoorraad aanzienlijk uitgebreid. Moeilijk daarbij waren het
vervoer en de opslag. Het doet mij denken aan een kleine paniek in
de Nutsspaarbank in de Korte Boonestraat. Door Meijer werd ik gewaarschuwd voor het gevaar van ontdekking van onze wapenvoorraad
opgeslagen in deze bank. De wapens moesten verhuizen. Voor het
vervoer hebben wij gebruik gemaakt van de bakkers(hand)kar van de
firma Gaasbeek (De Bruin) in de Nieuwstraat. Met Henk de Bruin en
Wim Mooiman hebben we het schiettuig in die kar geladen bedekt met
z.g. te bestellen broden. Melis Bosman, toen werkzaam op de Spaarbank, beheerde de sleutels van de kluis. De kluis werd door hem geopend om de wapens eruit te halen. Binnengekomen viel de kluisdeur
achter hem dicht. Paniek! D.m.v. de reservesleutels van Jan van Luipen konden we Melis en de wapens ‘bevrijden’. De kar was ongewoon
zwaar geworden en we moesten via de Wip omhoog. Hierbij riep ik de
hulp in van de toen beruchte agent van politie Modderkolk om even
mee te duwen. Om geen argwaan te wekken hadden wij de klep halfopen staan. Boven aan de Wip gekomen sloeg de stormachtige wind
in de kar, die we met moeite in bedwang konden houden. De agent
werd door ons bedankt en we konden verder naar de achterkant van
de pakhuizen van Gaasbeek aan het Zandpad. Hier konden we onze
gevaarlijke last ongestoord uitladen.
Doordat ik de kans kreeg enkele keren per week melk te komen halen bij Jan Doelman in de Oostgaag kwam ik in contact met deze geweldige verzetsman. Hij had veel onderduikers in huis waaronder ook
geallieerde piloten. Zijn broer, Ome Piet, werd de commandant West-
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land van het district Vlaardingen- Westland, waarbij Maassluis was ingedeeld.
De afdelingen waren verdeeld in een strijdend en een niet-strijdend gedeelte. Ik behoorde tot het strijdend gedeelte als pelotonscommandant
direct onder Jan van Luipen. Ik had o.a. de taak als oud-militair, samen
met Piet van der Kooij, de jongens onderricht te geven in het gebruik
van de voor hen onbekende wapens.
Waaraan wij allen onderhevig waren, was de nooit aflatende spanning
van steeds weer het gevaar van arrestatie en de afschuwelijke consequenties daarvan.
Bevrijding
Dan, eindelijk is er de bevrijdingsdag waar we al zo lang naar uitkeken.
Ik kreeg de opdracht om met Van der Lek de Duitse militairen te ontwapenen die gelegerd waren in het nonnenklooster en de R.K. school aan
de Zuidvliet naast de Schuurkerk. Zeer gewillig leverden zij hun wapens
in en kregen de order in hun kwartieren te blijven, tot dat ze door de
naderende geallieerden tot krijgsgevangenen zouden worden gemaakt.
Mij viel de eer te beurt om de Canadese legerafdeling bij de Maaslandse Dam op te wachten om hen vervolgens naar hun voorlopige kwartieren in de Touwfabriek te begeleiden. Ik vond dit de grootste gebeurtenis
uit mijn verzetstijd. Gezeten als duopassagier achterop de motor van
mijn broer Jan, geflankeerd door twee robuuste sergeants van het Canadese leger, aan het hoofd van de Canadese afdeling trokken wij, via
de ‘Wegt’ (Maassluiseweg) en de Noordvliet, Maassluis binnen, aan
weerskanten begroet door een waanzinnig
blijde Maassluise bevolking.
Wat ik op dat moment dacht? … Ik heb de eed, gezworen in Rotterdam
bij mijn terugkeer uit krijgsgevangenschap, gehouden. Ik heb het jullie,
‘Duitse honden’, toch betaald gezet. God dank!
Joop Spijker
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OORZAAK EN GEVOLG BOMBARDEMENT
De geschiedenis van Maassluis is verbonden met het water. Het heeft
daaraan zijn ontstaan, groei en bloei te danken, maar het heeft anderzijds ook bijgedragen tot dood en verderf.
Er ontstonden in de loop van vele eeuwen grote veengebieden in het
deltagebied van Maas en Rijn. Graaf Dirk II was een voorstander voor
het ontginnen van dat gebied. Dat kon alleen door het graven van ontwateringen door middel van sloten en kanalen, die uiteindelijk hun water weer loosden in zee of via de grote rivieren. Twee van die gegraven
kanalen loosden via twee sluizen hun af te voeren water in de Maas.
Die twee uitwateringen kwamen buitendijks samen tot een verbinding
met de Maas en zo ontstond er een natuurlijke haven met verbinding
naar de Noordzee: Maeslantsluys.
De keerzijde van dit gegeven bleek in de Tachtigjarige Oorlog. Omdat de hiervoor geschetste situatie van strategische betekenis was
liet Prins Willem van Oranje hier buitendijks een versterking, ‘een
schans’, aanleggen. De Spanjaarden kwamen inderdaad, veroverden
de schans en namen en passant de bevelhebber, Philips van Marnix
van Sint Aldegonde, gevangen. Maassluis werd slachtoffer en werd op
29 november 1573 totaal verwoest. De Spanjaarden trokken weg.
Een periode van voorspoed bleef baas over ook wel tegenspoed en
Maassluis werd zelfstandig. Wereldoorlog I kwam en ging en in september 1939 ontstond Wereldoorlog II. In mei 1940 werd Nederland
onder de voet gelopen en ons land werd bezet door de Duitsers. In de
westelijke kuststrook werd een verdedigingslinie gebouwd en daarbij
werd ook Maassluis betrokken. In de toegangswegen naar onze stad
werden zware betonnen versperringen opgericht en in de buitenhaven
werd de ‘Kriegsmarine’ gestationeerd. Het water als strategische situatie zou weer van betekenis worden voor vriend en vijand.
In de namiddag van 18 maart 1943 werd Maassluis daadwerkelijk bij
de oorlog betrokken. Een aanval van zes op grote hoogte vliegende
Engelse bommenwerpers veroorzaakte een enorme schade. Er werden 30 brisantbommen van 250 kg afgeworpen (waarvan 5 blindgangers), 50 à 60 phosphorbommen waarvan de helft niet is ontploft.
Daarenboven werden een ontelbaar aantal brandbommen gestrooid.
Het doel zal waarschijnlijk geweest zijn de in de buitenhaven afgemeerde vaartuigen van de Duitse marine. Maar jammer genoeg werd
dat gemist.
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De ravage in de omgeving van de zwaar gehavende Groote Kerk.

De dood en verderf brengende lading kwam een paar honderd meter
verder neer. Een ramp was het gevolg. Op het Kerkeiland en de omgeving van de Wagenstraat ontstond een enorme ravage en overal brak
brand uit.
De prachtige Groote Kerk werd zwaar beschadigd en een groot aantal
huizen daaromheen werd één grote puinhoop.
De gereformeerde Noorderkerk stond in lichterlaaie, de verwoesting
was alom. Een voltreffer viel op de Kapperszaak van Jo Smoor en alle
aanwezigen daar vonden de dood. In totaal waren 18 doden te betreuren en 4 zwaar gewonden werden naar het ziekenhuis afgevoerd. Ongeveer 50 personen werden licht gewond, terwijl er melding gemaakt
is van één vermiste.

Verwoesting alom. Ook de Noorderkerk is een ruïne.
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Het mag eigenlijk een wonder heten dat het aantal slachtoffers niet nog
groter is geworden. Door het grote aantal brand- en phosphorbommen
ontstonden overal kleine en grote branden. De brandweer stond voor
een schier onmogelijke taak, ook al omdat het puin van de getroffen
panden de rijweg versperde. Brandweerassistentie werd gevraagd en
gekregen van Maasland, Rozenburg, Schiedam en Rotterdam. Middernacht kan het sein ‘Brand meester’ worden gegeven. Later kan worden
vastgesteld dat 255 huizen licht tot middelmatig beschadigd zijn en 86
huizen tot de categorie zwaar beschadigd of geheel verwoest gerekend
moeten worden.
Op 22 maart volgt een tweede bombardement met twee treffers en de
overige bommen kwamen in de landerijen rond Maassluis terecht. Het
voorste deel van het gymnastieklokaal van de Groen van Prinstererschool werd geraakt en stortte in. In het achterste deel waren de 18
doden opgebaard, dit deel bleef gespaard. In de aangrenzende school
waren op dat moment ± 300 kinderen aanwezig. Het heeft maar weinig
gescheeld …
Als gevolg van deze rampen is veel schilderachtigs in Maassluis verloren gegaan. Voor het schadedeel rond de Groote Kerk en Wagenstraat/
Noorddijk is een herbouwplan opgesteld dat voorzag in herstel op andere wijze. De wond is wel genezen, maar in de herinnering blijft het
een lidteken voor hen die getuige waren.
J.H. Steenkist
VERGETEN . . . . NOOIT!
Een slag zo groot.
Zaaiende verderf en dood.
Een vader weggerukt,
zijn kind voelt zich verdrukt.
Diep in haar strijden, hand in hand.
Het goede en het kwaad.
De liefde en de haat.
Toch werd ‘t versteende hart ontdooid,
maar vergeten zal zij . . . . nooit!
P.J. Hanemaaijer
Op 18 maart 1995 voorgedragen door G. Smoor in de Groote Kerk van Maassluis
ter gelegenheid van de overdracht van het Monument voor de slachtoffers van het
bombardement op Maassluis op 18 maart 1943.
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HET LEVEN VAN ALLEDAG
Na de meidagen van 1940 ging ook in Maassluis het leven door. De veranderingen vonden aanvankelijk geleidelijk plaats. De druk van de bezetting werd onmiddellijk gevoeld, het verzet kwam op gang en we maakten
kennis met het begrip onderduiken. Echter voor het merendeel van de
bevolking begon zich langzaam een strijd voor het bestaan af te tekenen
die anders was dan vroeger. Als we een poging doen om een soort ‘moment opname’ te schetsen in de periode na het bombardement komen de
volgende beelden naar voren.
Scholieren verhuisden veelvuldig van het ene schoolgebouw naar een ander gebouw om plaats te maken voor inkwartiering, totdat er helemaal
geen lessen meer werden gegeven. Materialen op school waren ook
schaars geworden. In de haven lagen oorlogsschepen van de bezetter
waaronder een groot zogenaamd ‘wachtschip’. ’s Morgens en ’s avonds
was er ‘vlaggenparade’ en moest iedereen in het zicht van de haven stram
in de houding staan. Er waren dientengevolge omstreeks die tijdstippen
weinig mensen op straat te zien.
Op de brugvleugels van de oorlogsschepen waren vliegtuigjes geschilderd.
Er kwamen regelmatig vliegtuigjes bij. Het zouden door het betrokken schip
neergeschoten vijandelijke vliegtuigen zijn. Wij geloofden dat niet.
De ‘Kriegsmarine’ en andere militairen marcheerden dagelijks zingend
door de Maassluise straten.
De voedseltochten waren op gang gekomen. De mensen kwamen lopend
vanuit bijvoorbeeld Rotterdam op weg naar het Westland of Rozenburg,
dat was toen nog een eiland en een uitgestrekt agrarisch gebied. Op een
gegeven ogenblik voer de veerboot niet meer. Er werd een dienst met een
grote roeiboot onderhouden, die werd geroeid door zes of acht mannen.
Het was vechten om erop te komen. In de herinnering blijft het beeld van
honderd mensen op die roeiboot, dat zal wel niet, maar het vaartuig lag
altijd ontzettend diep.
De schepen in de haven werden regelmatig gebombardeerd en beschoten
door geallieerde vliegtuigen. Dat gebeurde meestal ’s morgens. De vliegtuigen kwamen uit het westen en vlogen de haven voorbij waarna ze met
de zon in de rug naar beneden richting haven doken. De bommen vielen
veelal naast de haven, één keer in een van de drinkwaterbassins rond de
Watertoren. In de volksmond werden deze bassins ‘waterputten’ genoemd.
Dat gaf me dan een modderballet. De omringende huizen zaten onder de
modder en ook in huis want de ruiten waren natuurlijk ook verdwenen. In
de waterput achter de De la Reystraat is nog tot ver na de oorlog het gat
te zien geweest dat door een bom in het onderwater middenschot van de
put was gemaakt. Eén keer werd de Watertoren met kogels doorzeefd, dat
gaf weer een ander waterballet.
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’s Nachts zoemden de vliegtuigen hoog in de lucht, op weg naar Duitsland.
We zaten dus altijd in angst.
Elders is al beschreven hoe de Waterweg werd geblokkeerd door het laten afzinken van Nederlandse koopvaardijschepen, althans dat had men
geprobeerd. Dat was dus stroomopwaarts van Maassluis. Later werd
stroomafwaarts een duikbootversperring aangebracht gevormd door twee
wachtschepen aan weerskanten van de vaargeul. Tussen de wachtschepen en de vaste wal waren stalen netten onder water gespannen. Tussen
de wachtschepen kon dan in korte tijd een derde stalen net in de vaargeul
worden gevaren. Eén van de wachtschepen werd op een gegeven dag
getroffen en zonk. Het is nooit meer vervangen.
De vrouwen van de zeevarenden kregen ‘Rode Kruisbrieven’ van hun mannen op zee. Maximaal 25 woorden inclusief de adressering. Om zeker te
zijn dat die woorden geen geheime mededelingen bevatten waren ze door
vriend en vijand enkele malen geopend, gelezen en weer gesloten. Men
stuurde ook ‘Rode Kruisbrieven’ naar de mannen. De ‘correspondentie’
over en weer verliep meestal via Lissabon. Soms arriveerden de brieven
pas na maanden. Deze briefwisseling werd natuurlijk ook gevoerd met anderen die zich aan ‘de overkant’ bevonden.
Alles was op de bon en geld was niet een eerste vereiste om voedsel te
kunnen bemachtigen, tenzij op de zwarte markt. Kleding werd vele malen
‘vermaakt’, samengevoegd en weer vermaakt. De fietsen die er nog waren
hadden ‘houten’ banden of een luxe tuinslang. Extra bonnen werden door
de stadsomroeper Leen van Buuren bekend gemaakt. ‘Dames en heren en
lieve kinderen’ was altijd zijn opening. Omdat de uitkeringen van bepaalde
groepen ophielden dan wel sterk verminderden moest er soms bijverdiend
worden. Eén van de manieren was om ‘touw te kloppen’. De bezetter legde
beslag op alle soorten materialen en ook op sisal, een van de grondstoffen
voor touw. De Touwfabriek begon een actie om het gebruikte touw waarmee stro was samengebonden geweest bij de boeren op te halen. Burgers konden dan balen van die touwtjes met knopen ophalen in de Lange
Boonestraat bij de VT (Verenigde Touwfabrieken) en thuis de knopen ‘tot
pluis kloppen’ op een schoenleest of basaltkei (van de inmaak in de Keulse
pot). Touwtjes zonder knopen en het pluis werd, afzonderlijk verpakt, op
handkarren terug gebracht naar de Touwfabriek. Daar ontving men een
vergoeding en nieuwe balen ongeklopt touw. Tegenwoordig zou men zoiets
‘recycling’ noemen. Wij zeiden ‘touwkloppen’. De handkarren konden onder
andere worden gehuurd bij Vennik op het Hoofd. Later moesten ook materialen zoals koper, lood e.d. bij de bezetter worden ingeleverd.

31

Als gevolg van de bombardementen en beschietingen vertrokken gezinnen uit de omgeving van het Hoofd. Voordat ze weggingen werden de
ramen en deuren dichtgespijkerd.
Voedsel werd voortdurend schaarser. Mensen die met gamellen, gevuld
met soep, uit de gaarkeukens over straat liepen behoorden tot het dagelijkse stadsbeeld. Het kwam ook nog voor dat de ene Maassluizer bij
de ander ging eten bijv. om de andere dag. Wat de omvang van deze
‘hulpverlening’ was is niet bekend. Verwarming werd een probleem. Nadat
al de brandbare materialen waaronder bomen en houten hekken waren
verstookt, begon men aan de spoorwegafrasteringen die in die tijd van
afgekeurde bielzen waren gemaakt. Het hek langs de ene kant van de
Adriaan van Heelstraat was in één ochtend verdwenen. Het hout werd op
sleetjes meegevoerd naar huis. Ook het sintels zeven langs de spoorlijn
en op de vuilnisbelt leverde brandstof. We noemden dit ‘kolen zoeken’.
Het schiep een bijzondere, bizarre sfeer. Alles werd tenslotte in de ‘allesbrander’ of speciaal vervaardigde extra zuinige noodkacheltjes verstookt
om de karige maaltijden te bereiden. Gas was er niet, evenals elektriciteit. Verlichting verkreeg men door zgn. ‘oliedrijvertjes’ of carbidlantaarns.
Op straat gebruikte men wegens gebrek aan batterijen een zogenaamde
‘knijpkat’ (een soort met de hand bediende fietsdynamo met bolletje erin).
Ook moesten alle ramen zeer zorgvuldig worden verduisterd, anders liep
men de kans dat er door de ruiten werd geschoten. Het is in Maassluis
nooit meer zo donker geweest als toen.
De sfeer werd grimmiger naarmate de opmars van de geallieerden vorderde. Want dat wisten we wel, ondanks dat ‘alle’ radio’s waren ingeleverd.
We maakten kennis met razzia’s. We zagen hoe mensen naar Duitsland
werden afgevoerd. We mochten na 8 uur ’s avonds niet meer op straat. De
‘avondklok’ was op warme of hete zomeravonden een bijkomende ramp.
De scholen waren dicht en het dagelijkse leven raakte ontwricht. Toen
kwam de hongerwinter en in Maassluis was het niet anders dan in de
rest van het Westen. Ook hier werden suikerbieten verwerkt tot dagelijks
voedsel. Als lekkernij kon men in de winkels ‘Germex’ verkrijgen. Dit werd
geproduceerd door Trouw in de Taanstraat. In normale tijden zullen de
grondstoffen voor Germex wel in het veevoeder zijn verwerkt. Eén en ander kon dan genuttigd worden met thee van Terwee, Santé of een bakkie
Pitto koffie. De vindingrijkheid, ook op dit gebied was groot en er zijn vele
voorbeelden van in de toenmalige ‘voedselindustrie’.
De bevrijders kwamen over de ‘Wegt’ (Noordvliet) en over de rivier in de
haven.
Rinus van de Ree

32

OPGEPIKT!
‘EEN REIS DIE LEVENS TEKENDE’
Een aantal inwoners van Maassluis overkwam hetzelfde als duizenden
andere landgenoten. Ze werden opgepakt en op transport gezet naar
Duitsland.
Toen ze terugkwamen voelden ze zich als tweederangs burgers die
hun verhaal niet kwijt konden. Vijftig jaar na dato is die belangstelling
er opeens wel.
Er worden vragen gesteld en op de meeste vragen volgt een antwoord.
Niet altijd van harte, maar wel voldoende om een beeld te krijgen van
de ervaringen. ‘Er was niet de minste belangstelling voor de ontberingen die je had doorgemaakt. Zelfs in de familie kwam je die desinteresse tegen’. Aan het woord is Huug van Buuren. Samen met Aad Rijpsma
vertelt hij over ervaringen in de laatste maanden van de tweede wereldoorlog, wat eraan vooraf ging, het transport naar Duitsland, de overleving en terugreis naar Maassluis.

Bremen: Toegang tot ‘het Lager’. Bord met opschrift:
Sozial Gewerk Bremen Handwerken. Lager 3.
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Het heeft slechts enkele maanden geduurd. Maar het is juist die periode die de rest van hun leven heeft bepaald. Een periode waarvoor
weinig belangstelling was direct na de oorlog.
Ex-dwangarbeiders zochten na de oorlog steun bij elkaar. Over hun
ervaringen werd niet vaak meer gesproken, en zeker niet tegen mensen die er niet zelf waren bij geweest in Duitsland, Tsjecho-Slowakije
en Rusland.
Het verzet heeft een enorme stempel gezet op de beeldvorming van
de oorlog. Dat waren de helden, en terecht. Maar wie maakten er nu
helemaal deel uit van dat verzet? Toch een kleine minderheid? Iedereen zat tijdens de oorlogsjaren in de piepzak; de meesten hebben
geschipperd om het hoofd boven water te houden.
Huug van Buuren: ‘Na de oorlog was er kritiek en had iedereen ineens
een eigen mening over wat er in Maassluis was voorgevallen. Je had
moeten onderduiken kreeg je te horen. Maar waar moest je naar toe
met z’n allen? In Nederland werd een half miljoen dwangarbeiders opgepakt. Vaak zo van de straat gepikt. Ik heb het dan nog niet eens over
represailles ten opzichte van familie, waarmee werd gedreigd als je je
niet meldde’.
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Bremen: Een barak met links Leen de Zeeuw,
daarnaast Daan van der Endt en Dick v.d. Meulen.

‘Meldt u aan voor werk in Duitschland. Jongeren maakt plaats voor ouderen! Inlichtingen bij de gewestelijke arbeidsbureaus’ stond er op de
propaganda-affiche.
Huug van Buuren: ‘In Maassluis was het arbeidsbureau aan de Zuiddijk
op nummer 16, nu Gemeentemuseum. Hoe het precies bekend gemaakt werd weet ik niet meer, maar iedere Maassluizer wist dat mannen tot 40 jaar zich moesten melden bij het arbeidsbureau op de Zuiddijk en verzamelen op de Markt. Maassluis werd afgesloten. Het was 9
januari 1945.
Gezagsgetrouw als mensen in die dagen waren werd er op ruime
schaal gehoor gegeven aan die oproep. Het grote aantal meldingen
maakte een huis aan huis razzia, die anders zeker het gevolg zou zijn
geweest, niet noodzakelijk.’

. Het toenmalige ‘Gewestelijk Arbeidsbureau’ in het pand Zuiddijk 16,
waar nu het Gemeentemuseum is gevestigd. Op nr. 18 was
de winkel van bakker Jan Eijsberg
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Huug van Buuren: ‘Ik hoefde me niet te melden, ik was brandwacht op
de Verenigde Touwfabriek. Ik had een Ausweis, een vrijstelling. Maar
omdat er werd gezegd dat iedereen zou worden gevorderd dacht ik,
nou dan ga ik ook maar eens kijken. Toen ik op de Markt kwam zetten die Moffen me er zo tussen, Ausweis of niet. Op de Markt woonde
boven de apotheek mijn tante Neel. Ik dacht nou ja, daar schiet ik zometeen wel naar binnen. Ondertussen had m’n vrouw gehoord dat ik
was opgepakt. Ze kwam met een grote zak met dekens aangelopen. Ik
dacht nou laat ik dan maar meegaan. En zo begon de ellende.’
Er zijn nog enkele mensen gevlucht door het gangetje naast de apotheek. En later, op de Zuiddijk, liet Maarten van Dijk zich omlaag rollen
tot onderaan achter de heg. Maarten woonde in een van de huizen aan
de Van der Horststraat onderaan de Zuiddijk. Hij had geluk.
Huug van Buuren: ‘Het was begin januari 1945 en snijdend koud. We
liepen over een bevroren, spiegelgladde Vlaardingsedijk, via Vlaardingen naar een school in Schiedam. Daar bleven we drie dagen in
een gymlokaal. Daar vandaan vertrokken we, in veewagens van de
Nederlandse Spoorwegen, naar Amsterdam. Zitten kon niet, daarvoor
waren er teveel mensen bij elkaar gepropt. In Amsterdam werden we
geselecteerd. Veel Maassluizers zaten bij elkaar in een grote loods. Op
de vraag wie er als varensgezel wilde gaan werken op Duitse schepen kwam weinig reactie. Er was onzekerheid en de wildste verhalen
deden de ronde. Na vijf dagen vertrokken we, opnieuw in overvolle
veewagens, in de richting van de Duitse grens. Veel te bepraten was
er niet. Iedereen was bang en had zorgen over familie die was achtergebleven. Tijdens de reis werd op een klein stationnetje een toiletton in
een hoek van de wagon geplaatst en onze bestemming met krijtletters
op de wagon geschreven. Wij gingen naar Dresden in Duitsland’.
‘De toiletton kon al snel niet meer worden gebruikt. Dekens, die veel
mensen bij zich hadden, lagen op de grond. Door het schokken en stoten van de trein viel de toiletton om terwijl de inhoud zich over de vloer
verspreidde. De ton viel van de nattigheid uit elkaar en ook de dekens
werden nat, vuil en onbruikbaar. Met een beetje hulp, aan twee armen
door anderen vastgehouden, was het mogelijk om half buiten de trein
hangend je behoeften te doen. Als iemand diarree had, en dat kwam
nogal eens voor in die dagen, was het prijs. Uit Amsterdam hadden we
kuch meegekregen voor onderweg, maar dat was snel op. In Dresden
kregen we voor het eerst warm eten’.
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In dezelfde periode is Dresden met de grond gelijk gemaakt tijdens een
hevig bombardement.
Tienduizenden burgers stikten of verbrandden in hun schuilkelders in
de nacht van 13 op 14 februari 1945, carnavalsdinsdag en aswoensdag. Amper honderd dagen later capituleerde nazi-Duitsland. De stad
puilde uit van vluchtelingen uit Silezië. Vernietiging van deze oude stad
met als bijnaam ‘Florence aan de Elbe’, was een genadeloze klap en
bepalend voor de capitulatie.

Bremen: Leen de Zeeuw in één van de barakken. Het was
ons dag- en nachtverblijf. Er stonden 8 stapelbedden
en een lange tafel met 16 krukjes op ± 40 m².
Aad Rijpsma: ‘Uit Dresden zijn we vrijwel gelijk doorgegaan naar Meres-Ostra, een plaats in Silezië tegen de Poolse grens. Daar aangekomen ging ik op zoek naar mijn maatje, Cor Deelen. Cor was bij vertrek
in een van de andere wagons gestopt. Ik kon hem niet vinden. We hoorden dat zijn wagon was losgekoppeld en achtergebleven bij een van de
stationnetjes waar we onderweg gestopt waren.
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Mensen die in dat deel van de trein zaten werden tewerk gesteld in
fabrieken van de Duitsers hoorden we later. Het was koud en het
sneeuwde. Hoog opgewaaide sneeuw maakte de wegen moeilijk begaanbaar. De rest van de reis ging lopend. We moesten ons gereedmaken voor een lange mars. Zo goed en kwaad als mogelijk was werd
daaraan voldaan. In colonne gingen we op pad. Aan weerskanten liepen Duitse soldaten. Doordat ik af en toe kon verstaan waarover die
met elkaar spraken kwam ik er achter dat we onderweg waren naar
Padowich in Tsjecho-Slowakije.
In het begin van de oorlog, in 1942, was ik door de Duitsers gevorderd
bij de vaten- en kistenfabriek van Cees van Toor aan de Heldringstraat.
In Duitsland werd ik tewerkgesteld op een scheepswerf in Hamburg.
Daar heb ik Duits geleerd. Na een bombardement op Hamburg lag
die werf plat. Ik ben toen overgeplaatst naar een kleinere werf. Ook
die werd gebombardeerd. Toen er op die werf ook niet veel meer was
te doen, het was een grote puinhoop, kregen sommigen van ons een
verlofbriefje.
Met dat briefje wilden we proberen naar Holland te reizen. Maar ja,we
wisten niet hoe. Alles was weg en een paspoort hadden we niet meer.
Ik heb toen nog een week door de puinhopen lopen slepen met Arie
Krouwel. Samen met hem ben ik daarna naar het politieambt op de
Reeperbahn gestapt en gevraagd om een paar stempels op mijn
verlofbriefje. Een oud politieagentje heeft enkele stempels geplaatst.
Twee grote stempels met hakenkruizen. Met die stempels op m’n verlofbewijs ben ik naar Holland gereisd.
Toen ik veertien dagen later in Maassluis boven aan de Wip liep kwam
ik midden in een razzia terecht. Toevallig had ik die verlofpapieren uit
Duitsland bij me dus lieten ze me met rust. Ik ben daarna niet meer
naar Duitsland terug gegaan en in Maassluis gebleven.
Na het bombardement van 1943 is er veel veranderd in Maassluis.
Alles lag door elkaar. De Grote Kerk lag voor een deel in puin. In de
Wagenstraat en op de Noorddijk was het een ravage. De schepen in
de Haven, de duikboten enzovoort. Omdat ik niet naar Hamburg was
teruggekeerd werd ik in 1945, gelijk met Huug van Buuren en een
groot aantal andere Maassluizers, opnieuw opgepikt en op transport
gesteld naar Duitsland. Zo kwam het dat ik meeliep in de colonne door
de sneeuw. Van Meres-Ostra naar Padowich.
Uit gesprekken kon ik opmaken dat we zouden worden opgeleid tot
soldaat. Tegen Wim Ketting, die naast me liep, vertelde ik wat er te ho-
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ren viel. Op die manier was de hele groep al snel geïnformeerd. Uiteindelijk kwamen we in een kazerne met barakken van hout en gebouwen
van steen.
De kazerne lag in de bossen bij Padowich. Daar aangekomen moesten
we de kleding die we aan hadden inleveren. Dat was een moeilijke toestand. Het was in die tijd niet gewoon om je uit te kleden in het bijzijn
van anderen. Ontkleed voelden veel mensen zich minderwaardig.’
Aad Rijpsma: ‘Alle jongens werden zogenaamd gekeurd, en natuurlijk
goedgekeurd. We kregen ondergoed, rugzak, sportkleding, noem maar
op. Daarna kregen we grijze uniformen zonder herkenningstekens.
Voor alle duidelijkheid wil ik wel zeggen dat ik ergens heb gelezen dat
je werd doodgeschoten als je weigerde om die uniformen aan te trekken. Maar bij ons was dat niet het geval. Als je had geweigerd was je
misschien gevangen gezet of weggevoerd, dat weet ik niet omdat bij
ons niemand weigerde’.
Huug van Buuren: ‘Later, toen we terug waren in Maassluis, hoorden
we dat we op lijsten voorkwamen die de Duitsers hadden van dwangarbeiders die werden opgeleid tot soldaat. Op basis van die lijsten kregen
onze vrouwen extra bonnen. Daarmee konden ze in Rotterdam terecht
voor artikelen die voor anderen moeilijk of niet te krijgen waren. Het is
te begrijpen dat daaraan verkeerde conclusies werden verbonden. Na
de oorlog, toen we weer thuis waren is alles uitgelegd en konden de
misverstanden worden recht gezet. Dat wij een Duits uniform hadden
gedragen, daar konden we weinig aan doen. Het verwijt dat we dat
uniform hadden kunnen weigeren, was natuurlijk je reinste flauwekul.
Toen we die warme kleding in de vrieskou moesten aantrekken heeft
niemand geprotesteerd. We hebben er ook nooit aan gedacht dat het
mogelijk gevolgen kon hebben voor familie in Holland.’
Huug van Buuren: ‘Ze waren van plan ons op te leiden voor de bediening van machinegeweren. Na de opleiding zouden we worden ingezet
bij bescherming van Hollandse kameraden die werkten in de fabrieken
in Duitsland, werd ons verteld. Dat was natuurlijk propaganda, niemand
geloofde die verhalen. We hebben wel geoefend, maar die machinegeweren werden na de oefening zo in een hoek gesmeten.’
Aad Rijpsma: ‘We moesten natuurlijk oefenen. Maar bij ons ging alles
verkeerd. Tijdens een controlebezoek van een hoge piet werd zijn groet;
‘Heil Hitler, Hollandse kameraden’, niet beantwoord. Afijn we moesten
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gaan staan. Een enkeling waagde het om ‘Leve de Koningin’ te roepen.
Voor straf moesten we twintig rondjes hardlopen rond de barakken,
een milde straf hoorden we later’.
Huug van Buuren: ‘In de barakken konden we, op een grote potkachel,
zelf aardappels bakken, als we die hadden tenminste.
Niet alleen aardappelen, maar ook groente en brood was schaars.
Voor aanvulling had iedereen de plicht zo af en toe iets extra’s te organiseren. In de omgeving van het kamp werd er af en toe iets ‘georganiseerd’ zoals we dat noemden. Dan gingen er een paar van ons de
dorpen in. De mensen waren bang voor de uniformen die we droegen.
Als we om voedsel vroegen kregen we dat, en soms meer dan we op
dat moment nodig hadden. Meestal gebeurden die zoektochten met
medeweten van Duitse bewakers. Als we het bos in gingen, op werkexpeditie of zo, werden er mensen aangewezen om te gaan organiseren.
In de dorpen rond de kazerne was genoeg te eten. Het gevolg was
wel dat sommigen gingen hamsteren. Brood, suiker en grote blokken
honing. Dat heeft veel kwaad bloed gezet.’
Huug van Buuren: ‘Op een keer had ik een mooie volle zak met aardappels gevonden. Met die zak op mijn rug liep ik in de richting van onze
barak. Het was pikdonker. Licht was er niet of mocht niet worden gebruikt. Tussen de gebouwen door om niet te worden gezien liep ik toen
tegen een soldaat aan die achter een barak met een mokkeltje stond
te scharrelen. Ik schrok me halfdood en dacht dat ik erbij was. Gelukkig
schrokken die twee net zo hard als ik en maakten er geen ophef over.’
Aad Rijpsma: ‘Het was een taak van de kameroudste om eten uit te delen. Als je per ongeluk een verkeerde trof was het heel goed mogelijk
dat je veel minder te eten kreeg dan anderen. Ik kan het natuurlijk niet
bewijzen, maar er waren er ook bij die het eten wat over bleef meenamen naar hun kamer. Het was geen uitzondering dat sommige kasten
uitpuilden terwijl anderen amper iets te eten hadden. Gelukkig waren
dat uitzonderingen.
Jaap Bevers lag bij mij, dat was een beul van een vent. Er lagen ook
een paar Katwijkers op de zaal. We moesten vaak sporten van de
Duitsers en hadden bokshandschoenen op de zaal. Op een keer was
er een partijtje boksen georganiseerd in een van de slaapzalen. De
hoofdprijs was een blok honing. We hebben alle banken in een rondje
gezet en Jaap moest boksen tegen een Katwijker. Afijn die Katwijker
komt de ring in en Jaap geeft hem een hengst. Die gozer vliegt met
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een boog zo z’n nest in. We hebben hem met koffiedroes weer bij z’n
positieven moeten brengen. Dat hebben we over z’n kop gesmeerd.
Als je niet deed wat die Duitsers van je wilden, dreigden ze al snel
met verbanning naar een concentratiekamp. Wij hadden tenminste zo’n
confreiter die dat te pas en te onpas liep te schreeuwen als het niet
naar z’n zin ging.
In onze groep zaten Wout van Wolferen, Jan Lucardie, Jaap Bevers,
Stoffel Warnaar en Aij Moerman die elke avond met een harmonica
voor muziek zorgde.
Verder lagen bij mij op de kamer Jan Kneteman, Cor van de Burg, Cock
Hamers, Joep Vreeswijk, Leen van Es, Lou Vreugdenhil die tot aan zijn
overlijden bij Spijker werkte, Jan Krouwel die in Maassluis achter het
orgel liep en nog een paar Maassluizers. Jan Krouwel zat in mijn opleidingsgroep. Hij moest kogels aanvoeren en het geschut ronddraaien.
Je kon lachen als die confreiter begon te kankeren wanneer dat ding
omviel tijdens het draaien.
Omdat al snel duidelijk werd dat het niets werd met onze opleiding werden we ingezet om loopgraven te maken vlak voor de Russische stellingen. De Russen lagen dichtbij en als de oorlog nog wat langer had
geduurd waren we nu niet hier geweest. De officieren en onderofficieren vertrokken naar het front. Een enkeling bleef achter in de kazerne’.
Aad Rijpsma: ‘Toen die Duitsers door kregen dat ze de oorlog zo’n
beetje hadden verloren gingen we weg uit Padowich. Voor we vertrokken werden er nog snel vrijwilligers gevraagd om Berlijn te verdedigen.
Een paar Hollanders hebben zich daarvoor gemeld. Die liepen even
later met een geweer over de schouder. Dat was dan ook gelijk het
grote verschil. Als je met een wapen liep was je militair in Duitse dienst.
Zonder geweer kon je van alles zijn, maar meestal dwangarbeider.’
Huug van Buuren: ‘Onze groep heeft zich in Padowich moeten afzonderen van de anderen. Niet ver van de plaats waar we waren ondergebracht voor opleiding werden we gevangen genomen door de Russen.
Onder bewaking gingen we naar een soort concentratiekamp. Onderweg naar dat kamp werden we met een man of vijfentwintig in een grote
boerenschuur gestopt. Wat ik daar heb meegemaakt vind ik nog steeds
verschrikkelijk. De ene helft sliep beneden en ik, met nog een paar,
moesten boven op de hooizolder slapen.
Twee Duitse vrouwen werden bij ons ingedeeld. Een van een jaar of
achttien en een van even in de dertig. In de loop van de avond kwamen
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er een paar Russen naar boven die ons met een geweer bedreigden.
Na enige tijd kwamen ook hun kameraden twee aan twee omhoog de
ladder op. Ze vergrepen zich allemaal aan die twee vrouwen, 18 man,
terwijl ze ons onder schot hielden.
De volgende dag zagen we dat de oudste van de twee vrouwen met
een gebroken neus liep. Bang voor represailles durfde niemand haar
te helpen.’
Aad Rijpsma: ‘Ja die dingen hebben we allemaal meegemaakt. Vergeten doe je zoiets niet, ook al kon je niets doen. Dat is moeilijk uit te
leggen aan mensen die er niet zelf zijn bij geweest. Niet alles wat je
hebt meegemaakt is geschikt om aan anderen te vertellen.
Als je het niet zelf hebt meegemaakt klinkt het zo anders. Het maakt
geen verschil of het Tsjechische of Poolse vrouwen waren. Je was erbij
en begreep maar half wat er gebeurde. In elke oorlog komen moord en
verkrachting voor. Je kan er dan ook maar beter over zwijgen’.
Huug van Buuren: ‘In het concentratiekamp aangekomen merkten we
al snel dat de Russen ons aanzagen voor overlopers naar de Duitsers.
We konden ze niet verstaan en zij begrepen ons niet. Het feit dat we in
Duitse uniformen liepen was voor hen voldoende. De behandeling was
erg slecht. Een van die Russische onderofficieren kwam een keer op
me af en vroeg vriendelijk, Hollandski, Hollandski? Voorzichtig geworden door ervaringen van anderen zei ik, ja Hollandski. Met de achterkant van een geweer sloeg die vent me dwars door de houten wand die
als tussenschot was geplaatst.
Maar het kon veel erger.
Op een keer moesten we allemaal naar buiten en werden we geteld.
Ze zochten twee Duitsers die zich tussen de anderen schuil hielden.
Voor de zekerheid bleven die twee zoveel mogelijk binnen. Toen wij
met z’n allen buiten waren gingen twee Russen terug de barak in. Nu
had je in die barakken zo’n klein luikje met een zoldertje er boven. Daar
hadden zich die twee Duitsers al enige tijd verscholen. Iedereen wist
het, maar niemand zei er iets van.
Afijn, die Russen hadden er blijkbaar toch de lucht van gekregen. Want
toen ze binnen waren liepen ze rechtstreeks naar dat luikje toe. Ze
deden het open en haalden die twee Duitsers er uit. Eerst kwamen ze
er met een naar buiten. Die moest op een draf door de blubber lopen
en pang, ze schoten hem zonder enig pardon dood. Toen de andere,
een jongen nog. Hij schreeuwde moord en brand. De Rus wilde dat hij
ophield. Hij haalde er een hoge Duitse officier bij die ook als gevangene in het kamp zat. Hij maakte de officier duidelijk dat als hij nog
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een kik zou geven hij zou worden doodgeschoten. Het werd doodstil en
de jonge Duitser mocht blijven leven.’
Huug van Buuren: ‘Je wist niet wat je aan die Russen had. We woonden
met vierhonderd man in een houten barak terwijl er amper plaats was
voor honderd. Op een keer moesten we met z’n allen de straat openbreken voor de barak. Daarna moesten we een put graven. Er werden
een paar gevangenen opgehaald en voor de put gezet. Zonder pardon
werden ze doodgeschoten. De lichamen vielen zo in de put, die we
daarna, alsof er niets aan de hand was weer moesten dichtmaken.
Na enige tijd kregen we een ‘Dolmeester’ (Dolmetscher = tolk) in de
groep. Bij ons was dat een Amsterdammer. Hij maakte de Russen duidelijk dat wij geen overlopers waren, maar dwangarbeiders. Daarna
werd het beter.
Spraakverwarring en onwetendheid was er de oorzaak van dat we zo
slecht waren behandeld. Dat was jammer, omdat we later hoorden dat
anderen, die wel duidelijk konden maken dat ze Hollandse dwangarbeiders waren, en niet in Duitse dienst hadden gewerkt, het beter hadden
getroffen dan wij.
De meest wilde verhalen gingen er rond. Over goede en slechte Hollanders. Veel van die verhalen waren niet of nauwelijks te controleren.
Over Adriaan Wijnhorst ging het verhaal dat hij tot burgemeester was
benoemd in een klein Tsjechisch dorp waar de Russen op af kwamen.
De door de Duitsers benoemde burgemeester was hem gesmeerd.
Vreemd vonden we dat verhaal niet want Duitsers deden erg vreemd
als er Russen in de buurt waren. Dan kropen ze voor je en deden de
raarste dingen om je tot vriend te krijgen.
Het was bekend dat Adriaan Wijnhorst kameroudste was in de steenbouw. Dat was een deel van het kamp met stenen gebouwen waar,
in afwijking van de houten barakken, een deel van de Maassluizers
was ondergebracht. Adriaan was een halve gare die er niet voor terugdeinsde de draak te steken met alles en iedereen. Samen met Bertus
van Ingen hield hij niet alleen ons, maar ook de Duitsers, keer op keer
voor de gek. Dat was niet ongevaarlijk, maar je had tenminste wat om
te lachen.
Kameroudste was een taak waartoe je werd gedwongen. Als je een
klein beetje opviel of een beetje hun taal kon verstaan was dat soms al
reden genoeg om je tot kameroudste te benoemen. Andere kameroudsten waren Gerbrand Vermaas, die een been was afgeschoten en la-
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ter is omgekomen in Berlijn. Daan Spanjersberg, een Ouwenbroek en
misschien nog een paar die ik me nu niet meer kan herinneren.’
Aad Rijpsma: ‘Om aan oprukkende Russen te ontkomen vertrokken
we. Met een paar Duitsers als begeleiders liepen we, vijftig kilometer
per dag, vanuit Padowich in de richting van Berlijn. Onderweg moesten we verplicht zingen. Aangemoedigd door de Duitse verliezen werd
er uit volle borst ‘Voor Koningin en Vaderland’ gezongen. Na enkele
dagen kwamen we aan in Kodbus, in Oost-Duitsland. Daar moesten
we ‘pantsersperren’ en ‘tankgraven’ maken aan beide zijden van het
spoorwegstation. Ook Kodbus ontkwam niet aan een bombardement.
Tijdens dat bombardement is het hele zooitje uit elkaar geslagen. De
Duitse begeleiders zijn we daar kwijt geraakt. Zodoende konden we
zelf bepalen hoe we verder zouden gaan. Eén ding wisten we zeker,
we moesten zo snel mogelijk weg uit Kodbus. Als we daar zouden
blijven ging het zeker mis. We verdeelden ons in groepen en gingen
op pad.’
Aad Rijpsma:’Een aantal jongens hadden het uniform nog aan. Onder
dat uniform droeg ik mijn manchester broek.
Militaire kleding was gevaarlijk bij contact met Russen en werd, voor
zover dat mogelijk was in verband met de kou, weggegooid.
Het was gevaarlijk om op de weg te lopen, maar dat was tegelijkertijd
noodzakelijk voor het bepalen van de juiste richting en tevens de snelste mogelijkheid om weg te komen. We liepen achter elkaar langs de
rand van een snelweg in de richting van Berlijn. Jaap Bevers, Izak Verkerk, Cor Verkerk, Cock Aalbrechts, Ben Moerman, Huug de Pachter
en ik weet niet precies wie nog meer. Kwam er ineens een Russische
tank aan die begon te knallen. We vlogen de dijk af.
Aan de overkant van die dijk lag een boerderij. Op handen en voeten zijn we daarheen geslopen. Maar die Russen hadden ons blijkbaar zien gaan. Toen we eenmaal bij die boerderij waren aangekomen
schoten ze een granaat dwars door het dak. Het was levensgevaarlijk,
maar dat besef hadden we pas achteraf.
Je kon aan alles merken dat de boerderij in grote haast door de bewoners was verlaten. In de keuken lagen nog warme eieren klaar. Ondanks de dreiging buiten hebben we die heerlijk opgegeten. Daarna
hebben we witte doeken opgezocht en er een vlag van gemaakt. Die
hebben we, goed zichtbaar, in een heg gezet. De Russen kwamen de
boerderij binnen met getrokken revolvers. ‘Dutchman’, ‘Dutchman’, riepen ze. In die tijd wisten de meesten van ons niet wat dat betekende.
Sommige jongens dachten dat ze Duitsers bedoelden. Nee, nee, rie-
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pen ze, en anderen ja, ja. Het klonk nogal chaotisch. We moesten mee
naar buiten en werden tegen de wand van een schuur gezet. Toen we
buiten waren werd er een granaat afgeschoten. Met een enorme knal
kwam er een gigantische huls uit het kanon tot vlak voor onze voeten.
We vielen van schrik op de grond. Maar niet voor lang. Het schot was
niet voor ons bestemd en al snel werden we opnieuw tegen de schuur
gezet.
We moesten alles van waarde inleveren. Horloges en trouwringen waren favoriet. Maar dat leverde niet genoeg op. Bij Huug de Pagter dreigden ze een vinger af te schieten toen hij probeerde duidelijk te maken
dat zijn ring er niet af ging. Een Rus vroeg hoe laat het was. Jan van
Tielen, die er ook bij was, keek op z’n horloge en gaf antwoord. Zegt
die Rus: klopt, geef maar hier dat ding. We hebben er eigenlijk nog om
staan lachen. Tot één van die Russen een trommelgeweer te voorschijn
haalde. Hij schreeuwde naar ons, kaput, kaput! Ik dacht ojee! Maar
het liep goed af gelukkig. We konden vertrekken en gingen verder in
de richting van Berlijn. Allerlei verkeer passeerde ons. Luxe, militaire,
vracht- en andere voertuigen. De meesten waren beschadigd of reden
op lege banden of kromme wielen. Achteraf was ik blij dat ik een aangeboden lift achterop een motorfiets naar Berlijn had afgeslagen. Een
week later lag Berlijn helemaal plat. Als ik daar was heen gegaan, was
ik misschien nooit meer thuisgekomen.’
Aad Rijpsma: ‘Twintig april 1945, op de verjaardag van Hitler, hebben
de Russen me opgepikt. We zijn overgedragen aan de Amerikanen.
Daarna begon de tocht naar huis. Vanuit Leipzig zijn we naar Holland
gevlogen, anderen kwamen later met de trein.’
Huug van Buuren: ‘Luizen en schurft waren geen uitzondering bij mensen die uit de kampen in Maassluis terug kwamen. Je was terug, en dat
was het belangrijkste.
Voor Gerrit Vreeswijk was het een vreemde thuiskomst. Van hem was
het bericht ontvangen dat hij was omgekomen. Toen hij thuiskwam waren de rouwkaarten al gedrukt. Hij had geluk gehad, net als wij.
Nu, vijftig jaar later, staan de gebeurtenissen, namen en data nog
steeds scherp in m’n geheugen gegrift. Niet dat er veel over gepraat
wordt, integendeel.
Maar vergeten doe je het nooit.’
Januari 1995 		

Henk van de Meeberg
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BIJZONDER ‘BANKGEHEIM’
In dit artikel draait het allemaal zo’n beetje om Jan van Luipen, tot 1969 directeur van
de Nutsspaarbank aan de Korte Boonestraat 11 in Maassluis. Het gaat overigens
meer om zijn activiteiten in het verzet in de jaren 1940-1945 dan
over zijn directeurschap. Gelovende in de neutraliteitspolitiek van Nederland was het
een hele klap dat er toch oorlog uitbrak. De nederlaag tegen de Duitsers, de groeiende haat tegen de bezetters en het heulen met de vijand door vele landgenoten waren oorzaken die leidden tot zijn illegale activiteiten. Hij kon het als rechtvaardig mens
niet verkroppen dat moeizaam bij elkaar gespaard geld van cliënten geblokkeerd of
verbeurd verklaard werd; dat de Joodse medeburgers in handen van de Duitsers kwamen; dat onjuiste berichten werden verspreid; dat mensen onrecht werd aangedaan.

Er blijkt zeer veel over te vertellen, zoals is gebleken tijdens een interview
dat 10 jaar geleden plaats vond in het kantoor van de Verenigde Spaarbank.
Naast de heren Joop Spijker, Dirk Pons, Piet van der Kooij, Jaap Luijendijk
en Bas van Buuren waren ook de dames Miep van der Bent en Gré van
Luipen uitgenodigd. Namen die vele jongeren onder u mogelijk niet zo
bekend zijn, maar wel namen die met respect genoemd mogen worden.
Het zijn mensen die mede ervoor gezorgd hebben dat Nederland in de 2e
wereldoorlog wel boog, maar niet brak.
Dat er in Maassluis ‘heel wat’ gebeurde in die oorlogstijd bij de Nutsspaarbank in de Korte Boonestraat is wel zeker. De heer Jan van Luipen was
directeur, maar nog meer dan directeur was hij een rechtvaardig en eerlijk
mens die met lede ogen moest toezien hoe de bezetter ook zijn leven van
de ene dag op de andere veranderde. En beslist niet op een manier waar
hij gelukkig mee was!
Samen met J. Kres, commissaris van de spaarbank, besliste de heer Van
Luipen dat ze iets moesten doen. En zo startte eind 1940 de illegaliteit
vanuit het spaarbankkantoor. Kres maar vooral Van Luipen bleken perfectionisten te zijn waar je blindelings op kon vertrouwen. Waarschijnlijk ook
lering getrokken hebbende met de minder solide Geuzenbeweging, die
mede door een soort nonchalance werd opgepakt (‘het werd te dilettantisch gedaan, Geuzenleden stonden b.v. gewoon op lijsten genoteerd!’),
bouwde Van Luipen zijn verzetsbeweging voorzichtiger en veiliger op.
Jaap Luijendijk over hem: ‘Ja, hij bereidde elke actie tot in de puntjes voor;
je moest alleen doen wat er gevraagd werd. De organisatie zat goed in
elkaar.’
Om te onderstrepen wat dit laatste betekende gaan we even terug naar
het toen enige kantoor van de Nutsspaarbank in Maassluis.
Bankgebouwen bleken in de oorlogsjaren een goede plaats om iets te
regelen wat de Duitsers beter niet konden merken. Er liepen nu eenmaal
mensen in en uit en wat zij deden viel niet te zien. Zo ook in de Korte
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Boonestraat waar elke bezoeker een hokje voor hem apart had om met
de bankbediende zijn spaarbankzaken te regelen. Je ging door een deur
zo’n hokje in en deed hem achter je dicht. In een van die hokjes zat er een
tweede deur met een loket er in en die zat altijd op slot, maar in sommige
gevallen als er speciale zaken waren die wat meer tijd en ruimte vroegen
deed de bankbediende die deur open om de zaken in een aparte ruimte
af te handelen. Dat was in die oorlogsjaren nou net iets wat goed uitkwam.
Sommige klanten waren namelijk speciále klanten die via dat hokje doorliepen. Waar ze dan naar toe liepen?

De Nutsspaarbank aan de Korte Boonestraat 11. De bank was gesitueerd haaks
tegenover Garage van der Hoeven aan de Marelstraat, nu parkeerterrein.

Piet van der Kooij daarover: ‘Nou in de bestuurskamer gaven Joop Spijker
en ik wapenles. We hadden namelijk o.a. de beschikking over stenguns,
bazooka’s en revolvers. Maar die moest je natuurlijk wel kunnen gebruiken.
Zelf kregen we les van instructeurs (heette die ene niet Eddie?).
Bij de wapens zaten instructieboekjes aan de hand waarvan wij dan zo’n
man of zes weer les gaven. We gaven trouwens ook veel gymnastiek; dat
is belangrijk daarbij. Ik had ook de sleutel van de bestuurskamer. Het wilde
wel eens gebeuren dat er niet-ingewijden kwamen en op dat moment was
ik dan opeens iemand die iets moest repareren. Voor die onverwachte momenten had ik altijd wat gereedschap bij me.’
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In het bankgebouw werden ten behoeve van de Binnenlandse Strijdkrachten wapens en munitie opgeslagen. Die moesten natuurlijk wel naar binnen èn naar buiten gesmokkeld worden. Over een van die transporten zegt
Joop Spijker: ‘Ik stond op een gegeven ogenblik bij Bos in de winkel. Zegt
iemand tegen me, joh, er is onraad. Ik naar de spaarbank om ‘wat geld te
halen’. Jan van Luipen vertelde me dat we moesten proberen de wapens
zien weg te krijgen. Maar wat was het geval? De kluisdeur was dichtgevallen! En Melis zat opgesloten en die moest die wapens wegwerken. Jongens, hoe is Melis er eigenlijk weer uitgekomen?’, vraagt hij aan de andere
aanwezigen. Zij komen er niet uit, maar Melis kennelijk wel, want in een
bakkershandkar worden de wapens geladen. ‘De klep op een kiertje natuurlijk, want dat hadden bakkerskarren altijd vanwege het warme brood.
Nou wij weg. Moesten we de Wip op met die zware kar. Staat er politieman
Modderkolk (op de hand van de bezetter). Ik geef een schreeuw of ie effe
kon helpen duwen. Dat deed ie. Als ie geweten had wat er in die kar zat
had hij wel wat anders gedaan!’ (Overigens bleek bij de sloop van het pand
aan de Korte Boonestraat dat niet alle munitie was weggehaald.)
Dirk Pons, tot in 1942 echt bij de bank werkzaam, kan ook nog alles vertellen over de wapens die op een zekere dag weer vanuit het pakhuis van de
heer Gaasbeek moesten worden teruggebracht naar de bankkluis. ‘Zoals
met alles wat we deden moest je gedekt zijn voor je aanwezigheid op die
plaatsen waar wij iets moesten doen. Zo gaf ik zogenaamd les voor het
Middenstandsdiploma in het pakhuis. Er lagen dus wapens. Bleek er op
een gegeven moment ‘gewoon’ ingebroken te zijn. Nou dan weet je dat de
politie komt om een en ander te bekijken. Die gasten hadden zelfs over de
wapens gelopen! Die wapens moesten dus weg. Afgesproken was dat die
wapens in zakken zouden gaan en door ‘iemand’ zouden worden opgehaald. Wie dat was wist je nooit, dat was dan om te voorkomen dat als je
gepakt zou worden je ook echt verder niks kon verraden.
Die iemand zou zich kenbaar maken met drie maal kloppen. Ik zit daar
dus te wachten met die zakken met wapens. Ik hoor voetstappen en dan
krijg je het wel een beetje benauwd hoor, maar verder niks. Ja een beetje
gestommel bij de deur. Bleek het een vrijend paartje te zijn. Pas later kon
ik zoals afgesproken die wapens overgeven. Waar het naar toe ging wist je
trouwens niet. Alles was prima geregeld!’
En dat prima geregeld was dan wederom in de richting van Jan van Luipen. Hij krijgt tijdens het interview meer lof toegezwaaid. De verhalen aanhorende, terecht. Helaas kan hijzelf die lof niet in ontvangst nemen, maar
zijn vrouw Gré is er dus wel. Zij is trouwens meer dan zijn vrouw; helpster,
verzorgster en in de oorlogsjaren niet alleen directeursvrouw, maar vooral
ook de vrouw die achter haar man stond in het verzetswerk. Niet voor niets
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wordt opgemerkt: ‘Als we Jan noemen, moeten we Gré ook noemen.’
Van Jo Steehouwer vernamen we dat Jan van Luipen haar tweemaal heeft
gevraagd om een Vlaardingse politieman even onderdak te verschaffen,
onderduikgevallen. Maar ze vond het toch te gevaarlijk om er mee door te
gaan want als ze gepakt zou worden dan kon ze niet voor haar kind zorgen.
Ze heeft Jan ook een keer voor een razzia kunnen waarschuwen. Ze had
wel het vermoeden dat Jan met ‘iets’ bezig was. Maar Jan heeft zich daar
nooit over uitgelaten.

V.l.n.r. Jan van Luipen, directeur Dijkstra, Dirk Pons en Miep van der Hidde.
Het doet voor mij, die het interview heeft afgenomen en niet weet wat oorlog en bezetting betekent, vreemd aan, dat ik mensen hoor praten over
dingen die zij deden en waar bij ontdekking de doodstraf op stond. Dat
allen de oorlog zijn doorgekomen kwam doordat tussen leven en sterven
ene Van Luipen stond in wie zijn mensen een onwrikbaar vertrouwen hadden. Wie ‘wat’ deed is nu nog net zo onbelangrijk als toen. Vraag ook niet
of zij het wel durfden: zij deden het gewoon. Omdat de vrijheid hen liever
was dan de vijand. Dat er ook in Maassluis vele mensen waren die zich
daadwerkelijk verzetten tegen de vijand, daar mogen we best trots op zijn.
‘t Is goed om dat ook nu in onze dagen te beseffen!
G. Mastenbroek
Artikel uit het personeelsblad ‘Inzicht’ van de Verenigde Spaarbank van 10 jaar geleden,
bewerkt door: Rien Luijten
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OVERVAL
POLITIEBERICHT
Behoort bij Nederlandsche Algemeen Politieblad van 24 april 1944. No. 16.
Op 10-4-1944 om 6.15 uur heeft een overval plaats gehad op het distributiekantoor te Maassluis door 7 met pistolen gewapende personen.
Eén bewaker werd gebonden, de 2e werd door 2 overvallers in bedwang
gehouden.
Alle distributiebescheiden zijn medegenomen.
Bij het verlaten van het distributiekantoor is de dienstdoende wachtmeester der gemeentepolitie Maassluis, genaamd Jacob Huisman, geb.
te Giessendam, 11 febr. 1914, won. te Maassluis, Fenacoliuslaan, met de
overvallers medegegaan, met medeneming van zijn pistool, merk Ortgies,
nr. 85860, cal. 7.65, met 12 patronen.
Signalement daders:
1e ongev. 30 jaar, 1.55 á 1.60 m, blauw kostuum;
2e 40 jaar, 1.82 m., litteken op de rechterwang, bruin kostuum.
Signalement overige daders onbekend.
Signalement Huisman: 1.75 m., donkerblond haar, achterovergekamd, blauwe ogen, groote neus, rond gezicht, bleek gelaat. Heeft een
vertraagde pas en loopt enigszins voorover. Kleeding: uniform van wachtmeester der gemeentepolitie (nieuw model).
De Korpschef v. Gem. Pol. te
Maassluis verzoekt opsporing,
aanhouding en voorgeleiding
van de onbekende daders, alsmede van Huisman, en in beslagname van het ontvreemde.

Pasfoto op die leeftijd.

Dit bericht als inleiding op het
navolgende artikel:
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BEHOORT BIJ NEDERLANDSCH ALGEMEEN POLITIEBLAD VAN 24 APRIL 1944

(Voor signaleering zie Opsporingsregister A4, 2de aanvulling)

(Voor signaleering zie Opsporingsregister A4, 3de aanvulling)
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Voorzorg
In 1944 viel Goede Vrijdag op 7 april. Het was ook mijn vrije dag. Vroeg
in de morgen fietste ik van Maassluis naar Giessendam, waar mijn ouders woonden. In de namiddag zat ik daar in de kerk naast mijn moeder
onder het gehoor van ds. W. de Graaf. Om energie te besparen mocht er
’s avonds geen kerkdienst zijn. Energiebesparing en rantsoenering van
levensmiddelen werden opgevoerd tot het uiterste om de niets ontziende
‘Totalkrieg’ van Hitler te doen zegevieren. Ook in de bezette gebieden werd
van ieder gevraagd om daaraan mee te werken. Wie zich om ‘des gewetenswil’ onttrok aan de opgelegde plicht in Duitsland te gaan werken of wat
voor andere reden ook tegen de Duitsers in opspraak kwam, had geen
andere keus dan onder te duiken. En dan kon hij zich slechts handhaven
als anderen de helpende hand naar hem uitstrekten. Ondanks de grote
risico’s hebben velen dat ook metterdaad gedaan …
Volgens plan zou ik tegen de avond weer naar Maassluis terugkeren. Ik
was daar in de kost bij mevr. de weduwe Broos, die samen met haar ongehuwde dochter Sjaan een kosthuis runde aan de Fenacoliuslaan. Behalve
ik waren er nog twee wachtmeesters van de gemeentepolitie in de kost:
Jan van Rij en de uit Vlaardingen afkomstige Arie Maat. Heen en weer tussen Maassluis en Giessendam is een lange fietstocht. De reis was door
mij slechts ondernomen, omdat ik vermoedde dat ik in lange tijd mijn ouders niet weer zou zien. Ook omdat ik in Maassluis in de buurt van het
distributiekantoor aan de Fenacoliuslaan mijn fiets wilde verbergen.
’t Was al aardedonker toen ik die dag in Maassluis arriveerde. Eerder had
ik van Ben van de Brug de sleutel gekregen van de werkplaats achter zijn
rijwielzaak aan de Haven. Direct na aankomst plaatste ik het rijwiel in de
werkplaats en deed de deur achter mij op slot. Eerst daarna zocht ik die
avond mijn kosthuis op. Moe van het racen dook ik het bed in. Maar slapen? ho maar!! De spanning was er te groot voor.
Waar Johannes op uit was
Twee weken tevoren had ik de gemeenteambtenaar J. W. Bouwman op
bezoek gehad. Hij vroeg mij bij hem thuis te willen komen voor een ontmoeting met Johannes Post, de leider van de Landelijke Knokploegen. Die
zou een overval beramen op het distributiekantoor van Maassluis, gevestigd in gebouw ‘Sursum Corda’ aan de Fenacoliuslaan. Een lid van de in
het Westland opererende Knokploeg had Post doen weten dat er beweerd
werd dat de kluis van het kantoor, vanwege de muren van gewapend beton, de stalen deur met tijdklok, en het alarmsysteem met loeiende sirenes, niet te kraken viel. Maar een politieman uit Maasland die van tijd tot
tijd distributieambtenaren gewapend begeleidde, had hem verzekerd dat
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het kraken via het dak van de kluis een koud kunstje zou zijn. Het plafond
was namelijk van kalk.
Nu wilde het geval dat ik grote bewondering had voor mannen als Post. Verdreven van huis en haard en ten dode vervolgd, zwierven zij door het hele
land om distributiekantoren te kraken, gevangenen te bevrijden en Joden te
helpen bij het zich onttrekken aan deportatie. Kortom de L.K.P.’ers gedroegen zich als de Watergeuzen aan het begin van de SD-jarige oorlog. Wat
genoot ik vroeger op school van het verhaal hoe Jan Pietersz. Coppelstock,
de Brielse veerman, in 1572 op de Maasvlakte de nauwelijks zeewaardige
Geuzenvloot ontdekte. Hoe hij er op af roeide en spontaan aanbood het
wrakke smaldeel naar Den Briel te loodsen. En juist op die gedenkwaardige eerste april ‘verloor Alva zijn bril’. In de strijd tegen de Spaanse dwingelandij werd dat het begin van de victorie … En wat wreedheid en tirannie
betreft, maakte Hitler en zijn regime het nog stukken bonter.
Bouwmans uitnodiging verwonderde mij niet. Twee dagen later zat ik in zijn
woning aan de Haven, boven het kolenpakhuis van Syts van Heijst, tegenover Post en zijn naaste medewerker Nol Wilschut. Ik was wel benieuwd
naar wat er nu weer van mij verwacht werd. Maar voor een goed begrip, nu
eerst nog iets over wat er aan dit onderonsje was voorafgegaan.
Frits de Zwerver
Begin augustus 1943 was ik namelijk ook al ergens uitgenodigd en wel
door kapper Molenaar. Nadat deze mij in zijn salon aan de Zuidvliet geknipt
had, verzocht hij mij bij het afrekenen, ’s avonds even te willen langskomen.
Kapper Molenaar was de man, die volgens Maarten ’t Hart opviel, omdat
hij het hoofd ‘op de borst’ had staan. Dat moge dan zo geweest zijn, maar
aan dat hoofd zelf mankeerde niets. De kapper had al een onderduiker in
huis, toen nog niemand daarover dacht. Zijn hart had Molenaar in ieder
geval op de goede plaats … En zo zat ik die maandagavond in de woonkamer, achter de kapsalon. Behalve de gastheer en ik waren daar ook: ds.
Slomp (Frits de Zwerver), diens zwager Philip Bijl, de vrachtrijder, ds. K.W.
Dercksen, ds. De Keijzer en de reeds genoemde J.W. Bouwman. Voor ds.
Slomp lag een bijbel op de tafel. Hij had de vorige dag in de Geref. Kerk
gepreekt over de tekst: ‘Vergeet de herbergzaamheid niet’, Hebr. 13 vers 2.
Hij zei: ‘Denk erom wij zijn hier bijeen om de perikelen te bespreken die er
momenteel in de Geref. kerken zijn.’ En dan volgde er een vurig pleidooi om
ook in Maassluis iets te gaan doen aan de nood van hen, die zich onttrokken aan tewerkstelling in Duitsland of aan de Arbeidsdienst; die zich niet
meldden voor terugkeer in krijgsgevangenschap en aan iedereen, die om
des gewetenswil vervolgd werd …
De meesten betuigden met een jaknikken hun instemming. Alleen ds. De Keijzer merkte op ‘Wat maken we het ons toch moeilijk, laat die jongens toch gaan!
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Vrijwel alles was ‘op de bon’. Distributiebescheiden met bonkaarten
waren noodzakelijk om wat ook te kunnen kopen.
Bonkaarten waren een zeer begeerd object.
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God is toch ook in Duitsland!’ Frits reageerde: ‘Wat maakt dit mij bedroefd.
U weet toch wel dat zij daar moeten werken in de oorlogsindustrie?’ Hiermee was de discussie gesloten. Bouwman werd aangewezen als contactman. De anderen zullen naar vermogen met hem samenwerken. Er werd
niets genoteerd en voortaan ook niet meer vergaderd, maar getelefoneerd
des te meer. De plaatselijke Landelijke Organisatie (hulp voor onderduikers) gaat functioneren ...
De L.O. in bedrijf
Spoedig werkten er onderduikers van elders aan de verbouwing van een
pakhuis aan de Noordvliet, dat zo spoedig mogelijk de Geref. kerk moest
gaan vervangen. De Noorderkerk was bij het Engelse bombardement van
18 maart 1943 geheel verloren gegaan. Verder waren er al gauw onderduikers werkzaam op agrarische bedrijven in Maasland en Maassluis. Plaatselijk ook in de scheepsbouw.
De heer E. Slootheer, die in de periode 1 april tot 3 september ’43 korpschef van politie was, profiteerde ook van de L.O. toen hij plotseling ontslagen werd, omdat hij een portret van H.M. Koningin Wilhelmina niet uit
de agentenwacht wilde verwijderen. Hij werd gearresteerd maar wist te
ontvluchten. Hij kreeg een onderduikadres in Giessendam. Om in het onderhoud te kunnen voorzien zorgde de L.O. voor bonkaarten en zo nodig
ook voor geld.
Er kon bijtijds gewaarschuwd worden voor een grootscheepse razzia op
onderduikers in de Zuidbuurt te Maasland. Dat was begin november ’43.
De hele buit bedroeg toen slechts enige pakjes Belgische shag en een niet
ingeleverd radiotoestel. De man en de vrouw aan wie deze zaken toebehoorden werden wel gearresteerd.
(Volgens het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie heeft de L.O.-L.K.P.
(Landelijke Knokploeg) tussen 1940-1945 bijna 40.000 onderduikers verzorgd,
waaronder 20.000 Joodse landgenoten.)
Wat wilden Johannes en Nol van mij?
Na de begroeting in de woning van Bouwman, vroeg Johannes mij eens
te willen bekijken, wat er gedaan kon worden om de inhoud van de kluis
te kunnen roven. ‘Ik zou het je één, twee, drie niet kunnen zeggen’, antwoordde ik. ‘De kluis zelf vormt geen probleem, maar hoe kom je in het
gebouw?’ Na wat heen en weer gepraat, nam ik op me alles eens goed
te bekijken. ‘Begin maar vast met de sleutel van het gebouw na te maken’
raadde Johannes.’ Als je de sleutelbaard tussen twee stukken zeep legt en
een stevige druk uitoefent, krijg je een prima afdruk. Wij hebben een adres
waar men er een goed passende sleutel van maakt. Zorg ervoor dat de eer-
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ste tijd je N.S.B.-chefs in alle opzichten tevreden over je zijn. ‘We komen er
nog wel op terug’, zei Johannes bij het afscheid.
Maar wat ik daarna ook deed en bekeek, met de feiten voor ogen zag ik
geen enkele kans zonder bloedvergieten in het gebouw te komen.Toen ik echter op donderdag 6 april de nieuwe dienstregeling in handen
kreeg, zag ik dat ik op maandag, tweede Paasdag, 10 april, vanaf ’s morgens 6- tot ’s middags 14 uur in het gebouw de kluis moest bewaken. De
burger, Grootendorst uit Maasland, die speciaal voor de bewaking van de
kluis was aangesteld zou, volgens het rooster, mij gezelschap houden.
Een en ander bracht me op het idee, samen met de L.K.P.ers, die ik binnen
zou laten, de kluis te kraken.
Maar zou het mogelijk zijn de ploeg van Johannes op tijd in Maassluis te
krijgen? Met dat idee ging ik naar Bouwman. En die ging meteen op pad
om met Johannes in contact te komen. Vol spanning vroeg ik me af of dat
gelukken zou.
De waarnemend directeur ingelicht
Hoewel er niets vast stond, moest er van worden uitgegaan, dat het karwei in de vroege morgen van tweede Paasdag zou gaan gebeuren. Om
de mensen niet onnodig in gevaar te brengen, achtte ik het raadzaam
iemand van het kantoor in te lichten. Daartoe belde ik zaterdagavond op
mijn laatste ronde van die dag aan bij dhr. F.A.G. Schiebelhout op de Kon.
Wilhelminalaan. Hij was wnd. directeur van het distributiekantoor en door
en door betrouwbaar. ‘Hij zal wel enthousiast zijn voor het plan’, dacht ik.
Hij had zich woedend gemaakt over een eind 1943 uitgevoerde nepoverval op het distributiekantoor. Het was een idee geweest van de toenmalige
politiechef, die N.S.B.-er was. Hij wilde de ambtenaren op de proef stellen.
Een aantal verklede politiemensen stormden met getrokken revolvers het
kantoor binnen. Wie van de ambtenaren zich dicht bij de overvaller bevond, voldeed aan het bevel de handen omhoog te steken. Wie wat meer
op afstand stond, kroop van angst onder een tafel.
Schiebelhout deed zelf open. Ik vertrouwde hem toe wat er eventueel met
de kluis gebeuren ging. Hij toonde zich uitbundig verheugd en zei, terwijl
hij mijn hand greep: ‘God zegene je, Jaap’ Maar, joh, er staat een zwart
houten kistje in de kluis. Wil je dat ook meenemen? Er zitten tabaksbonnen in. Da’s mijn afdeling. Er klopt niets meer van.
Een druk bezette dag
Paasmorgen sta ik vroeg op. Klokslag zes uur moet ik met dhr. Grootendorst de dubbele wacht bij de al besproken kluis aflossen. Hij draagt een
witte armband met het woord: ‘politie’. Wij zijn er op tijd. ’t Is een hele zit tot
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twee uur in de namiddag. En langzaam draait de klok, vooral als je zoveel
aan je hoofd hebt.
’s Middags ben ik nog maar amper thuis of er komt een brandwacht vertellen dat ik direct weer in dienst moet komen. Er is een Engels vliegtuig neergestort. Twee bemanningsleden zijn zonder letsel neergekomen en daarna
gevlucht. De hele politiemacht moet er achteraan. Alle wegen rond Maassluis moeten worden afgezet. Met collega Groeneveld moet ik post nemen
op de Vlaardingse dijk. Te voet gaan we er via de Haven samen heen ... En
daar zie ik dan voor ons uit dhr. J.W. Bouwman met een heer met bolhoed
lopen. Het is Johannes Post.
Bij het passeren van het tweetal beklaag ik mij tegenover Bouwman: ’t Is
me het Paasfeest wel! Ik ben vanmorgen om zes uur in dienst gegaan en
het wordt wel middernacht eer ik naar huis mag’. De boodschap wordt
begrepen. Het wordt middernacht. Bouwman heeft mijn verloofde, Jo Joosten, die bij bakker Prins aan de Noordvliet logeert, nog laten weten dat ik
ondanks het late uur, toch bij hem langs moet komen.
Om 11.00 uur worden alle posten opgeheven. Op het politiebureau krijg ik
te horen, dat ik samen met collega T. Slootheer nog een ronde door Maassluis moet doen en daarna mag ik dan naar huis ... omdat mijn dienst de
andere dag weer vroeg begint.
Instemming met de wijze van uitvoering
Alles goed en best; maar ik wil ook nog even afscheid nemen van mijn Johanna ten huize van bakker Prins. Vandaar is het een uur na middernacht,
als ik me bij het gezelschap voeg, dat de woonkamer van de familie Bouwman vult. Het zijn: Marinus Post, de gebroeders Nol en Jan Wilschut, twee
jongemannen die vanwege hun joods bloed zijn ondergedoken. Toon Thiele
uit Maasland, en tenslotte nog drie knapen, wier namen me zijn ontschoten.
Johannes is er niet bij. Toen ik hem eerder op de avond ontmoette, was hij
op weg naar het NS-station. Hij had zijn vrouw Dina op afstand vergezeld.
Onder haar boezem had ze de nodige revolvers van Den Haag naar Maassluis vervoerd.
Nadat we die avond samen nog even repeteren op welke wijze wij het plan
zullen uitvoeren en men daar hoofd voor hoofd mee akkoord gaat, wens ik
het gezelschap welterusten en vertrek naar mijn kosthuis ... Daar zet ik de
wekker op kwart voor vijf. Het slapen wilde wel na zo’n lange dag.
Toch ben ik ’s morgens keurig op tijd. Collega Haakma is al op het politiebureau als ik er arriveer. Ik neem er de dienstrevolver uit mijn kastje en ga te
voet door de Taanstraat naar het distributiekantoor. Het is er zo donker dat
ik fietsen noch personen in het vizier krijg. Toch wil ik hen laten horen, dat ik
er ben en ik fluit het afgesproken deuntje; ‘Ferme jongens, stoere knapen’.
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Gebouw ‘Sursum Corda’ aan de Fenacoliuslaan, hoek Taanstraat.

Met z’n allen naar binnen
In de geopende deur staan beide mannen, die wij moeten aflossen, ons al
op te wachten. Ik schrik me naar; één draagt er een uniform; maar de ander
heeft een armband van de Landwacht om. En ja, die ken ik. (Even later kan
ik Nol, die aan de overkant voor de muziektent heeft gestaan, vragen eens
na te gaan of die landwachter misschien richting politiebureau is gegaan.)
Mijn maat, de andere burger Grootendorst, is inmiddels al boven bij de kluis.
Als dan beide mannen vertrokken zijn, vergrendel ik de buitendeur, maar
met dezelfde haal gaan de grendels ook weer terug. De deur blijft dus open.
Dan ga ik naar boven, waar Grootendorst al op mij zit te wachten. Na de
begroeting bied ik hem mijn shagdoos aan en terwijl hij een sigaret draait,
verwijder ik mij weer om – naar ik zei – naar het toilet te gaan. Maar beneden open ik de buitendeur en verneem dan van Nol dat de landwachter
de weg naar huis insloeg. Ik zeg hem, dat ik de w.c. zal doortrekken en dat
direct daarna hij en zijn mannen op hun sokken mij over de trap naar boven
kunnen volgen. En zo kan het gebeuren dat ik – net nadat ik de kamer van
de kluis weer betrad – van achter werd besprongen en meteen geboeid ter
aarde lag. Mijn makker ondergaat hetzelfde lot.
Slechts één verzuim
En daar liggen we dan, de één aan de ene en de ander aan de andere kant
van een schot. In de rest van het gebouw ontwikkelt zich een grote activiteit. Alles volgens plan. Toon Thiele heeft op de zolder plaats genomen bij
de witte knop, waarmee tijdens de werkzaamheden het alarm kan worden
uitgeschakeld. Spoedig is er een gat in het plafond; doch abusievelijk naast
de kluis. De fout is gauw ontdekt en spoedig horen wij de kalk in de kluis
vallen. Met een touw om het middel heeft men één van de mannen in de
kluis laten zakken. Die geeft alles wat zijn gading is aan de anderen, die
daar meteen de jute zakken mee vullen. Zijn ze vol, dan worden ze telkens
op één van de in de hal geplaatste fietsen gebonden. Tot de kluis leeg is.
En dan is de hele meute gereed voor vertrek.
Het was vooral de schrobzaag, die veel lawaai had veroorzaakt. Midden
in de actie hoorde ik buiten een auto stoppen. De officieren van de Duitse
marine, die in de Min. de Visserschool waren gehuisvest, waren op stap geweest in Rotterdam. Gelukkig maakten ze zelf ook veel rumoer en hadden
ze dus niets in de gaten. Voor ons beiden duurde alles eindeloos lang. Het
liep al aardig tegen de klok van zeven toen Marinus mij losmaakte en voorstelde met hen mee te gaan. Quasi erg boos, stemde ik er mee in. Maar
onder aan de trap gekomen, herinnerde ik hem er aan dat er afgesproken
was Grootendorst beneden in het hok achter slot en grendel op te sluiten.
Hij ging daarop even naar boven en gaf mij dan de verzekering dat de man
voor ons geen enkel gevaar opleverde.
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‘Vals’ persoonsbewijs.
De buit in het riet. Toch geborgen
Wij waren nog lang niet veilig en de buit was er ook nog niet. Ter verkenning zal ik éérst naar buiten gaan. Een politieagent bij het kantoor is heel
gewoon. Als laatste man zal Marinus de deur achter ons sluiten. Buiten
bemerk ik geen enkel onraad en stap meteen naar de werkplaats van Ben
van de Brug. Daar strooi ik buiten peper om het zoeken met een speurhond te verijdelen. Als ik mijn fiets neem, zit mijn burgerkleding al op de
bagagedrager. Zo spoedig mogelijk zal ik mij omkleden. Als Marinus zich
bij mij voegt verwisselen wij onze fietsen. Samen fietsen we richting Weverskade om via de Westgaag naar Maasland te rijden. De overige zeven,
met ieder een gevulde zak op de bagagedrager, waren al richting Maassluise Trekvaart weggereden. Halverwege de Westgaag wil ik afstappen.
Maar dan hoor ik in de verte het geluid van een sirene. Ik denk meteen:
Grootendorst heeft zich van zijn boeien losgemaakt en vervolgens op de
alarmknop gedrukt. Waarschijnlijk heeft hij ons wat tijd gegund om een
voorsprong te kunnen nemen op eventuele achtervolgers. Ik gun mij geen
tijd meer voor een verkleedpartij en zeg Marinus dat we zo snel mogelijk
van de weg moeten. Enige minuten later gaat ook de grote sirene van het
luchtalarm loeien. Snel fietsen we voort. Marinus wil doorrijden naar het
station N.S. Delft en vandaar dan per trein doorreizen naar Den Haag. Dat
is hem zonder mankeren gelukt. Hij moest aan de Ordnung-polizei op het
perron wel zijn persoonsbewijs tonen.
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Als beroep stond er ‘Wehrmachts-aannemer’ op. Hij had ook al een NSBspeldje op de revers. Dus doorstond hij de controle met glans.
Ik stap echter af bij de boerderij ‘De Duivenvlugt’. De boer, Jan van der
Kooy, die ik in de koeienstal aantref, verwijst mij vol begrip naar de zolder
boven de koeienstal. Marinus kwam nog even terug om mijn fiets weer om
te ruilen met de zijne. Ruim drie weken zal ik op de boerderij blijven. In die
tijd hebben Landwachters op een nacht de boerderij onderzocht; maar mij
uiteraard niet gevonden …
De krakers, die met de zakken waren weggereden kregen het ook op de
zenuwen toen de sirenes zo tekeer gingen. Zij wierpen de zakken met distributiebescheiden en al in de rietkraag van de Trekvaart. Zonder bagage
reden zij snel door. Later kon de hele buit toch veilig geborgen worden. De
zoon van boer Eigenraam, die het dumpen van de zakken had gezien en
in vertrouwen was genomen, attendeerde zijn vader op de zakken. Het
was de buit van een overval op een distributiekantoor, zo zei hij. De vader
vond het goed dat de zakken in hun schuur onder het hooi verborgen
werden.
Reeds de andere dag werd de hele buit door verzetsmensen onder het
Delftse Politiekorps in de bak van een motor met zijspan te bestemder
plaatse afgeleverd. De hele voorraad bestond – naar men zei – uit 20.000
bonkaarten. De kaarten voor de lopende maand waren in de kluis geweest;
doch ook die voor de volgende maand.
Opsporingsmaatregelen
De overval is geslaagd. Nu moeten ‘de schuldigen’ worden opgespoord en
ter verantwoording worden geroepen. Eén dader is bekend; doch voortvluchtig. In dhr. Grootendorst hebben zij één getuige. Die wordt aanstonds
aangepakt, maar meteen vrijgelaten. Dan komen de arrestaties van mijn
verloofde, mijn ouders en 20 distributieambtenaren.
Mijn verloofde heeft het kwaad te verduren. Als zij ’s avonds wordt afgevoerd en door een Duitse soldaat in het open voertuig wordt geholpen,
krijgt hij medelijden. Hij fluistert haar in het oor: ‘Es ist nicht so schlimm’.
Net als het knipoogje, dat collega L. Moerman haar bij het passeren gunde,
gaf haar dat een flinke oppepper. Van háár zijn ze niet wijzer geworden. Na
een maand wordt ze vrijgelaten. Toch zal het Kerstmis worden eer ik haar
weer terug zal zien
Mijn ouders worden van elkaar gescheiden opgesloten in het concentratiekamp Vught. Na dolle dinsdag (5 september 1944) komen zij ongedeerd uit
de strijd. Aan Corrie en Betsie ten Boom, die ook in Vugt waren, had mijn
moeder vriendinnen voor het leven verworven.
De distributieambtenaren, 20 in getal, kunnen op 13 april alweer aan het
werk. Alleen dhr. Van Dun blijft in gevangenschap achter.
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Iemand die er eigenbelang in zag de Duitsers te tonen dat hij in ieder geval achter hen stond, had hen intussen laten weten, dat dhr. Van Dun ten
onrechte iemand één distributiekaart had verstrekt. Daarop moest dhr. Van
Dun zeggen wie hem die kaart had verstrekt. Dat bleek dhr. Schiebelhout
te zijn en daarom werd die opnieuw gearresteerd. Beide heren werden
naar Duitsland afgevoerd. Dhr. Van Dun overleefde het niet. Dhr. Schiebelhout kon, hoewel lichamelijk erg verzwakt, zijn ervaringen in Duitsland na
de oorlog navertellen.
Het zwerven werd mij bespaard
Door tussenkomst van de L.O. en het stadhuis van Vlaardingen heb ik op
de naam ‘Arend Vermeulen’ een ander persoonsbewijs gekregen. Voortaan heet ik dus Arend Vermeulen. Mijn uniform werk ik in een baal stro.
Zo blijft het op de boerderij achter. Eind april verlaat ik in alle vroegte
Maasland. Met een eveneens gedroste politieagent fiets ik naar Rotterdam. Daar krijg ik onderdak bij de fam. Fransen aan de Pleinweg. Na een
week fiets ik met dhr. Fransen naar Berkel en Rodenrijs. Daar krijg ik voor
lange tijd onderdak bij de fam. Van der Kaaden en Rozendaal. Karel en
Jan van der Kaaden vonden de beide vliegers, die wij op Pasen zochten,

Bewijs van waardering! Als lid van de L.K.P. (Landelijke Knokploegen).
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in een kippenhok. Ieder van hen nam er een op de fiets en reden met hen
naar veiliger oorden.
Wat er verder in Berkel en Rodenrijs allemaal gebeurde dat staat te lezen
in het boek: ‘Op 5 mei ben ik opnieuw geboren’ van Leo Bollboom.
In oktober 1944 heerste er een soort schrikbewind. Mijn weldoeners moesten er zelfs voor vluchten. Dit, en het verlangen naar de Alblasserwaard,
waar ik thuis hoorde, deden mij half oktober richting Giessendam fietsen.
Via de L.O. kreeg ik er onderdak in de boerderij van het echtpaar SchakelSchakel, gelegen in de Buurt Giessen-Oudkerk. Onder de latere burgemeester Maarten Schakel krijg ik er een rang bij de Ned. Binnenlandse
Strijdkrachten.
Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Alleen dat éne moment moet ik nog
kwijt. Een land dat van zijn vrijheid is beroofd, gaat, wanneer de vrijheid
niet komt opdagen, ten onder. Vooral in het begin van de bezetting heeft
Maassluis het zwaar te verduren gehad. Wie zou zich dat niet aangetrokken hebben? Maar het moment waarop je dan verneemt dat je vrij bent,
vergeet je je hele leven niet. Voor mij kwam dat moment bij het aanbreken
van de dag op zaterdag, 5 mei 1945. Onder aan de trap naar de zolder,
waar ik slaap, slaakt Marie, de boerin, heel luid in dolle vreugde de kreet:
‘Arend, Arend, we zijn vrij!!’
Echt om nooit te vergeten. Wat waren we blij.
Telkens als ik later op het punt stond in mineur te gaan klagen, hoorde ik
het weer: ‘Arend, Arend, we zijn vrij!!’
En altijd blijven we in stilte gedenken hen die voor onze vrijheid het leven
lieten. En vele met mij zullen met de Geuzen van weleer blijven erkennen:
‘Had ons de Heer alzo niet bijgestaan, wij waren lang al in den druk vergaan!’
J. Huisman
En op zijn levensavond kan hij dit verhaal nog
vertellen, zonder opsmuk.
Bedankt voor wat je deed, Jacob Huisman.
J.H.S.

Jacob Huisman, ‘nu’.
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De oorlog loopt ten einde.
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D-DAY, 6 JUNI 1944
ZEESLEPER ‘DEXTEROUS’
Een belangrijke rol tijdens de invasie van Normandië was weggelegd
voor de onder Nederlandse vlag varende zeesleper ‘Dexterous’. Met
zes Amerikaanse en Engelse slepers werd dat schip ingezet voor de
Operatie Mulberry. Doel was een aantal zogeheten Phoenixcaissons
(betonnen bakken van 40 x 10 x 15 meter) naar Arromanches en Isigny
te brengen en vlak onder de Franse kust af te zinken om zo een kunstmatige haven te vormen voor de invasiemacht.
Met achter zich nog een vage streep die de kust van Engeland moest
zijn, en voor zich louter zee begon de onder Nederlandse vlag varende
zeesleper Dexterous op de avond van 5 juni 1944 aan zijn reis naar de
kust van Normandië. Aan de tros hing een betonnen caisson dat naar
de Franse kust moest worden versleept. In vredestijd een fluitje van een
cent, maar in dit geval een gewaagde operatie.
Vanaf het dek zag bootsman L. Ras (22) een lege zee voor zich, maar
de sleper was zeker niet de enige die opstoomde naar Frankrijk. Op dat
moment was een reusachtige oorlogsvloot op weg naar Normandië,
waar de beslissende slag in de Tweede Wereldoorlog op het punt van
beginnen stond. Rond een uur of negen werd het ineens donker door
een enorm aantal vliegtuigen dat overvloog. Vliegtuigen met gliders erachter, waar je ook keek.
Toen dacht ik: ‘dat komt wel goed’, zo herinnert Ras zich de situatie van
ruim vijftig jaar geleden.
Voor het eerst in vijf jaar koerste hij weer naar het Europese vasteland.
Dat had hij in de meidagen van 1940, ter hoogte van Vlissingen, voor
het laatst gezien toen hij aan boord van de sleper ‘Schelde’ uitweek
naar Engeland. Daar werd de Schelde, onder bevel van kapitein J.
Kalkman, ingezet om schepen in nood op de Atlantische Oceaan naar
veiliger oorden te slepen.
Furore maakte de ‘Schelde’ toen een drijvend dok door twee zware
Engelse slepers naar IJsland werd gebracht.
De Nederlander voer mee in dit konvooi en toen het dok voor de kust
van IJsland in een storm lossloeg en op de klippen dreigde te lopen,
was het de veel kleinere ‘Schelde’ die dat wist te voorkomen terwijl de
Engelsen niets anders konden doen dan toekijken.
Aan dit huzarenstukje dankte kapitein Kalkman het bevel over de Engelse sleper ‘Dexterous’ die onder Nederlandse vlag ging varen. En
zo kwam ook Ras op deze sleper. ‘Ik was matroos op de Schelde toen
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k apitein Kalkman mij vroeg mee te gaan naar de Dexterous. Ik zou
daar een eigen hut krijgen, dus mij had ‘ie’, aldus Ras.
Persoonlijke eer legde Ras in aan het einde van 1943 toen een konvooi landingsvaartuigen in de Golf van Biscaje in nood kwam.
‘We gingen daar in vliegende haast naar toe en zagen kans vast te
maken aan een van die vaartuigen, de LCT 333. Na een halve dag
varen brak de tros en konden we er niet meer bij komen.’ Samen met
de 2e en de 3e stuurman van de Dexterous roeide Ras naar het schip
in nood en zag kans de zeventien opvarenden over te brengen naar
de sleepboot. Dat leverde hem ‘de medaille voor menschlievend hulpbetoon in brons in verband met uw moedig gedrag en menschlievend
optreden bij het redden van opvarenden van een in nood verkerend
landingsvaartuig’ op. Die medaille werd hem door Koningin Wilhelmina
persoonlijk uitgereikt in april 1946.

De sleepboot ‘Dexterous’. Het was de eerste sleepboot
onder een Maassluise kapitein die Maassluis aandeed
na de oorlog en ten anker ging.
Dexterous laat zich hier vertalen als ‘Behendig’.
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De Dexterous werd vervolgens ingezet als escortevaartuig voor een
konvooi naar Amerika. Op de terugweg, toen het schip zich bij een
retourkonvooi zou aansluiten, werd het aangevallen door een Duitse
U-boot. Het schip kwam zwaar onder vuur te liggen, maar op het moment dat de bemanning het genadeschot verwachtte kwam het konvooi
verder opstomen en verdwenen de Duitsers onder water.
‘Ik denk nog vaak dat een groot deel van het welslagen van de invasie
te danken is aan de inzet van de koopvaardij, want die scharrelde al
sinds 1942 over de Atlantische Oceaan om alle materieel en troepen
naar Engeland over te brengen. Veel van de opvarenden van die koopvaardijschepen zijn nooit teruggekeerd in Nederland. Hun aandeel in
de uiteindelijk overwinning raakt vaak nogal ondergesneeuwd door het
militaire aspect’, aldus Ras.
In januari 1944 kreeg de Dexterous voor het eerst te maken met de
Phoenix caissons. De voor de bemanning onbekende betonnen bakken
moesten van de Theems via Dungeness naar het eiland Wight worden
gesleept. Dat gebeurde onder de strengste geheimhouding en onder
bescherming van marine en luchtmacht. De Duitsers mochten niet in de
gaten krijgen wat er daar in het zuiden van Engeland werd bekokstoofd.
In de Solent, de zeestraat tussen Zuid-Engeland en Wight, werden van
alle kanten 10-tallen caissons aangevoerd en afgemeerd. Wachtend
op; het grote moment dat ze over het Kanaal naar de Franse kust zouden worden gesleept.
Tientallen slepers waren constant in de weer om de kolossen van hun
bouwplaatsen naar de Solent te slepen. En zo af en toe zagen de Duitsers kans zo’n transport – zonder te weten wat ze nu eigenlijk bestookten – te onderscheppen en tot zinken te brengen.
Ras: ‘We lagen bij Tilbury Docks op de Theems afgemeerd toen de
‘Rode Zee’ langszij kwam. Die sleper kwam juist van de Bermuda’s. Er
zaten bekenden van ons uit Maassluis aan boord en ’s avonds hebben we nog wat zitten kletsen en een borrel gedronken. De volgende
ochtend was’ie weer vertrokken en is van die reis nooit meer teruggekomen. Als je dan beseft dat die boot het slachtoffer van de Duitsers is
geworden, sta je ineens weer met beide benen op de grond.’
De dag voorafgaande aan de invasie was er een van nerveuze spanning geweest. Op 4 juni kregen ze in de baai van Solent opdracht de
sleep vast te maken. De langverwachte invasie zou die nacht plaatsvinden. Een fikse storm in het Kanaal gooide evenwel roet in het eten
en de Dexterous bleef met zijn sleep in de baai. Een dag van totale
afzondering en volledige radiostilte volgde.
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‘Dat was een slechte tijd. Een hele dag afwachten. Iedereen ging dingen doen die hij anders nooit deed: kleren wassen, een praatje maken.
Iedereen zag tegen de overtocht op, want je hoorde al een paar jaar
allerlei berichten over die Atlantik-wal, die de Duitsers langs de kust
hadden opgetrokken.’
Precies 24 uur na de eerste opdracht om te vertrekken kwam het definitieve signaal voor de aanval. Bij het krieken van de dag op 6 juni
1944 was het even slikken voor Ras. Een overdonderend schouwspel
ontrolde zich voor zijn ogen. ‘We zagen voor ons hele rijen schepen liggen en van alle kanten kwamen nog nieuwe aan. Toen wij arriveerden
waren de geallieerden al hurry-up bezig naar de wal te gaan. Over zee
kwam die hele armada aandonderen. Die schoten eerst hun kanonnen
aan stuurboord leeg, draaiden vervolgens bij en schoten dan bakboord
leeg. En zo ging het maar door.’
Een angstig moment voor Ras en zijn medeschepelingen brak aan
toen de Dexterous ter hoogte van Isigny voer. De Duitsers aan de wal
boden nog volop weerstand, daarom kon de sleper zijn caisson nog
niet achterlaten. De hele dag en de daaropvolgende nacht werd op en
neer gevaren voor de kust, terwijl een kruiser pal achter de Dexterous
de Duitse stellingen onder vuur nam. Op hun beurt bestookten de Duitsers de kruiser. De granaten vlogen de bemanning van de Dexterous
letterlijk om de oren.
‘Ik dacht toen ook: als die kruiser te laag richt, zijn we er geweest.’
Maar veel tijd om daarbij stil te staan had hij niet.
‘De matrozen waren voornamelijk marinemensen. Je kan dan wel een
heel goeie marineman zijn, maar dat wil dan nog niet zeggen dat je
een goede sleper bent. Aan dek liepen de Engelsen en Ieren die dat
werk nog nooit hadden gedaan, dus daar had ik al mijn aandacht bij
nodig. Zo af en toe kon je wel eens opkijken om te zien wat er gaande
was, maar je kon niet met een verrekijker aan dek gaan staan om eens
op je gemakje naar de landing te kijken. We hadden onze handen vol
aan de sleep.’
Pas op 7 juni, toen de Duitse stellingen het zwijgen was opgelegd,
kwam het moment dat de Phoenix kon worden overgegeven aan de
kleinere Amerikaanse slepers die het caisson naar zijn definitieve
plaats vlak onder de kust zouden verslepen. Als golfbrekers waren
daar de Nederlandse kruiser ‘Sumatra’ en het vrachtschip de ‘Parklaan’
afgezonken waarachter de haven zou worden aangelegd.
Kapitein Kalkman voorzag echter problemen met de stroming vlak onder de kust. En hij kreeg gelijk. Nog maar nauwelijks had de Dexterous
de trossen losgemaakt of de Phoenix begon een stuurloze reis in een
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van oorlogsschepen en landingsvaartuigen krioelende zee. De kolos
koerste recht op een met explosieven geladen schip af. Ternauwernood
wist de Dexterous weer vast te maken en een botsing te voorkomen.
iets verderop worstelde een van de kleine Amerikaanse slepers met
een andere Phoenix.
Het caisson dreigde de sleper mee te trekken in de richting van een
munitieschip. Met de eigen Phoenix al aan de trossen schoot de Dexterous te hulp en met 2 caissons op sleeptouw ging het schip vervolgens op weg naar een geschiktere plaats om de sleep over te dragen.
Na D-Day is de Dexterous nog een paar keer op en neer geweest tussen Engeland en Frankrijk. Er moest een dok worden versleept en later
een kruiser die op een mijn was gelopen. ‘Op een van die reizen zagen
we voor het eerst een Duitse vliegende bom. We wisten toen nog niet
wat dat voor projectiel was. In eerste instantie dachten we dat het een
aangeschoten vliegtuig was. Later hoorden we dat het een V-1 was.’
Dat nieuwe wapen was op 13 juni door de Duitsers voor het eerst in de
strijd geworpen.
Tot oktober bleef Ras op de Dexterous. Toen werd het schip weer onder
Engelse vlag gebracht en stapten kapitein Kalkman en zijn bootsman
over op de ‘Zwarte Zee’. Ras sloot in 1948 zijn zeemansloopbaan af
als 2e stuurman en ging definitief aan wal. De Dexterous heeft nog
jaren voor een Engelse reder gevaren en is vervolgens verkocht aan
Griekenland.
‘Dat is het laatste wat ik over de Dexterous heb gehoord. Hij zal inmiddels wel gesloopt zijn’, aldus Ras.
Hans van Vessem
Bron: Algemeen Dagblad van 4 juni 1994.

Lijst van de in 1945 teruggekeerde sleepboten
8 mei
9 juni
30 juni
4 juli

Blankenburg
Dexterous
Schelde
Thames

22 juli Zwarte Zee
28 aug. Ebro
8 sept. Seine
27 sept. Tyne

25 okt.
31 okt.
7 nov.
24 dec.

Hudson
Ganges
Donau
Witte Zee
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OPERATIE ‘MANNA’
BROOD UIT DE HEMEL
Doordat in september 1944 de operatie ‘Market Garden’, beter bekend als
de slag bij Arnhem, met veel tegenslag had te kampen, kwam de opmars
van de geallieerde troepen in het zuiden van Nederland tot stilstand. Het
gevolg was dat een groot deel van ons land door de Duitsers bezet bleef.
De winter van 1944-1945, beter bekend als de ‘hongerwinter’, was voor de
burgers in het nog bezette gedeelte van Nederland een zware en donkere
periode.
Sedert het uitbreken van de spoorwegstaking op 17 september 1944 saboteerden de Duitse bezetters de voedselvoorziening. Daardoor ontstond
er een steeds toenemende hongersnood in westelijk Nederland door een
sterk verminderde voedselaanvoer. In januari 1945 werd het broodrantsoen verlaagd tot 500 gram per persoon per week. Ook aardappelen en
andere voedingsmiddelen raakten op. De porties van de centrale keukens
(gaarkeukens) daalden tot een halve liter per dag. Velen stierven die winter
de hongerdood. In die periode probeerde men zich in het leven te houden
met suikerbieten, bloembollen en dahliaknollen.
Ook in Engeland was het bekend geworden dat de toestand in het westen van Nederland, voor wat betreft de voedselvoorziening, zeer kritiek
was. Men was daar druk doende met het uitwerken van plannen om in het
westen van ons land voedseldroppings uit te gaan voeren. De droppingplannen zijn voornamelijk door het Britse Bomber Command in technische
zin voorbereid. De juiste methoden van verpakken en afwerpen moesten
worden beproefd.
Op 24 februari 1945 werd een 4-motorige Lancaster-bommenwerper van
het 115e squadron van zijn thuisbasis Witchford naar het vliegveld Netheravon gezonden voor experimenten met het afwerpen van voedsel. Er was
toentertijd nog maar weinig ervaring mee opgedaan. Begin april werden
er op dat vliegveld proeven genomen om containers te laden in de twee
soorten bommenruimen van de Lancasters. Op 6 april werden proefdroppings uitgevoerd. De dag erna gaf major R.P. Martin een droppingdemonstratie voor een gezelschap officieren van het hoofdkwartier van Bomber
Commando.
Tegen het einde van april waren alle technische voorbereidingen definitief
geregeld. Al een paar weken waren er onderhandelingen gaande met de
Duitse bezetter om de voorgenomen voedseldroppings te doen plaatsvinden. Na verscheidene malen nog obstructie te hebben gepleegd moesten
de Duitsers uiteindelijk het voedselbombardement over zich laten komen.
Een dag of wat te voren had de Duitse Rijkscommissaris Dr. Seys Inquart
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Honger, honger, honger!
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nog bekend gemaakt dat het plan voor voedseltransporten uit de lucht
werd bestempeld als pure propaganda van de Anglo-Amerikaanse vijand.
Dan op 29 april 1945 was het eindelijk zo ver. Radio Oranje bracht om
12.00 uur de eerste melding dat er voedselbrengende vliegtuigen waren
opgestegen. Alle Lancasters droegen in hun bommenruimen vijf samengebonden bundels in zeildoek met 70 zakken elk. De inhoud bestond uit
meel, eierpoeder, erwten, bonen, meat and vegetables, thee, suiker, gevitaminiseerde chocolade en ander voedsel.
De bemanningen van de bommenwerpers waren geïnstrueerd om hun
ladingen voedsel te droppen op speciale terreinen, zoals de vliegvelden
Waalhaven, Ypenburg en Schiphol. Verder ook nog op Duindigt, in het Kralingse bos, in Vogelenzang en op weilanden bij Haarlem, Alkmaar, Utrecht,
Gouda en Hilversum. De terreinen zouden door de plaatselijke autoriteiten
gemarkeerd zijn door middel van tekens met witte lappen.
Ook de Amerikaanse 8e-Luchtmacht, gestationeerd in Engeland, had
haar voorbereidingen getroffen, maar zou pas twee dagen later voor het
eerst in actie komen. Groot was het aantal vrijwilligers onder de vliegtuigbemanningen die vooral deelname aan deze operatie niet wilden missen.
Geen enkele andere operatie gaf hen zoveel voldoening als juist deze,
omdat zij hiermee ook iets terug konden doen voor het Nederlandse volk.
Een groot aantal Nederlandse mannen en vrouwen hadden vaak met gevaar en inzet van hun eigen leven hulp geboden aan de luchtmachtcollega’s die minder fortuinlijk waren geweest. Vele vliegers die boven Nederland waren neergeschoten werden door Nederlanders geholpen om
uit handen van de Duitsers te blijven. Via ontsnappingsroutes werden zij
naar het reeds bevrijde gedeelte van ons land gebracht zodat zij weer naar
Engeland konden terugkeren.
Voor de vliegers die de droppingvluchten uitvoerden was het een onvergetelijk tafereel. Het leek wel of in westelijk Nederland iedereen de straat was
opgegaan om naar de voedseldroppende vliegtuigen te kijken. Men zwaaide vanaf de daken van huizen en gebouwen met zakdoeken en vlaggen
naar de Lancasterbemanningen alsof het een groots vliegfeest betrof. De
Duitse Flak(luchtdoelartillerie)bemanningen stonden bij hun luchtafweerkanonnen somber naar dit schouwspel te kijken, maar schoten niet op de
overkomende vliegtuigen. Er waren zelfs Duitse luchtdoelartilleristen die
naar de laagvliegende vliegtuigen stonden te zwaaien.
Hoewel aan de eerste dropping al honderden vliegtuigen gelijktijdig deelnamen waren er verhoudingsgewijs toch maar weinig incidenten. Eén Lancaster bommenwerper moest zijn lading afwerpen op het Rotterdamse
vliegveld Waalhaven.
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Voedselbrengende bommenwerpers op 29 april 1945 boven de Zuiddijk.

Maar nadat er drie ladingen zakken waren afgeworpen liepen er zoveel
mensen het terrein op dat het niet meer verantwoord was ook de rest van
de lading te droppen. Een andere Lancaster liep schade op doordat de
machine tijdens het droppen werd getroffen door twee zakken voedsel uit
een er boven vliegende collega. Voor zover mij bekend gingen er tijdens de
operatie ‘Manna’ geen vliegtuigen verloren.
Op 1 mei 1945 kwamen ook de fantastische zilveren Amerikaanse Vliegende Forten op het toneel van deze operatie. Bijna 400 4-motorige Boeing
B-17’s wierpen hun lading voedsel af op terreinen bij Den Haag en Rotterdam. De volgende dag gingen weer 400 Amerikaanse Vliegende Forten en 500 Lancasters na elkaar het luchtruim in om hun levensreddende
ladingen in Nederland te deponeren. De bemanningen van de vliegtuigen
waren zeer enthousiast. Bij terugkeer in Engeland rapporteerden zij dat ze
wensen als ‘THANKS RAF’ en ‘GOOD LUCK TOMMY’ op daken gekalkt
hadden gezien.
Op 8 mei 1945 gingen de bommenwerpers voor het laatst de lucht in om
levensmiddelen uit de hemel te laten neerdalen. Intussen was de Duitse
capitulatie een feit geworden en konden geleidelijk veel grotere transporten over de weg en over zee de bevoorrading overnemen.
De Amerikanen maakten met hun Vliegende Forten 2200 vluchten waarbij
5100 ton voedsel werd gedropt. De Britten maakten 3156 vluchten met
hun Lancasters en wierpen daarbij 6684 ton voedsel omlaag. De voedseldroppende vliegtuigen werden geassisteerd door 145 Mosquito’s die voor
de markering van de afwerpterreinen zorgden.
Operatie ‘Manna’ was ten einde gekomen. Bijna 12.000 ton voedsel
was op de snelste manier afgeleverd. Daarbij had de aanblik van deze
grandioze operatie de Nederlanders in het nog bezette gebied een geweldige ‘kick’ gegeven. En het belangrijkste was dat vele burgers door
de voedseldroppings werden gered van de hongerdood, die ze anders
niet hadden ontlopen.
Ook voor de inwoners van Maassluis ging operatie ‘Manna’ niet ongemerkt voorbij. Op 29 april 1945 zag men een groot aantal laagvliegende vliegtuigen vanuit het westen over de Waterweg vliegen in de richting van Den Haag. De ouderen onder u zullen zich dat nog zeer goed
kunnen herinneren. Velen hadden zich op straat begeven en zwaaiden
naar de laag overkomende vliegtuigen. Vreugde heerste alom. De dag
van de bevrijding kon nu niet meer lang op zich laten wachten en op 5
mei 1945 was het dan eindelijk zover. De Duitsers hadden de wapens
neergelegd en Nederland was bevrijd van zijn Duitse bezetters.
Jan Zon
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VOEDSELSCHEPEN
EERSTE HULP VOOR HONGEREND NEDERLAND
Toen het in het begin van mei 1945 met de dag duidelijker werd dat
de bevrijding van Nederland boven de grote rivieren een kwestie van
dagen of uren zou zijn, kregen de geallieerden de gelegenheid twee
vrachtschepen met voedsel naar Rotterdam te zenden. Het gonsde in
die dagen van de geruchten, maar dit verhaal bleek op waarheid te
berusten. De uitgemergelde bevolking keek reikhalzend uit naar dit moment. Het werd de 5e mei 1945.
Eén inwoner van Maassluis, de 42-jarige M.J.N. van der Hidde (mijn
vader), werkte in alle stilte een plan uit om de aanstaande gebeurtenis
niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Hij vond dat er een soort hulde
gebracht diende te worden aan de bemanning van de voedselschepen.
Achteraf gezien bleek dat de gehele Maassluise bevolking daar vierkant achter stond. De toeloop van de Maassluizers naar de havenhoofden bevestigde dat. In elk geval overtrof de Maassluise hulde alles wat
verder op de rivier, tot in Rotterdam toe, werd geboden.
Onlangs vond ik in de familiepapieren het hierna vermelde verhaal van
de initiatiefnemer Martien van der Hidde zoals het door hem zelf werd
vastgelegd en ook in grote lijnen verscheen in het toen nog verboden
blad ‘HET LAATSTE NIEUWS’ van de 7e en 8e mei 1945. Mijn vader verklaart dat hij de journalist zelfs heeft verzocht zijn naam niet
te vermelden omdat hij bang was achteraf moeilijkheden daarvan te
ondervinden. Op het moment dat hij de journalist in kennis stelde, was
de bevrijding nog niet 100% zeker en de bezetter was nog bewapend
aanwezig.
Op 4 mei 1945 vernam ik, aldus M.J.N. van der Hidde, dat er een
schip met voedsel van zee onderweg was naar Rotterdam. Om
precies te zijn: twee schepen van Londen naar Rotterdam. Onmiddellijk gaf ik opdracht een houten frame te maken voor een
reuze bloemenkrans met een diameter van 2.30 m. Bloemist Kap
kreeg opdracht het geheel aan te kleden. Ik zou hem ook betalen. Een rood-wit-blauwe Nederlandse Marine-wimpel, die ik in
mei 1940 van een door de Duitse bezetter veroverde sleepboot
had weggenomen, zou hier goede diensten bewijzen.
Al spoedig na de bezetting in 1940 kwam er een verordening dat er
door het Nederlandse volk in het openbaar niet gevlagd mocht worden.
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Ik meen dat de verjaardag van de Koningin, 31 augustus, daartoe aanleiding had gegeven.
Sommigen vlagden toen. Die uitdaging had ik goed begrepen en dus
hing gedurende de gehele oorlog deze wimpel binnen, in de woonkamer. Keurig over de schoorsteen gedrapeerd. Op de witte baan van
deze wimpel werd nu de tekst
MAASSLUIS DANKT DEN ZEEMAN
geschilderd, waarna we hem midden over de bloemenkrans spanden.
Tot zover was de operatie heel stil gehouden, want de Duitsers waren
toen nog steeds de baas in ons stadje. Op zaterdag 5 mei, toen ik bericht kreeg dat het konvooi bij Hoek van Holland zou binnenlopen, liet
ik de reusachtige bloemenhulde om 12 uur 30 naar het Hoofd brengen.
En opeens was daar die massale uittocht van alles wat in Maassluis
nog gezond en ter been was! De meest spontane optocht die ik ooit
had gezien. Om 14 uur 30 brachten we het geval aan boord van een
klein sleepbootje, de ‘ZEESTER’ van Van der Tak’s Bergingsbedrijf, en
we stoomden het konvooi tegemoet.

Bij de afvaart van de Govert van Wijnkade had zich veel volk verzameld en we besloten enkelen van hen te laten meevaren op dit zeer
kleine schip. Dat werd dringen. De gelukkigen hadden het nieuws uit
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de eerste hand. Onder hen o.a. M. Poortman, A. van Dorp en enige
schooljongens. Er werden tijdens de overhandiging van de krans foto’s
gemaakt.
Nabij Poortershaven passeerden we het Duitse oorlogsschip dat het
konvooi escorteerde en voorop voer. Op de brug stonden wel 8 à 10
officieren gespannen door verrekijkers te turen, zich afvragend wat dat
wel voor bijzonders kon zijn. Toen we het Duitse schip dwars hadden,
kon ik de lust niet langer bedwingen en met behulp van enkele mannen zette ik de krans recht overeind, zodat ze de bloemenhulde pas
echt goed konden aanschouwen en de erin verwerkte opdracht konden
lezen. Het flitste door me heen dat ik hierdoor de gehele onderneming
in gevaar bracht. De demonstratie moest de heren danig in het harnas
gejaagd hebben. Maar ik kon het eenvoudig niet laten.
Het Duitse oorlogsschip stopte de machine en er werd een motorbarkas
te water gelaten. Intussen hadden wij het Engelse s.s. ‘LESTO’ bereikt
en we meerden langszij. Direct verscheen de Duitse verbindingsofficier
van de LESTO, die me verbood aan boord te komen en mij aanblafte
weg te gaan. In de Engelse taal praaide ik toen de kapitein die zich naar
de reling spoedde, op de hielen gevolgd door de Duitse officier.

Tijdens de vaart wordt de bloemenkrans met een lijn aan boord
van de ‘LESTO’ gehesen. Op de sleepboot ‘ZEESTER’ zien we o.a.
G. Langelaar Gzn, A. van Dorp, P. Leis, M. Poortman.
M.J.N. van der Hidde gaat schuil onder de bloemenkrans.
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Ik vroeg kapitein Culbertson of hij de bloemenhulde die ik uit naam van
de bevolking van Maassluis aan schip en bemanning aanbood, wilde
aanvaarden. Culbertson zei deze hulde gaarne te willen aanvaarden.
De korte speeches werden enkele malen onderbroken door de interrupties van de Duitse verbindingsofficier, die maar bleef doorgaan te
verbieden dat de bloemenkrans werd overgegeven.
Terwijl de bemanning van de LESTO op dek verzameld stond, werd de
krans d.m.v. een lijn over gehesen en op dit moment drukten Culbertson en ik elkaar de hand. Hij hangend over de reling en ik staande op
het uiterste puntje van het dek van ons bootje. Ik schaam me niet te
erkennen dat op dit ogenblik tranen van ontroering in de ogen stonden.
Inmiddels naderde de barkas met moffen en wij haastten ons weg van
langszij. Het leek wel een beetje op een vlucht … maar, onze missie
was volbracht.
De krans werd in de midscheeps ter hoogte van de brug op de scheepshuid gehangen, aan bakboordzij. Mede door de geweldige demonstratie door de Maassluizers op en nabij de havenhoofden is het geheel
een voorval geworden dat diepe indruk heeft gemaakt op allen die er
getuige van waren, doch dat gelukkig zonder ernstige gevolgen bleef.
Hoe zeer gespannen de zenuwen van de bezetter waren, bleek uit het
feit dat zij een of twee dagen later vanuit een rijdende vrachtauto met
scherp op een wachtende menigte vuurden, die zich op de Zuiddijk
verzameld had.
Op 7 mei kreeg ik met medewerking van de Binnenlandse Strijdkrachten de beschikking over twee auto’s, waarmee ik de kapiteins van de
‘LESTO’ en de ‘EMPIRE SCOUT’, het tweede schip, benevens enkele opvarenden, in Rotterdam afhaalde voor een officieel bezoek aan
Maassluis. Allereerst werden zij ontvangen door de commandant van
de ‘B.S.’ en zijn staf op het hoofdkwartier bij de WITOL. De Engelse
gasten werden hier door de heer Kres toegesproken en de betekenis
van het door hen aangevoerde voedsel werd in het volle daglicht gezet.
Later die dag gebruikte het gezelschap te mijnen huize, Burg. Van der
Lelykade 3, een maaltijd. Het zou mogelijk geweest zijn met gebruikmaking van de mij aangeboden ingrediënten een betamelijke maaltijd
op te dienen, doch ik vond het beter voor een juiste indruk om hen
eenzelfde diner voor te zetten als 90% van de bevolking de laatste
6 maanden voor lief had moeten nemen, namelijk. gaarkeukensoep.
Als extra kregen zij evenwel twee sneden van ons brood, waarvan de
samenstelling u nog wel voor de geest zal staan. Dat ging vanzelfsprekend gepaard met de nodige uitleg van onze zijde en voor één keer
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5 mei 1945. De bloemenkrans met wimpel hangt aan de scheepshuid
van de ‘LESTO’. De overdracht is gelukt. Op de sleepboot zien we
M.J.N. van der Hidde nog gespannen naar zijn geesteskind opkijken.

Kapitein Culbertson met zijn bemanning op het dek van de ‘LESTO’,
het eerste voedselschip. Een onverwachte, maar verdiende
bloemenhulde op 5 mei 1945.
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schaadde het hen niet. Beleefdheidshalve verklaarden de gasten dat
het toch wel gesmaakt had.
Zo zijn en blijven Engelsen nu eenmaal.
’s Avonds ontstaken we na terugkeer te Rotterdam een vreugdevuur,
dat in allerijl was opgebouwd uit dingen die verband hadden gehad
met de Duitse bezetting.’
‘B.S.’ = eigenlijk N.B.S.; Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
WITOL = de vroegere Olieraffinaderij ‘WITOL’ aan de Heldringstraat.
De ‘LESTO’ was een echt Engels vrachtschip, maar de ‘EMPIRE
SCOUT’ had nog een voorgeschiedenis. Dit schip heette voor de oorlog EILBEK en behoorde toen toe aan de bekende Duitse rederij Knöhr
& Burchard. Zij werd in november 1939 door de Engelse Marine in een
buitenlandse haven gekaapt. De voor zulke gevallen geldende voorschriften, het schip tot zinken te brengen door de eigen bemanning,
konden niet opgevolgd worden. De Eilbek vervoerde op dat moment
een lading en deklading hout, wat haar praktisch onzinkbaar maakte.
De zeeschilder P. Vrijland maakte wat later van het unieke tafereel op
de Nieuwe Waterweg, – de aankomst van de eerste voedselschepen
– een olieverfschilderij. Het werd enige tijd in een etalage op de Markt
tentoongesteld en zal nu ergens aan de muur hangen. Wist ik maar
waar. Wij zullen ons met enkele foto’s tevreden moeten stellen. Maar
goed dat die gemaakt zijn. Maar vooral goed dat Maassluis actiebereid
was op een moment dat er als het ware om vroeg opgetekend te worden voor later. Drie nationaliteiten kunnen er lering uit trekken.
‘MAASSLUIS DANKT DEN ZEEMAN’
Willem A. van der Hidde
Numansdorp
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BEVRIJDING
TERUGBLIK OP 5 JAAR OORLOG EN BEZETTING
Voor Nederland begon de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940, toen
Duitse troepen, zonder oorlogsverklaring, de grens op een aantal plaatsen overschreden en Duitse parachutisten werden afgeworpen boven
de vliegvelden Ypenburg en Ockenburg en ook bij de Moerdijkbrug. Nederland had zich, evenals tijdens de Eerste Wereldoorlog, neutraal verklaard en was volstrekt niet opgewassen tegen de Duitse overmacht.
Op 15 mei volgde, na een bombardement op het centrum van Rotterdam en het dreigement dat andere grote steden hetzelfde lot zouden
ondergaan, de capitulatie.
De volgende periode van vijf jaar tot 5 mei 1945 deed de Nederlanders beseffen wat bezetting inhield; terreur, onrecht, angst en willekeur,
Jodenvervolging en massamoord op deze bevolkingsgroep in concentratiekampen, distributie van voedsel en andere levensbehoeften,
dwangarbeid, uitgaansverbod na zonsondergang, inlevering van radiotoestellen, van koper en andere metalen voor de Duitse oorlogsindustrie. Gruwelijke represailles na daden van verzet en nog veel meer. Dit
alles werd van kwaad tot erger naarmate de Duitsers met het verstrijken van de jaren steeds meer in het nauw werden gedreven door de
geallieerde legers.
Na de grote Duitse successen keerde het tij. De Russen drongen langzaam maar zeker de Duitsers uit hun land terug. Britten, Amerikanen,
Nieuw-Zeelanders,
Zuid-Afrikanen, Canadezen en Brits Indiërs versloegen, na aanvankelijke tegenslagen, veldmaarschalk Rommel’s Afrika Korps en landden
in 1943 in Italië.
De bevrijding van West-Europa, waarop Nederland zo lang had gewacht, begon op 6 juni 1944 met de invasie in Normandië. De Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenhower voerde het bevel over deze
grootste amfibische operatie uit de geschiedenis. In juli 1944 volgde de
grote doorbraak en waaierden de geallieerden in drie windrichtingen uit
over Frankrijk, versterkt door Amerikaanse troepen die in augustus in
Zuid-Frankrijk landden.
Op 25 augustus 1944 werd Parijs bevrijd en op 3 september trokken
de Engelse troepen Brussel binnen. De Duitsers leken verslagen en
vluchtten naar het noorden. De berichten in Nederland waren schaars,
de kranten mochten slechts drukken wat de Duitsers toestonden.
Het nieuws van de BBC, dat via geheime verborgen radiotoestellen
uit Engeland werd opgevangen bleek door de snelle opeenvolging van
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gebeurtenissen voor het eerst niet meer betrouwbaar.
5 september 1944 wordt sindsdien ‘Dolle Dinsdag’ genoemd, want de
geruchten die toen de ronde deden bleken, zoals de meeste geruchten, niet waar te zijn.
In Rotterdam werd gezegd dat Breda bevrijd was, in Den Haag zat
men voor het raam te wachten omdat de Engelsen vanuit Rotterdam
elk moment konden aankomen. Er ontstond paniek onder de Duitsers
en de leden van de NSB (Nationaal Socialistische Beweging), die nog
altijd in de idealen van de Duitse bezetters geloofden. Zij stouwden
hun geroofde auto’s, handkarren en fietsen vol met veelal oneerlijk
verkregen bezittingen en vluchtten richting Duitsland. Het bleek helaas
allemaal een wensdroom, want de geallieerde legers waren in moeilijkheden geraakt door hun onverwacht snelle opmars. Alle voorraden
moesten nog steeds uit de havens van Normandië worden aangevoerd
over grote afstanden en bovendien was er onenigheid ontstaan over
de te volgen strategie.
De Amerikanen, onder generaal Bradley, wilden over een breed front
vanuit Frankrijk rechtstreeks het Duitse grondgebied aanvallen, terwijl
veldmaarschalk Montgomery meende dat de Noord-Duitse Vlakte, die
via de drie grote rivieren in Nederland in één operatie te bereiken zou
zijn, de aangewezen aanvalsroute was om door te stoten naar Berlijn.
Het geallieerde overleg vroeg dagen en inmiddels lag de opmars stil.
De Duitsers kregen daardoor de tijd tot bezinning te komen en om
nieuwe stellingen te betrekken.
Het plan van Montgomery kreeg de voorkeur en de operatie ‘Market
Garden’ werd voorbereid. De bruggen over de rivieren Maas, Waal en
Rijn moesten door luchtlandingsdivisies worden veroverd (Market). Het
2e Britse Leger zou over deze ‘loper’ optrekken (Garden); Eindhoven,
Nijmegen en Arnhem zou de route van Zuid naar Noord zijn.
De Amerikaanse, alsmede de Britse Luchtlandingsdivisies, zouden de
bruggen van te voren moeten bezetten. Op zondag 17 september 1944
vonden de landingen plaats, waarbij ook troepen werden aangevoerd
met zweefvliegtuigen. Het was de bedoeling dat de Rijnbrug het eerst
in geallieerde handen zou vallen. De afstanden tussen de landingsterreinen en de brug varieerden hemelsbreed van 8 tot 13 kilometer; een
grote afstand voor de troepen met slechts weinig voertuigen tot hun
beschikking.
De Duitsers hadden daardoor de gelegenheid de opmars te onderbreken en maakten daarvan dan ook onmiddellijk gebruik, deels door een
in de nabijheid gelegen opleidingsbataljon en een samenraapsel van
andere beschikbare troepen in te zetten. Tevens werd er een Pantzer
Division ingezet die op de Veluwe was gelegerd. Ondanks de Duitse
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Hongerige Maassluise kinderen worden gespijzigd op de Minister de Visserschool.

tegenstand wisten ongeveer 500 para’s op zondagavond de noordkant
van de Rijnbrug te bezetten waar zij stand hielden tot woensdag. Op
maandag en dinsdag mislukten de doorbraakpogingen van de geallieerde troepen, waardoor zij gedwongen werden zich terug te trekken naar Oosterbeek. Poolse troepen wisten na veel tegenslag de zuidelijke oever van de rivier te bereiken. Het noordelijke bruggenhoofd
moest na zware gevechten met de Duitsers in de nacht van 25 op 26
september worden prijsgegeven.
Ongeveer 2200 man belandden op de zuidoever van de Rijn, overgezet door 74 boten, bemand door Engelse en Canadese genietroepen.
Honderden Engelsen bleven in en om Oosterbeek achter. Zij werden
verborgen gehouden door Nederlandse burgers, die daarmee het risico liepen, bij ontdekking door de Duitsers, hun leven te verliezen.
De operatie Market Garden, beter bekend als de Slag om Arnhem,
moest als mislukt worden beschouwd hetgeen uiteraard gepaard was
gegaan met grote verliezen aan manschappen.
Het zou nog tot maart 1945 duren voordat de opmars naar Duitsland,
richting Reichswald, kon worden voortgezet. Nederland benoorden de
grote rivieren ging daardoor zijn laatste, maar ook verreweg ergste
oorlogswinter tegemoet. De in opdracht van de Nederlandse regering
vanuit Londen voorgeschreven staking van de Nederlandse Spoorwegen vanaf 17 september 1944 legde het treinverkeer volkomen lam. De
Duitsers namen bitter wraak door alle voedseltransporten naar WestNederland te verbieden.
De geallieerden besloten met voorrang Antwerpen en haar grote haven te veroveren om de bevoorradingsproblemen op te lossen. Vanuit
Walcheren bestreek het Duitse geschut de monding van de Schelde.
Het bleek noodzakelijk de Duitsers zowel uit Zuid-Beveland, als van
Walcheren te verdrijven. In de dijken van Walcheren werden door de
Royal Air Force gaten gebombardeerd zodat vrijwel het hele eiland
door de zee werd overstroomd. De Duitsers hielden stand. De geallieerde opmars door Zuid-Beveland vorderde slechts moeizaam en
uiteindelijk maakten de landingen vanuit Zeeuws Vlaanderen pas een
eind aan de Duitse tegenstand. Op 28 november 1944 kwam de haven
van Antwerpen voor gebruik door de geallieerden beschikbaar.
Zo naderde wat sindsdien ‘de hongerwinter’ wordt genoemd. Op grote
schaal werden suikerbieten en tulpebollen gegeten.
Op de zwarte markt bracht een mud aardappels f 125,-- op. Geen gas
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De ‘goede’, in de oorlog afgezette, burgemeester P.A. Schwarz kwam weer in functie.

85

85

of elektriciteit, geen telefoon of openbaar vervoer, één uur per dag water uit de kraan, alle auto’s en fietsen ‘gevorderd’, ofwel gestolen door
de Duitsers. Er waren geen medicijnen (insuline voor suikerpatiënten
werd bijvoorbeeld door leden van verzetsgroepen via de Biesbos vanuit het bevrijde Zuiden gesmokkeld en daarna gedistribueerd). Brandstof voor verwarming was zelfs nog niet na de bevrijding van Limburg
te verkrijgen. Alles wat van hout was en alles wat maar brandbaar was
werd opgestookt in noodkachels om op te koken. Die winter duurde
voor velen te lang. Velen overleefden die winter niet. Duizenden verhongerden. De gestorvenen werden begraven in kartonnen dozen.
De bevrijding van Noord en West-Nederland kwam uiteindelijk in april
en mei 1945 vanuit het oosten op gang, nadat Engelsen en Canadezen
de IJssel waren overgestoken. Op 5 mei 1945 capituleerden de Duitse
troepen in westelijk Nederland tijdens een sobere plechtigheid in hotel
‘De Wereld’ in Wageningen, waarbij ook Prins Bernhard aanwezig was.
Daarna volgde de intocht van Britse en Canadese troepen. Pas op 20
mei 1945 werd het eiland Texel door de Canadezen bevrijd. Vanaf die
datum was pas heel Nederland van de Duitse bezetter bevrijd.
J. Zon

POORTERSHAVEN 1944
Om nog even terug te komen op de geschiedenis over Poortershaven
in ‘Historische Schetsen nr. 12’, weet ik dat getracht werd, het zal in
maart of april van 1945 geweest zijn, om Poortershaven met luchttorpedo’s te vernietigen. Ze vlogen toen met zo’n zwaar angstaanjagend
sonoor geluid met een aantal zesmotorige bommenwerpers van Amerikaanse makelij boven Maassluis. M’n blik richtte zich op die vliegtuigen en toen zag ik de luiken van die toestellen opengaan. Direct
daarop losten ze de torpedo’s en die gingen met een grote horizontale
boog richting Poortershaven. Die vliegtuigen vlogen toen in de richting
Hoek van Holland juist boven de spoorlijn.
Achteraf is mij in vertrouwen verteld, dat er door een lid van de illegaliteit tussen de rails liggend, een schets is gemaakt van Poortershaven.
Die was via de Biesboslijn overgestuurd en in handen van de geallieerden gekomen met het hiervoor gemelde resultaat.
Willem van Es
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Eindelijk vrij.
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EPILOOG
Vele reacties ontvingen wij op onze oproep om artikelen voor dit boekje
over de bevrijding. We zijn u er heel dankbaar voor. Helaas hebben wij niet
alles kunnen plaatsen, zelfs niet na uitbreiding tot 88 pagina’s. De verhalen
die overbleven komen in volgende boekjes terecht. Dus staat uw verhaal
er nog niet bij, dan wordt het later alsnog geplaatst.
In dit bevrijdingsnummer zijn vele dingen onopgesmukt verhaald en zeer
zeker zijn niet alle namen genoemd. Dat kan ook niet, want van de velen
die op zee zijn omgekomen in die oorlogsjaren of inmiddels zijn gestorven
tengevolge van de door hen doorstane ontberingen en verwondingen, zijn
veel namen niet eens bekend. Velen werkten in die oorlogsjaren vaak onopvallend en uiteraard met de grootste geheimhouding aan de vele uiteenlopende activiteiten. Verbergen van Joden, onderduikers, piloten enz. enz.
Opsnorren en verstrekken van kleding en voeding aan allerlei mensen.
Transporten, vaak op nu veelal ondenkbare manieren, van materiaal en
mensen. Hulp aan de bombardementsslachtoffers en aan de achterblijvende van diegenen die naar concentratiekampen of voor de Arbeitseinsatz waren weggevoerd. Hulp, zorg en onderduikmogelijkheden voor het
spoorwegpersoneel van de Nederlandse Spoorwegen die op 17 september 1944 het werk neerlegden, opdat ze de vijand niet verder behoefden
te assisteren. Het is allemaal te veel om op te noemen.
Een groot aantal begrippen in de verhalen zullen vooral de jongeren nogal
ongeloofwaardig voorkomen, terwijl ze toch zonder overdrijving zijn geschreven. We hebben getracht in de verhalen sommige uitdrukkingen in
kleine lettertjes wat te verduidelijken. In het geval dat jongeren aan de verhaalde werkelijkheid twijfelen, dan moeten ze hun oor maar eens te luisteren leggen bij de mensen die Wereldoorlog II hebben meegemaakt. Zelfs
dan zullen ze eigenlijk nooit kunnen begrijpen hoe mensen zover kunnen
komen, dat ze dit elkaar aandoen. Ook in onze Historische Schetsen nr. 2
getuigen vele afbeeldingen en verhalen over die tijd.
Vele rechtgeaarde Nederlanders waren in die oorlogsjaren heel goed bezig en ook die bezetting had toch wel positieve kanten. Want soms kun
je nog wel eens terugverlangen naar de saamhorigheid en vriendschap
zoals die was in die moeilijke oorlogsjaren. Je zou dat ook graag in deze
tijd willen meemaken! Maar nu hebben we het waarschijnlijk te goed en elkaar daardoor niet altijd nodig, zeker niet voor materiële zaken. Ergens wel
jammer! Maar nu leven we in VRIJHEID en dan moet je wel eens denken
aan de vele landen, ook in Europa, waar dat zelfs nu nog niet mogelijk is
en waar je je buurman, kennissen, vrienden of familie niet eens kunt vertrouwen. ‘Leert de mens het dan nooit?’ vraag je je wel eens vertwijfeld af.
R.L.
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Historische Schetsen nr. 2 is herdrukt (300 ex) en nu verkrijgbaar voor
f 10,- voor leden en f 12,50 voor niet-leden op de bekende adressen.

