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Het thema voor dit tweede nummer van ons tijdschrift is ‘de oor-
logsjaren 1940-1945 in onze stad Maassluis’.
Oorlogsjaren die op 5 mei van dit jaar al weer 40 jaar achter ons 
liggen.
Al hetgeen in het verleden ligt, is historie geworden. Het past 
onze vereniging dus over bovengenoemde periode verslag te 
doen. Zeker nu nog vele ooggetuigen over hun ervaringen kun-
nen verhalen. Het zijn diegenen die in die tijd de kinderjaren te 
boven waren. Een slinkend aantal dat daar nog van kan vertel-
len, een aantal dat in de eerstvolgende decennia in versnelde 
mate zal afnemen.

Belangrijke gebeurtenissen met data en plaats van handeling 
zijn elders in vele pagina’s druks meer dan voldoende vastge-
legd. Maar wat weet de generatie die het niet meegemaakt heeft 
van de schaarste aan voeding, kleding, brandstof, ja aan vrijwel 
alles wat in normale tijd voorhanden is? Hoe het is, geen vrij-
heid van meningsuiting te hebben, van de angst voor de terreur, 
van willekeurige arrestaties en de vertrapping van de menselijke 
waardigheid?

Alle radio’s moesten worden ingeleverd, maar als je er meer dan 
een had hield je er toch minstens een achter om naar de Engel-
se zender te luisteren, al was dat natuurlijk verboden. Luisteren 
deed je dan met buren of goede vrienden, zodat vrijwel iedereen 
op de hoogte bleef van de oorlogstoestand. Er waren ook maar 
twee soorten mensen, goede en foute. Geen geloofsverschillen 
die een rol konden spelen in de omgang, geen problemen bij 
verschil in politieke overtuiging. We dachten toen dat we ook ná 
de oorlog zo eensgezind zouden blijven…

Maassluis, april 1985 J. H. Steenkist
voorzitter

VOORWOORD
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Het zal ongeveer 1942 zijn geweest dat in Maassluis iets aan 
‘bescherming burgerbevolking’ werd gedaan. De oorzaak daar-
van was dat er in Nederland bombardementen geweest wa-
ren, waarbij de overheidsorganen zoals brandweer en politie 
gewoon te kort schoten door gebrek aan personeel. Ogenblik-
kelijke hulp op veel verschillende plaatsen tegelijk bleek niet 
mogelijk. Daarom werden blokploegen ingesteld die de ogen-
blikkelijke hulp zouden moeten verlenen.

Maassluis werd in zes wijken verdeeld met even zo vele blok-
ploegen. Als aanvoerders daarvan werden zes blokhoofden 
benoemd, bij voorkeur gekozen uit mensen met technische on-
dergrond. Dat waren aannemers, mensen in leidende functies 
bij technische bedrijven enz. Mij viel de eer te beurt blokhoofd 
te worden van de in oppervlakte grootste wijk van Maassluis, nl. 
die ten oosten van de haven en ten zuiden van de Zuiddijk en 
de Prinses Julianalaan (al heette die toen op last van de bezet-
ter anders). Deze wijk was zo groot dat die in twee onderdelen 
was te splitsen, nl. oost en west van de Koningin Wilhelmina-
laan (toen ook alweer met een andere naam).

Het Maassluis van toen
Voor een goed begrip van de situatie even een toelichting. In 
wat later de Oranjewijk zou heten stonden tijdens de oorlog veel 
minder huizen dan nu. Aan de Prinses Julianalaan stonden nog 
enkele huizen aan de uiteinden. Ertussen was een grote leegte. 
De Willem de Zwijgerstraat had alleen aan de noordzijde twaalf 
huizen. De Prins Mauritsstraat had slechts twee huizen bij de 
Koningin Wilhelminalaan. Verder was daar een grote zandvlak-
te. De tuinen aan de achterzijde van de Frederik Hendrikstraat 
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kwamen daarop uit. De bezetters hadden daarvan een exerci-
tieterrein en een oefenbaan voor paarden gemaakt.
De gemeente Maassluis had om de bezetter te plezieren de 
deuren in de hekken van die tuinen laten versperren, maar een 
gezamenlijke actie van alle bewoners maakte daaraan een ein-
de. Een van de argumenten bij ‘goede’ bestuurders was dat wij 
die nooduitgang mogelijk nodig zouden hebben als de remises 
van de tram aan de overkant van de straat zouden worden ge-
bombardeerd. Daarin was namelijk veel Duits rijdend en ander 
materieel opgeborgen.

Zelf woonde ik in de Frederik Hendrikstraat, op nr. 17. Dat is het 
huis nog voor de knik in de straat. Ik vermeld dit omdat het toen 
het laatste huis van die straat was. Of het eerste, dat hangt er-
van af van welke kant je komt. Maar als eerste huis had je toen 
ook de kans dat daar een razzia van de bezetter zou beginnen. 
Ik had wel een, volgens mij, aardig verborgen schuilplaats ge-
maakt, maar dat was toch een risico. Ik heb dan ook een aantal 
nachten, als een razzia tot de mogelijkheden behoorde, in een 
pakhuis aan de haven geslapen. Met de Duitse oorlogsschepen 
op 10 meter afstand voelde ik me dan veiliger.

Waar nu de grote weg van de molen naar de havenbrug (koe-
paard-brug) loopt was in de oorlog de trambaan van de West-
landse Stoomtram. De remise en het rangeerterrein van die 
maatschappij waren gelegen tussen de spoorlijn en de Frederik 
Hendrikstraat. De zuidzijde van die straat was nog onbebouwd 
en de Prinses Beatrixlaan bestond nog niet. Ook aan de west-
zijde van de trambaan was de toestand heel anders dan nu. 

Wat nu Taanschuurpolder heet was toen ten oosten van de 
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Station NS, station WSM, fabrieksschoorstenen, 
al deze zaken zijn verdwenen.

Maassluis in 1944, minder dan 10.000 inwoners.
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 Fenacoliuslaan nog industrieterrein. Alleen de Stationsstraat, 
Piet Heinstraat en Trompstraat bestonden al. De rest werd in-
genomen door de kuiperij van de Neef, later overgenomen door 
Van Toor. Daar waren grote ronde stapels te drogen gelegde 
plankjes waaruit later de duigen voor de tonnen en vaten ge-
maakt moesten worden. Mogelijk dat die ronde stapels hoog uit 
de lucht voor tanks werden aangezien en daardoor een bom-
bardement hebben uitgelokt.

Ook naar het westen was Maassluis veel kleiner dan nu. Al-
licht, tijdens de oorlog ca. 10.000 inwoners, nu veel meer dan 
30.000. Het ‘Stort’ was het westelijke deel van de bebouwing, 
zeg maar ongeveer tot de Mozartlaan.

De noordelijke grens was toen ongeveer de Wagenstraat en de 
Lange Boonestraat. Ten noordwesten daarvan was het terrein 
van de Touwfabriek met o.a. een ruime driehonderd meter lan-
ge touwbaan evenwijdig aan de Noordvliet. Vandaar de tegen-
woordige straatnaam Lijnbaan. U ziet: de zes wijken met blok-
ploegen waarin Maassluis was verdeeld besloegen véél minder 
ruimte dan de tegenwoordige eerste stad aan de Waterweg.

Organisatie en training
De blokhoofden stonden op papier wel onder commando van 
het NSB-hoofd van de politie, maar vormden een hechte an-
dersdenkenden-groep. Deze groep werkte goed samen en 
hield de ‘leiding’ zoveel mogelijk buiten spel. Ze mochten zelf 
hun blokploegen samenstellen uit mensen die ze daarvoor ge-
schikt achtten. Het aantal varieerde van ca. 12 voor het kleinste 
tot ca. 18 voor het grootste blok. Ik koos als onderblokhoofd 
de heer Poot, een technisch ambtenaar van de Rijkswaterstaat. 
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Wij hadden veel en prettig samengewerkt bij diverse bergingen 
van schepen die gezonken waren in de omgeving van Rotter-
dam. In nauw overleg met hem zocht ik personen uit die politiek 
betrouwbaar waren en geschikt voor de te verwachten taken.

Er waren richtlijnen, maar de blokhoofden hadden in onderling 
overleg wel een idee gevormd van wat ze moesten doen als er 
zich onverhoopt een calamiteit zou voordoen. Mijn idee was dat 
daarbij ook eerste hulp aan gewonden en zwaar in de war zijnde 
mensen zou behoren. Mede daarom werden ook twee vrouwen 
in mijn blokploeg opgenomen. Zelf had ik het EHBO-diploma en 
met nog meer EHBO-ers oefenden wij de blokploeg in de eerste 
beginselen van EHBO. Dat hield in het stoppen van slagaderlijke 
bloedingen, kunstmatige ademhaling en het vervoer van gewon-
den. Ik demonstreerde o.a. de brandweergreep om gewonden 
de trap op of af te dragen; daarvoor was natuurlijk het blokploeg-
lid met het kleinste gewicht het gewillige slachtoffer.

7
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Ik bewonder nog de moed van een veel zwaarder ‘slachtoffer’ 
dat zich op een brandcard vastgebonden uit een raam van de 
eerste verdieping naar beneden liet transporteren.

We kwamen regelmatig bijeen bij blokploegleden thuis en ver-
deelden de taken onderling. Het behoorde op order van ‘hoger-
hand’ ook tot de taak van een blokploeg om toe te zien op goe-
de verduistering. Omdat op overtreding daarvan zware straffen 
stonden, vonden wij dat we konden meewerken om ook goede 
vaderlanders die boete of erger te besparen. Het was een on-
dankbare taak, want dikwijls kregen wij te horen dat we de be-
zetter hielpen. En toen we een café, waar Duitsers veel bier 
kwamen drinken, erg ‘plichtsgetrouw’ waarschuwden dat er te 
veel licht uitstraalde, werden we boos weggejaagd.

Samen met het onderblokhoofd bezocht ik alle woningen van 
onze wijk. Dat was natuurlijk een heel karwei wat erg vele avon-
den kostte. Wij legden dan uit wat onze doelstelling was, nl. zo 
gauw mogelijk hulp verlenen bij een eventueel bombardement. 
We noteerden dan gelijk een aantal gegevens die allemaal in 
het ‘blokhoofdenboekje’ werden verzameld. We wisten van elk 
huis waar de hoofdkranen van gas en water waren en waar de 
elektriciteitsschakelaar zat. Ook noteerden we hoeveel perso-
nen gewoonlijk in huis waren, met details als hulpbehoeven-
den, kind, baby enz. Soms ook ‘man zeevarend’ of ‘man twee 
nachten per week weg’. Ook werd gevraagd of men telefoon 
had en of er eventueel een ladder, schop of tuinslag aanwezig 
was om bij een ramp te mogen gebruiken. Zo werd een aardig 
beeld verkregen over de toestand in de wijk zodat ogenblikke-
lijk maatregelen waren te nemen als wij onverhoopt moesten 
optreden.
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De blokploegen werden op kosten van de gemeente van een 
kleine uitrusting voorzien. We hadden verbandkoffers, schoppen, 
tangen voor brandbommen, brancards, per man een zaklantaarn, 
een helm enz. Omdat we bij de haven zouden kunnen optreden 
hadden we ook een aantal putsen met een lang touw, om ook bij 
laag water uit de haven water op te halen. Zo hebben wij bij een 
oefening eens een urinoir in een zijstraat van de haven grondig 
schoon gespoeld om het vormen van een emmerketting te probe-
ren. Wat viel dat tegen! Twee man met elk een puts konden een 
emmer vullen, maar het doorgeven van volle emmers was erg 
vermoeiend. Het bleek nodig met een aparte rij de lege emmers 
weer terug te geven. Overigens was de reiniging een succes!

Het bombardement
Op donderdag 18 maart 1943 was het dan menens. Ik was op 
kantoor ‘op het hoofd’, toen omstreeks half vier een geweldig 
tumult losbrak. Er werd heftig geschoten. Of er luchtalarm was 
gegeven weet ik niet meer, maar uit het raam kijkend zag ik 
in de haven veel voorwerpen in het water vallen. Ik dacht dat 
er vanuit vliegtuigen op de Duitse vaartuigen werd geschoten, 
maar toen ik achter uit ons kantoor keek zag ik stofwolken en 
bleken er bommen in het land ten westen van de Govert van 
Wijnkade te zijn gevallen. Meer naar Maassluis toe enorme 
rookwolken. Het was een bombardement geweest! Ik racete 
op de fiets naar mijn huis in de Frederik Hendrikstraat. Bij de 
spoorwegovergang op de Govert van Wijnkade was een grote 
bomkrater. Ik moest mijn fiets over de rand dragen en ben daar-
bij waarschijnlijk (zo bleek later) over een onder het zand begra-
ven slachtoffer gelopen. Thuis was alles in orde. Toen snel mijn 
blokploegoverall aan, helm op en naar het verzamelpunt waar 
al gauw andere blokploegleden bijeen kwamen.
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Ik liet snel een onderzoek instellen naar schade in onze eigen 
wijk. Een naar het politiebureau gestuurde ordonnans kwam 
niet terug, evenmin als een tweede. Wij zijn daarna op eigen 
initiatief maar gaan zien waar we hulp konden bieden. Het bleek 
dat er bommen in de Schans waren gevallen waar een aantal 
huizen was verwoest. Ogenschijnlijk was onze eigen wijk ge-
spaard gebleven, maar daar kom ik later nog op terug.

Onze mensen werkten toen op aanwijzing van het blokhoofd 
dat in de Schans de leiding had. Ik herinner mij dat ik samen 
met een vrouwelijk blokploeglid kunstmatige ademhaling toe-
paste op een vrouw die ‘onbeschadigd’ leek, maar geen teken 
van leven gaf (later werd door een arts de dood geconstateerd). 
Onderwijl konden wij rondkijken en zagen aan de Zuiddijk enor-
me branden, later bleek dat de Wagenstraat verschrikkelijk was 
getroffen. Daar waren de meeste doden gevallen.

Wij deden in de Schans opruimwerk om te zien of er nog ge-
wonden in de getroffen huizen waren, maar die waren allemaal 
al weg.
’s Avonds gingen we daarmee door en toen hadden we een 
heel plezierige vondst. Onder de trap van een gedeeltelijk in-
gestort huis vonden we in een bedje een slapende baby. Die 
werd gauw naar het politiebureau gebracht, waar de ouders het 
kindje al als vermist hadden opgegeven. Wat een tegenstelling 
was de vreugde van die ouders met de ellende die we daar 
verder te zien kregen. De slachtoffers, waaronder door brand 
zwaar verminkten, werden bijeen gebracht. Ik zie nog voor me 
hoe een kapitein met een in een kleed gewikkeld klein kind op 
zijn uitgestrekte armen over de Markt liep.
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Onze blokploeg zorgde ook voor bewaking en afzetting van het 
getroffen gebied in de Schans. Er kwam veel publiek een kijkje 
nemen en dat was maar lastig. Het hielp niet veel of we ze pro-
beerden tegen te houden. Toen stuurde ik de blokploegleden 
om beurten naar huis om hun helm en hun blokploeg-armplaat-
je te halen. Het was heel merkwaardig, maar zelfs ons jongste 
lid, een flinke jongen van 16 jaar, werd braaf gehoorzaamd toen 
hij zijn helm op had.

Ondertussen hadden wij ook gezien hoe erg de Grote Kerk was 
beschadigd. Het was een wonder dat de verschoven stukken 
muur nog op elkaar bleven staan. De toren had in brand ge-
staan, maar die was al geblust. Tot ieders verbazing begon het 
boven weer te branden, maar een uit een andere gemeente 
afkomstige motorspuit op de Marnixkade was gelukkig nog pa-
raat. De brand werd opnieuw geblust!

Het was inmiddels donker geworden en ineens schrokken we 
heel erg. Onze handen waren lichtgevend! We voelden niets 
bijzonders, maar waarschijnlijk deden ze al pijn genoeg van het 
sjouwen met stenen en balken. Wij hadden kennis gemaakt met 
de fosforbommen, waarover we wel via de Engelse radio had-
den gehoord. Ik weet niet of Maassluis de primeur in Nederland 
had, maar nu zagen we de uitwerking. Als het gevaarlijke slij-
merige spul opdroogde veroorzaakte het brand. Dat zagen we 
aan een deur die met een soort solutie was besmeurd en het 
verklaarde achteraf ook het herhaald opvlammen van de brand 
in de toren. 
Wij hebben onze handen afgewassen onder het lekwater van 
een koppeling van de brandweerauto. Van een bewoner vlakbij 
kregen we een stuk zeep en geen van ons heeft schadelijke ge-
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volgen van de fosfor ondervonden. Het stuk zeep hebben we te-
ruggeven, dat was maar geleend en in die tijd een kostbaarheid.

De volgende dagen hielpen wij nog met opruimen en bewaken. 
Vooral ’s zondags waren er veel kijkers. Nu er weer tijd was om 
in onze eigen wijk rond te kijken, bezocht ik ook verschillende 
huizen aan de haven die schade hadden opgelopen. Er was 
een bom gevallen in de kademuur van de Govert van Wijnkade. 
Daardoor waren basaltkeien weggeslingerd en sommige daar-
van waren door de ramen van huizen aan de haven geworpen, 
gelukkig zonder persoonlijk letsel te veroorzaken. Dat had ik, 
toen we nog op orders voor de blokploeg stonden te wachten, 
al laten uitzoeken. Daarom gingen we toen met de hele ploeg 
naar de Schans.

Wie schetst mijn verbazing toen een van de bewoners van een 
beschadigd huis mij heftige verwijten maakte. Ik had immers bij 
onze rondgang om gegevens voor het blokhoofdenboekje op 
te nemen, verteld dat wij ineens hulp zouden verlenen. Nu het 
dan raak was, kwam er niemand … en … er was juist zo’n rom-
mel in de kamer! Door de bomontploffing waren de ruiten naar 
binnen gevlogen er lag zo’n zware kei op het kleed. Geen mens 
kwam de scherven opruimen. Het hielp niet dat ik uitlegde dat 
onze eerste zorgen waren uitgegaan naar gewonden, dat er 
doden waren en dat er gevaar voor instorting moest worden 
afgewend. Nu aan de haven alleen lichte materiële schade was 
ontstaan hadden wij eerst belangrijker werk gedaan. Maar die 
bewoner bleef volhouden dat we dan toch onze belofte hadden 
verbroken om direct hulp te verlenen. Nu, daarvan kon ik niet 
wakker liggen.
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Wel hebben we allemaal wakker gelegen van de ellende die we 
hadden gezien. Eigenlijk heel merkwaardig. Toen we met doden 
en gewonden bezig waren leken we allemaal ijzig kalm. We na-
men de omgeving waar, we zagen van alles. Maar dat kwam, 
denk ik, omdat wij druk bezig konden zijn en geen tijd hadden 
om te piekeren. We moesten handelen en snel ook. Later kwam 
de terugslag, gelukkig pas toen dat geen invloed meer kon heb-
ben op ons werk als blokploeg.

Maandag 22 maart 1943 hebben we nog wat gevaarlijk los lig-
gende pannen van beschadigde huizen afgehaald. We waren 
daarmee nog bezig toen, kort voor twee uur, plotseling vliegtui-
gen overkwamen en bommen gooiden. Direct was onze blok-
ploeg paraat. Nu was het een andere wijk, maar gelukkig viel de 
schade mee. Alleen de Groen van Prinstererschool was getrof-
fen en niemand was gewond.

G. Langelaar Gzn.
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Hongerwinter 1944-1945. Er werd niet alleen honger geleden, 
maar ook koude. Daarover horen we minder. Maar stellen we 
ons eens voor, weinig of geen eten en dan ook nog eens geen 
verwarming, het maakt de narigheid en de ellende compleet. 
De vraag: hoe kom ik aan brandstof, was in vele gezinnen net 
zo dringend als de vraag hoe aan eten te komen. Aan kolen 
viel helemaal niet te denken, men ging er toe over om illegaal 
bomen te kappen. Overal zag je ook ‘sprokkelen’ om maar wat 
te kunnen verstoken. Niet in de eerste plaats om warm te zitten, 
maar om tenminste iets warms te kunnen klaarmaken.

In zo’n situatie moet het een regelrechte uitdaging zijn geweest, 
om vanuit je huis een prachtige, vier meter hoge, houten tele-
foonpaal te zien staan. Hoe lang zou je daar niet van kunnen 
stoken? Plaatsgenoot Dirk Pons, nu wonende aan de Veer-
straat, hád zo’n prachtige paal vlakbij zijn huis staan. Hoe het 
verder verging, vertelt Pons in het volgende.
Géén verhaal voor de geschiedenisboeken, wél een verhaal dat 
thuishoort in ons tijdschrift, omdat hierin een stukje van het le-
ven van een gewone burger in oorlogstijd tot uiting komt. Een 
stukje strijd met het naakte bestaan:

Als de dag van gisteren herinner ik me een gebeurtenis waar-
van ik u allen graag deelgenoot wil maken. Het was in de hon-
gerwinter 1944-45. We gingen tegen Kerstmis. U moet dan we-
ten, dat wij in 1940 in het huwelijk waren getreden. Enige weken 
voor het uitbreken van de oorlog betrokken we een leuke wo-
ning aan de Van der Horststraat 19. Het was een bovenwoning 
met erker met een leuk uitzicht op de Zuiddijk. We konden zelfs 
een behoorlijk stuk de Prinses Julianalaan op kijken. Aan de 
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achterzijde was een serre vanwaar we uitkeken op de door de 
bezetter onder water gezette Sluispolder. Om het water uit de 
woningen te houden moesten de bewoners zelf voor een dijk 
zorgen, maar dat is wee een ander verhaal.

Zoals gezegd, we keken uit op de Zuiddijk en dat was een ruim 
uitzicht, want gaandeweg waren daar alle bomen stiekem ge-
kapt. Daar hadden we overigens zelf ook aan meegewerkt. Het 
betekende wel, dat stilletjes aan alle brandstof die in de buurt 
nog voorhanden was, was uitgeput. Ook al gingen we er nog zo 
zuinig mee om. En zuinig waren we, want er werd al lang niet 
meer gestookt met de normale haard. Die gebruikte te veel. 
En bovendien waren er geen kolen meer. Nood maakt echter 
vindingrijk en in die jaren werd het ‘noodkacheltje’ uitgevonden. 

18

Sluispolder geïnundeerd, de open ruimte loopt door  
naar de achterzijde van de Van der Horststraat.



Ik heb nog spijt dat ik – die toch bekend sta als iemand die al-
les bewaart – dat kacheltje heb weggedaan. Zo’n noodkacheltje 
was een echt wonder. Je plaatste het op een gewone kachel en 
je had maar kleine stukjes hout nodig om een enorme warm-
te te krijgen. Maar ja, zelfs klein stukjes hout waren niet meer 
voorhanden. Tientallen burgers groeven de vuilnisbelt aan de 
Boonervliet en de spoorbaan af om restjes brandbaar afval te 
vinden.
Om met de Kerstdagen toch wat warmte te hebben moest ook 
ik wat verzinnen. Het was ijzig koud en we hadden twee kleine 
peuters over de vloer. Zoals al gezegd, keek ik vanuit de er-
ker de richting van de molen aan de Zuiddijk op. Tegenover die 
molen stond een prachtige telefoonpaal. Door de Duitsers daar 
neergezet. Die paal had daar voor de bezetter een belangrijke 
functie.

Hij stond langs de enige verbindingsweg tussen Maassluis 
en Maasland. Aan beide zijden van die weg waren de polders 
onder water gezet. Halverwege de weg stond een soort direc-
tiekeet op wielen met daarin storingsapparatuur voor Engelse 
vliegtuigen. Vanuit de keet liep een kabel naar de haven en van 
daaruit lag weer een kabelverbinding met de Duitse marine-
schepen. ‘Mijn’ telefoonpaal was in dit kabelnet een soort ver-
binding en – ik ben niet zo technisch – daartoe was er zoiets 
als een stoppenkast op die paal geschroefd. Wekenlang heb ik 
naar die paal zitten staren en voortdurend gedacht: ‘hoe kan ik 
die bij mij in huis krijgen’. Met mijn vrouw durfde ik er niet over 
te beginnen, want in een van de eerste huizen van de Prinses 
Julianalaan woonde de NSB-commissaris van politie Caspers. 
Maar, het liet mij maar niet los en gebrek aan stooksel dwong 
mij om iets te gaan doen.
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Ontzaglijk lawaai
Het was een rustige, koude en donkere nacht. Half vier die nacht 
stapte ik – zonder mijn vrouw wakker te maken – uit bed, kleed-
de mij haastig aan, nam de zaag die ik al had klaargelegd en 
toog naar mijn paal. Ik had al een plan in mijn hoofd. Ik zou de 
paal even boven de stoppenkast, die zo’n halve meter boven de 
grond aan de paal zat, afzagen. Achteraf heb ik nooit begrepen 
waarom ze zo’n lange paal geplaatst hadden, want vanuit de 
stoppenkast liepen geen kabels naar boven. Ik pakte mijn zaag, 
maar o beste mensen, ik had niet geweten dat zagen midden in 
de nacht zo’n ontzaglijk lawaai maakt. Het was naar mijn gevoel 
een geluid alsof er bommenwerpers over Maassluis kwamen. 
Naar mijn stellige overtuiging zou de hele buurt, waaronder Ca-
spers, wakker worden. Daar stond ik dan: weg mijn mooie plan, 
wellicht ook weg mijn paal. In zo’n situatie moet je een ingeving 
krijgen, en ja die kreeg ik. De stoppenkast was met schroeven 
vastgemaakt. Als ik die schroeven eens losdraaide?

Ik naar huis om ander gereedschap te halen en inderdaad 
kreeg ik die stoppenkast los en legde hem voorzichtig in het 
gras. Daarna ben ik die paal heen en weer gaan duwen, gaan 
wrikken, en inderdaad kwam hij steeds losser te zitten. Nu nog 
de paal uit de grond lichten. Eerder gezegd dan gedaan. Het 
ontbrak mij aan voldoende kracht om die prachtige paal alleen 
uit de grond te krijgen. De tijd verstreek en ik voelde mij mach-
teloos. Zou het dan toch nog mislukken? Zou al mijn moeite 
angst en spanning voor niets zijn geweest? Het begon reeds 
te schemeren en het huilen stond mij nader dan het lachen. Tot 
mijn grote schrik hoorde ik toen voetstappen. Haastig liet ik mij 
halverwege de dijk in het gras rollen in afwachting van wie dat 
wel waren. Angstige spanning. Het waren drie mannen. Geluk-
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kig goede burgers die op weg waren naar de Maaskant om hout 
te zoeken. ‘Pst, pst, siste ik en de mannen schrokken zich naar. 
Gelukkig herkenden ze mij en vroegen wat ik uitvoerde. Vlug 
vertelde ik waar ik mee bezig was en vroeg hen of ze handje 
wilden helpen. Dat wilden ze wel en nooit zal ik vergeten de 
Hollandse zakelijkheid, toen een van de drie zei ‘beste mijnheer 
Pons, maar een derde deel van die paal is voor ons’. Wat moet 
je dan, tweederde of niets! Vooruit dan maar. Het karwei was 
toen snel geklaard. Met vereende krachten werd de paal uit de 
grond getild, boven aan de dijk gedragen en van de dijk gerold 
tot vlak voor mijn huis. Eerlijk werd een derde deel – en nog 
wel het dikste – afgestaan. De rest werd naar binnen gesjouwd. 
Dagenlang heeft ons noodkacheltje kunnen snorren. En met de 
Kerstdagen zaten we warm.

D. Pons
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Mr. G. A. Wagner is bekend als president commissaris van 
de Koninklijke petroleum Mij en als voorzitter van adviescol-
leges die met de naam van die voorzitter worden aangeduid. 
Mogelijk is minder bekend dat de heer Wagner tijdens de 
oorlog ook een werkzaam aandeel in het verzet heeft gehad. 
Mede doordat hij reeds voor het einde van de strijd met het 
onderzoek naar de antecedenten van foute medeburgers is 
gestart, zijn in onze regio geen excessen met betrekking tot 
de berechting voorgekomen. Wij zijn verheugd om zijn me-
dewerking aan dit nummer van ons tijdschrift.

***

Uw redactie vraagt mij iets te schrijven over het verzet in 
Maassluis tijdens de oorlogsjaren. Dat is erg moeilijk, want 
er is vanzelfsprekend weinig vastgelegd en daarom zou ei-
genlijk een uitvoerig onderzoek nodig zijn, vooral door ge-
sprekken met hen die erbij waren. Dat is een te groot karwei 
en bovendien zijn ze, na zoveel jaren, niet allemaal meer in 
leven.

Maar ik was een Maassluizer en ik wil er wel wat over zeg-
gen. Slechts een paar algemene herinneringen en impres-
sies, mijn hobby is geschiedenis, maar ik ben niet conse-
quent: graag maak ik gebruik van wat anderen over het 
verleden vertellen, zelf schrijf ik heel weinig op en ik heb 
geen archief dat die naam verdient. Bovendien noem ik lie-
ver geen namen, je bent dan gauw onvolledig en misschien 
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onbillijk. Wellicht kun u andere overlevenden raadplegen die 
wat specifieker willen zijn. Wel zij gezegd dat mij Maassluise 
vrienden voor ogen staan die zich uitzonderlijk hebben ge-
geven voor de goede zaak.

Zoals in veel plaatsen kun je het verzet in Maassluis verde-
len in drie perioden die elkaar ten dele overlappen. Eerst 
kwam de incidentele, spontane actie die niet of heel slecht 
georganiseerd was; toen de groei van lokale, regionale en 
landelijke groepen voor onderduikers, inlichtingen, sabotage 
etc.; tenslotte de ondergrondse vorming van de Binnenland-
se Strijdkrachten. Bij dit alles speelde Maassluis zijn rol. Dat 
was nooit ongevaarlijk, maar hoe meer het einde naderde 
des te beter werden de zaken aangepakt. Overigens werd 
toen ook de toeloop naar ‘de ondergrondse’ steeds groter.

Wat de eerste fase betreft moet ik denken aan 1940 (of was 
het 1941) toen luidruchtige en zeer kritische jongelui (ik zie 
ze nog voor me op ‘Het Hoofd’) werden gepakt en later, ge-
lukkig, weer vrijgelaten; aan de zogenaamde Geuzen, goed-
willende amateurs (de ervaring werd duur betaald), die ook 
in Maassluis en Vlaardingen de koppen bij elkaar staken en 
waarvan een aantal (niet allen) gegrepen werd en ‘de acht-
tien doden’ van Jan Campert inspireerden; aan de vroege 
arrestanten (Schoorl) die eigenlijk niet wisten waarom ze 
werden ingerekend; aan anderen die in Duitsland werden 
opgesloten, daar omkwamen of in veel gevallen eerst na 
meer dan vier jaar desolaat terugkwamen; aan de publieke 
verachting voor de Vlaggenparade die de Kriegsmarine op 
zomeravonden opvoerde; aan de inlichtingen en boodschap-
pen die werden verzameld en doorgegeven in de toen nog 
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vaak vruchteloze hoop dat ze op de goede plaats terecht 
zouden komen.

Ook wanneer de Duitsers niets concreets in handen hadden 
voelden zij dat er iets broeide, werd besproken en beraamd. 
Maassluis was dan ook in mei 1942 een van de plaatsen 
die gijzelaars moesten leveren (5). Dat waren duidelijke te-
genstanders van de vijand. Maar ik denk dat de meesten 
zich (nog) niet daadwerkelijk met verzet hadden ingelaten. 
Ze dienden als een vuistpand van de bezetters. Ik herinner 
mij de druk waaronder ons land leefde toen een paar maan-
den later, na sabotage in Rotterdam, werd aangekondigd dat 
executies van niet genoemde gijzelaars zouden plaatsvin-
den als de daders niet naar voren kwamen. Voor de keus van 
de slachtoffers (en ze zijn die week gevallen) gold slechts de 
maatstaf van willekeur.

Ik heb in 1941 en 1942 enige tijd in Rotterdam gewoond, 
maar dat verhaal doet er nu niet toe. Het werd steeds duide-
lijker dat samenwerking en een grotere mate van geheime 
organisatie nodig waren. Er kwamen onderduikers en die 
moesten ergens naar toe, ze moesten gevoed worden en 
dat leidde o.a. tot vervalsing van documenten en overval-
len op distributiekantoren (ook in Maassluis: wat werd er ge-
gnuifd toen de Duitsers en N.S.B-ers na zo’n actie het keurig 
opgevouwen uniform aantroffen van de politieman die met 
de bewaking was belast en zelf onderdook. Was dat niet in 
Sursum Corda?). We kregen schakels in kettingen van inlich-
tingen voor de geallieerden, in het Waterweg- en kustgebied 
was heel wat te zien; Maassluis was ook een doorgangshuis 
omdat het aan de rand van het platteland lag. Ik ben toen 
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De Binnenlandse Strijdkrachten van Maassluis-Maasland. 
In het midden (met pijp) de commandant J. Kres. 
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Wij herkennen wel verscheidene personen, doch we mis-
sen nog veel namen. Wie maakt een (vrijwel) complete lijst? 
Gaarne bericht aan onze secretaris.



vaak bang geweest dat er meer slachtoffers zouden vallen, 
want veel dingen gebeurden openlijker dan verstandig was, 
na bittere ervaringen werd men wijzer.

Er woonden niet veel Joden in Maassluis. Een aantal van 
hen is helaas niet gered. Men moet zich afvragen of dat niet 
anders had gekund. Maar het gevaar werd aanvankelijk on-
derschat. Anderen zijn wel geholpen en kwamen er door, dat 
is een verhaal op zichzelf.

De illegale pers begon een belangrijke rol te spelen. Tot 
1944 beperkte men zich in Maassluis en omgeving tot dis-
tributie van bladen en blaadjes die elders gemaakt werden, 
na Arnhem kwam er een lokaal krantje dat groeide naar vele 
honderden exemplaren per dag. Het cyclosteerapparaat was 
‘geleend’, het papier lag in de kluis van de Nutsspaarbank. 
De geldelijke bijdragen die daar vaak tegenover stonden 
werden voor de onderduikers gebruikt.

Toen riep Londen de Binnenlandse Strijdkrachten in het le-
ven, een Strijdend Gedeelte voor het geval er ‘bij ons’ echt 
gevochten zou worden en een Niet-Strijdend Gedeelte dat 
een regulerende en assisterende functie had voor het einde 
en daarna in een overgangsfase. Tot directe oorlogshande-
lingen te land is het in ons gebied niet gekomen, maar er 
was heel veel zorg en ellende. Ook groeiende hoop: na sep-
tember 1944 kon je aan de rivier de zoeklichten zien van 
onze bevrijders in Brabant, zo dichtbij en toch zo vreselijk 
ver weg. De V-wapens omringden ons; het grootste, de V-2, 
werd in het Staelduinse Bos gelanceerd. Na de bewegingen 
in de haven en op de Waterweg die al jaren waren gevolgd 
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vormden die grote projectielen op vrachtwagens een uitda-
gend voorwerp van ondergrondse berichtgeving. De Duit-
sers konden er wel een zeil overheen gooien, maar ze niet 
verbergen.

Toen het einde echt kwam beleefden we onbeschrijfelijke 
dagen. Wat bevrijding betekent hebben we toen gevoeld, ik 
kan het niet onder woorden brengen. Maar eerst was er nog 
de periode van 5 tot 8 mei 1945, na de capitulatie en voor 
de komst van de eerste Canadese troepen: de Duitsers die 
er nog waren bleven volgens afspraak op het terrein van de 
Groen van Prinstererschool, de B.S. controleerde de rest 
van de stad. Ik ben een keer gaan kijken hoe de wacht en de 
patrouilles elkaar bewapend naderden tot aan de grens van 
prikkeldraad en dan weer omkeerden. Zo ging dat 3 dagen 
en 3 nachten, maar er is gelukkig geen ongeluk gebeurd.

Hoe was het verzet? Je kunt met zo’n paar herinneringen 
aan die vraag geen recht laten wedervaren, dat zei ik al. Er 
is te veel gebeurd om te vertellen en gevoelens kun je niet 
weergeven. Anderen zouden stellig en beter en volledige 
verslag kunnen schrijven.

Ik denk dat onze stad een goede rol heeft gespeeld voor zo-
ver de omstandigheden van ligging in een zeer sterk bezet 
en gecontroleerd gebied dat toelieten. Er waren natuurlijk 
ook stadgenoten die niet deugden, maar dat was een heel 
kleine minderheid. Praktisch de hele bevolking was ‘goed’ al 
gaf niet iedereen daaraan op dezelfde manier uiting. Het was 
een tijd van grote vereenvoudiging – je was goed of je was 
niet goed, de rest was bijzaak.
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U vroeg mij iets te zeggen over de sfeer van het verzet. 
Daartoe ben ik al helemaal niet in staat, ik geef slechts een 
paar trefwoorden: overtuiging, woede, angst, vastberaden-
heid, moed, spanning, saamhorigheid, geduld, voorzichtig-
heid en roekeloosheid, bij de een meer dan bij de ander. Ten-
slotte, ontroerende vreugde en dankbaarheid. Weinig trots, 
de nuchteren beseften dat het werk in het grote geheel niet 
zoveel te betekenen had, behalve voor degene die recht-
streeks geholpen werden.
Maar alle kleintjes hielpen.

Mr. G. A. Wagner
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Bij gelegenheid van de herdenking van 40 jaar bevrijding zetten 
zich dit jaar heel wat personen in beweging, terwijl ettelijke te-
levisiedocumentaires aan dit onderwerp gewijd zullen zijn. Ook 
de Historische Vereniging heeft hierbij niet willen achterblijven 
en zich tot taak gesteld aan dit, uit geschiedkundig oogpunt be-
zien nog recente, verleden een themanummer te wijden.
Uit de vele onderwerpen die in dit kader behandeld kunnen 
worden heb ik het hoofdstuk distributie gekozen. Niet direct 
het meest spectaculaire thema, maar wel een gegeven waar 
al degenen die de oorlog meegemaakt hebben dagelijks mee 
geconfronteerd werden. Bij het woord distributie hebben de 
meesten van mijn leeftijdgenoten waarschijnlijk het beeld voor 
ogen van televisierapportages of krantenfoto’s uit voornamelijk 
de Oostbloklanden, waarbij je lange rijen mensen voor winkels 
met lege etalages ziet staan.

We realiseren ons daarbij niet, dat de distributie in ons land pas 
ongeveer 35 jaar geleden werd opgeheven. Ook de schrijver 
van dit artikel, hoewel bijna anderhalf jaar na het einde van de 
2e Wereldoorlog geboren, was in het bezit van een distributie-
stamkaart, waarvan, blijkens de aantekeningen aan de binnen-
zijde, nog vele malen gebruik is gemaakt.

In deze welvaartstijd waarin ons belangrijkste probleem wel 
eens lijkt te zijn ‘hoe voorkom ik dat ik te dik wordt’ en waarin 
heel wat voedsel in de vuilniszak verdwijnt, kunnen we ons nau-
welijks voorstellen dat 41 jaar geleden de voedselvoorziening 
in het westen van ons land zo slecht was, dat vele mensen van 
de honger omkwamen. De distributie was op zich een sociale 
maatregel die er op gericht was de schaarse goederen zo eer-
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lijk mogelijk onder de burgers te verdelen zonder daarbij onder-
scheid te maken tussen rijk en arm.
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Op zich vormde het stelsel geen fenomeen in onze geschiede-
nis, want ook in de perioden 1914-1918 had ons land reeds met 
distributie te maken gehad. Het eerste product dat in oktober 
1939 op de bon kwam was suiker, in januari 1940 gevolgd door 
de rantsoenering van peulvruchten. Nadat ons land bezet was 
werd de lijst van artikelen die op de bon waren langzamerhand 
steeds groter. Hoewel de gewone burger wel het meest met de 
levensmiddelendistributie te maken gehad zal hebben, beperkte 
het systeem zich niet tot deze artikelen. Tal van grondstoffen en 
industrieproducten zoals hout, kolen, aardolie, metalen, textiel, 
papier en bouwmaterialen waren in de distributie opgenomen.
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Voor bijzondere omstandigheden 
werden extra bonnen verstrekt.



Naarmate de oorlog langer duurde nam het aantal producten 
dat op de bon was gestadig toe. De distributie was landelijk 
georganiseerd, waarbij het Centraal Distributiekantoor in Den 
haag een belangrijke coördinerende taak vervulde met betrek-
king tot een uniforme toepassing van de betreffende voorschrif-
ten in het gehele land. Er werden 480 distributiekringen inge-
steld die elk een of meer gemeenten omvatten. In Maassluis 
was reeds in 1939 een gemeentelijke distributiedienst gevormd. 
In 1941 werd op last van hogerhand een gemeenschappelijke 
distributiedienst voor de gemeenten Maasland, Schipluiden en 
Maassluis in het leven geroepen, waarbij de laatste als centrale 
gemeente optrad.
In 1946 is in de gemeente Rozenburg hieraan toegevoegd, 
totdat per 1 februari 1948 deze regeling werd opgeheven en 
Maassluis bij de distributiekring Schiedam gevoegd werd.
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Na in de beginperiode in diverse gebouwen gehuisvest te zijn 
geweest, werd de Maassluise distributiedienst begin 1942 per-
manent ondergebracht in gebouw Sursum Corda aan de Fena-
coliuslaan. Het is op dit kantoor dat op tweede Paasdag 1944 om 
6 uur ’s morgens een overval plaatsvond onder leiding van Jo-
hannes Post. Deze overval, waarover voor zover valt na te gaan 
in het gemeentearchief geen stukken te vinden zijn, had waar-
schijnlijk tot doel bonnen in handen te krijgen voor onderduikers. 
De Duitsers nemen hierop 20 mannelijke leden van de distribu-
tie mee naar Rotterdam. De daarop volgend dagen worden de 
meeste opgebrachte personen weer vrijgelaten, de heren Schie-
belhout en Van Dun blijven echter in hechtenis. De eerste komt 
pas na de bevrijding terug, terwijl de laatste in een Duits concen-
tratiekamp om het leven komt.

Door middel van perspublicaties en aanplakbiljetten werd de be-
volking op de hoogte gesteld van de voor een bepaalde periode 



vastgestelde rantsoenen en de nummers van de daarvoor be-
nodigde bonnen.
In de loop van de oorlog namen de rantsoenen steeds verder 
af, hetgeen vooral in de grote steden tot een rampzalige situ-
atie leidde. Door de opening van een centrale keuken in Maas-
sluis in december 1944 konden degenen die daarvoor hadden 
ingeschreven 2 maal per dag tenminste nog iets warms te eten 
krijgen. In februari 1945 werd speciaal voor de ondervoede 
schooljeugd een keuken opgericht in de aan het gymnastieklo-
kaal van de Minister de Visserschool gebouwde keuken, waar 
enige plaatselijke bakkers als koks dienst deden. De voedsel-
droppings door geallieerde vliegtuigen eind april en begin mei 
1945 moeten voor de hongerende bevolking in deze benarde 
situatie dan ook letterlijk als een geschenk uit de hemel geko-
men zijn.
Nadat de bevrijding van geheel Nederland op 5 mei 1945 een 
feit geworden was, begonnen de Engelsen op grote schaal le-
vensmiddelen te verschepen naar de bevrijde gebieden om de 
eerste nood te lenigen. Dankzij deze hulp kon de voedselsitu-
atie in korte tijd belangrijk worden verbeterd, zodat de centrale 
keuken reeds op 5 augustus 1945 gesloten kon worden.
Terwijl in de naoorlogse jaren het aantal artikelen dat nog op 
de bon was steeds verder afnam, heeft het toch nog tot rond 
1950 geduurd tot de distributie in ons land geheel kon worden 
afgeschaft.

Koos Vaissier
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Aansluitend aan het bombardement stond de brandweer voor 
een zware taak. Het leidt geen twijfel dat deze mannen van hier 
en elders deze opgave bekwaam tot een goed einde hebben 
gebracht. De opperbrandmeester stelde het volgende eindrap-
port op dat een goed en zakelijk verslag geeft. Het rapport aan 
de burgemeester luidt als volgt:

De ramp, tengevolge van het luchtbombardement op Donder-
dag 18 maart 1943, heeft uiteraard de plaatselijke brandweer 
en de hulpverlenende brandweren van andere gemeenten voor 
een uiterst moeilijke taak geplaatst, die dank zij het goede func-
tioneren van de centrale leiding en met inspanning van alle 
krachten toch uitvoerbaar is gebleken.
In de eerste plaats moge ik opmerken, dat brandmeesters en 
hoofdlieden tijdens het blusschingswerk hebben kunnen vast-
stellen, hoezeer de centrale leiding uit de binnen gekomen rap-
porten zich een juist inzicht in den omvang en van den aard 
van de ramp heeft kunnen vormen, hetgeen den inzet van het 
aankomende brandweermateriaal steeds op de meest be-
dreigde punten mogelijk maakte en bijvolge de taak van den 
opperbrandmeester niet onbelangrijk verlichtte. En wanneer ik 
mijn waarnemingen bij het blusschingswerk kort samengevat 
weergeef, dan moge dit weerklank vinden in deze woorden: een 
ieder werkte met den inzet van den vollen persoon aan de hen 
opgedragen taak.
Immers, alleen daardoor was het mogelijk het schier onmoge-
lijke met succes te verrichten. Dat een blusschingswerk van 
dien omvang tal van moeilijkheden medebrengt, behoeft wel 
geen nader betoog. Hier een buisbreuk, die het noodzakelijk 
maakte bluschwater uit open water te betrekken, daar een ver-
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keersbelemmering, ginder gevaar voor instorting: in één woord, 
een legio van moeilijkheden moest overwonnen worden. Dat ze 
overwonnen zijn is slechts een gevolg van allerwege aan den 
dag tredend plichtsbesef.
Mij bepalend tot het werk van de M.V.B. moge ik u de verze-
kering geven van mijn diep gevoelde waardering voor de gele-
verde prestaties.
Het materiaal heeft het uitstekend gedaan. Wel is de noodza-
kelijkheid gevoeld van het ter beschikking staan van een spuit 
met grootere capaciteit. Om enig idee te geven dat deze be-
wering niet ten onrechte geschiede, het volgende. Een van 
onze spuiten was ingezet voor de Nieuwe Kerkstraat en be-
last om met één slang de Gereformeerde Kerk aan die straat 
gelegen te bespuiten terwijl de andere slang was gericht op 
den brand welke woedde in de zaak van de firma van Oosten. 
Daar kwam een melding: aan de achterzijde van het huis van 
den slager Schippers aan den Noordvliet is brand uitgebroken. 
Een slang werd op de waterleiding gekoppeld, doch de druk 
was zoo weggevallen, dat het uit het mondstuk komende water 
geen verdieping hoog spoot; om het water toch tot de eerste 
en tweede verdieping te krijgen werd er toen eerst een slang 
over de daken der naburige panden gelegd tot vlak bij den mo-
torspuit. De slang naar de winkel van Van Oosten werd afge-
koppeld en de slang naar de fa. Schippers aangekoppeld. Toen 
de brand was gebluscht werd deze manoeuvre in omgekeerde 
volgorde herhaald. Wanneer er een spuit met grootere capaci-
teit was geweest had deze handeling veel eenvoudiger kunnen 
geschieden. Een moeilijkheid was ook het volgende: de zware 
motorspuit uit Vlaardingen meldde zich op de Markt en werd 
gedirigeerd naar de N.V. Touwfabrieken, waarvan een gedeelte 
gelegen aan de Goudsteen was geraakt.
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Vanaf de Noordvliet een blik op de verwoeste Noorderkerk.



De motorspuit kon onmogelijk door de Goudsteen en moest zijn 
weg zoeken over den Noorddijk. Daar aangekomen bleek het, 
dat inmiddels enkele muren naar de straatzijde waren ingestort 
en passage was daardoor onmogelijk.
Besloten werd via Marnixkade en Keucheniusstraat naar de 
Wedde te rijden. Gekomen op de Marnixkade kon men daar 
niet verder, omdat er in het midden der straat een bom was 
gevallen. De put werd aan een zijde zo goed mogelijk dicht ge-
maakt en met behulp van een paar planken kon deze moeilijk-
heid gepasseerd worden.
De tocht ging verder, waarbij de brug over de Geer moest wor-
den bereden met een wagen, welke ‘veel’ zwaarder was dan 
voor het passeren was toegelaten terwijl de breedte van de 
brug niet anders toeliet dan maar voorzichtig te rijden.
Gelukkig is dat zonder ongelukken geschied.
Een andere moeilijkheid deed zich voor, toen de muren van het 
huis Nieuwe Kerkstraat hoek Lange Boonestraat waren inge-
stort. Dit pand was gelegen recht tegenover het brandspuithuis. 
En in dat huis waren twee vaten met benzine opgeslagen en 
deze mochten daar met het oog op brandgevaar niet blijven 
liggen. Het was echter niet mogelijk deze vaten weg te rollen 
en zij moesten enige tientallen meters over het puin ‘gedragen’ 
worden alvorens zij verder konden worden getransporteerd.
Als laatste moeilijkheid wil ik nog vermelden, dat het een groote 
tegenvaller was, dat de spuit, welke gestationeerd was in het 
spuithuis van de Grote Kerk, niet te bereiken was bij aankomst 
van de brandweerlieden. Wat was er gebeurd? Een bom was 
op korten afstand van het spuithuis in den grond geslagen en 
had het dak daarvan opgelicht. Dit dak was met een gedeelte 
van den muur op de spuit neergekomen, zodat werd veronder-
steld dat deze spuit wel was uitgeschakeld. Met den moed der 
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wanhoop werd eerst het puin rond het spuithuis opgeruimd. La-
ter kon, met behulp van het personeel van een nabij gelegen 
machinefabriek welke beschikte over kelderwinches, kettingen 
enz. het dak worden opgevijzeld. De deur werd opengebroken 
en met veel moeite kwam de spuit vrij. Met bekwame hand en 
oog werd alles onderzocht en bleek de spuit volkomen in tact. 
Hulde voor deze werkers!

Wat betreft de blussching van de brandende toren mag ik nog 
vermelden dat de commandanten van de van elders gekomen 
spuiten, het blusschingswerk van de torenspits als een onmoge-
lijkheid beschouwden, maar dat enkele leden van de M.V.B. die 
onmogelijkheid niet inzagen en alles gedaan hebben wat in hun 
vermogen lag om de toren te behouden. Zij hebben de slangen 
tot boven in den top gebracht en op hun aanwijzing en hun hulp 
is de brand gebluscht. Deze staaltjes van moed en opoffering 
verdienen alle lof, maar ik vrees, dat wanneer ik een of meerde-
re manschappen een speciale hulde zou brengen, ik daardoor 
het werk van hen, die niet zoo op den voorgrond treden zou 
kleineren. Allen hebben meer dan hun plicht gedaan.
Op het terrein van den brand waren naast de spuiten van onze 
stad aanwezig één motorbrandspuit uit Rotterdam, twee van het 
rijksbrandweerwezen uit den Haag, twee van de Ordnungspo-
lizei, één spuit van Vlaardingen, twee van Rozenburg en twee 
van Maasland, één spuit en magirusladder uit Schiedam.
Toen alle spuiten werkten werd er per minuut 24.000 liter water 
op den brand gespoten. In totaal werd er bij deze brand met 
31 stralen water gegeven, waarvan het bluschwater werd opge-
pompt uit open water. Zeven stralen werden door de waterlei-
ding gevoed, zoodat 38 stralen onder leiding der M.V.B. stonden.
Het aantal stralen der Touwfabriek is mij onbekend. In onge-
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veer honderd huizen en puinhopen was brand en dank zij het 
krachtige bestrijden en de gunstige windrichtingen is het gelukt 
onze stad niet geheel een prooi der vlammen te laten worden. 
Het aantal brandhaarden was legio en wij mogen nog van geluk 
spreken dat een aantal brisantbommen geen brand heeft ver-
oorzaakt.
Wij denken hierbij aan de N.V. Wallramit, de Witol en de pak-
huizen der firma’s van Buuren en Gebrs. Hollaar aan de Govert 
van Wijnkade.
Ik heb getracht u een beeld te geven der gebeurtenissen op 18 
maart 1943, doch ik voel dat ik lang niet volledig ben geweest 
en ook niet in staat om ‘alles’ te vermelden.
Hopende dat wij voor een ramp van dergelijken omvang in den 
vervolge gespaard zullen blijven, verblijf ik,

Hoogachtend,

Opperbrandmeester M.V.B.



Ook de politie heeft een nauwgezet rapport van de gebeurte-
nissen gemaakt. Met grote accuratesse zijn de feiten van mi-
nuut tot minuut vastgelegd. De lezer oordele zelf:

Politie
Maassluis

nr.77

Politierapport van 18 maart 1943 loopende van 0 tot 24 uur

6.00 uur   wacht overgenomen van den agent van Politie L. 
Moerman. Geen bijzonderheden te vermelden.

 Agent: T. Slootheer

15.40 uur   werd onze gemeente door bominslag getroffen. 
Uit Vliegtuigen werden brisant- en brandbommen 
geworpen. Onmiddellijk luchtalarm gemaakt en 
de sirene in werking gesteld. Nadere bijzonder-
heden over het verloop van het bombardement 
zijn bij rapport van het Hoofd van den Luchtbe-
schermingsdienst vastgelegd.

 Agent: J. Baard

  Daar het geheele politiepersoneel in dienst is ge-
durende de dagen van Donderdag 18, Vrijdag 19 
en Zaterdag 20 Maart 1943, is er van overname 
van wacht enz. geen sprake meer.

 Agent: T. Slootheer
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Politie Maassluis
No……….
PRO JUSTITIA

Administratief

PROCES-VERBAAL

Artikel: 

Ik: Eite Slootheer, hoofdagent van Politie te Maassluis en on-
bezoldigd Rijksveldwachter, tevens vervangend hoofd van den 
Luchtbeschermingsdienst te dezer stede, verklaar het navol-
gende: Donderdag, 18 Maart 1943 te omstreeks 15.35 ure vlo-
gen ongeveer zes vijandelijke vliegtuigen op zeer groote hoog-
te boven Maassluis en wierpen bommen neer. Neergeworpen 
werden: 30 brisantbommen van ongeveer 250 kg; 50 tot 60 fos-
forbommen, waarvan 20 à 30 niet ontploften en een ontelbaar 
aantal brandbommen.

Van de ongeveer 30 brisantbommen die afgeworpen werden 
zijn er vijf die niet ontploften.
De betreffende straten zijn tot ‘verboden gebied’ verklaard.

Getroffen werden:
1.   N.V. ‘Wallramit’ Hardstaalmaatschappij, gevestigd aan de 

Keucheniusstraat No. 1, die door een voltreffer getroffen 
werd. Het kantoor en magazijn bleef behouden.

2.   N.V. Verenigde Touwfabrieken, gevestigd aan de Lange 
Boonestraat No. 35; drie afdeelingen werden verwoest, t.w.: 
weverij, staaldraadmakerij en opslagplaats voor garens.
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3.   N.V. Graanmalerij A.L. Verhagen, gevestigd aan de Govert 
van Wijnkade No 18/22, waarvan één gebouw vernield werd.

Zwaar gewond: vier personen, die naar het ziekenhuis te Vlaar-
dingen werden overgebracht en ongeveer 50 personen werden 
lichtgewond.
Vermist:  een persoon (vrouw)

Tengevolge van blindgangers moesten in het begin ongeveer 
1100 personen hun onbeschadigde woningen verlaten. Aan de 
hand van mededeelingen van het ‘Sprengcommando’ was het 
op Zaterdag 20 Maart 1943 mogelijk het verboden gebied be-
langrijk te verkleinen, zodat nu nog slechts de volgende straten 
zijn verboden: 
Talmastraat van Mackayplein tot Heldringstraat;
Heldringstraat en 2 woningen in de Piersonstraat en 2 wonin-
gen in de Esserstraat;
Het openbare terrein tusschen Talmastraat en N.V. Witol;
De straten binnen de Wagenstraat, Korte en Lange Boonestraat 
tot Nieuwe Schoolstraat en de weverij van de N.V. Vereenigde 
Touwfabrieken, waar zich ook nog een blindganger bevindt.
Uit deze straten zijn nu nog ongeveer 160 personen geevacueerd.
De zwaar getroffen Groote Kerk, welke groote historische waar-
de heeft, wordt door een bouwonderneming uit Delft in herstel-
ling genomen.

Met het opruimingswerk is Dinsdag 23 Maart 1943 aangevangen.
Op sociaal gebied heeft de Nederlandsche Volksdienst goed 
werk verricht. De getroffen personen werden met kleeren, eten, 
enz. door de eerste dagen heengeholpen.
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Globaal overzicht van de plaats gehad hebbende gebeurtenis-
sen op Donderdag 18 Maart 1943 in de gemeente Maassluis 
met nauwkeurige omschrijving van tijdstippen

15.35 ure   vliegtuigen op groote hoogte boven deze gemeente.
15.36 ure   vliegtuigen laten brisant- en brandbommen vallen 

15.38 ure Luchtalarm 15.40 ure De toegangen der 
gemeente worden onmiddellijk na het sein ‘Lucht-
alarm’ voor niet-inwoners afgesloten.

15.40 ure  Wordt brand gemeld op vier plaatsen, t.w.:
 1. fabriek Vereenigde Touwfabrieken;
 2. pand Noordvliet 6, Van Oosten;
 3. panden Wagenstraat en
 4. panden Geerkade.
15.50 ure   Melding komt binnen: EHBO-troepen en Oprui-

mingsploegen noodig voor Ver. Touwfabrieken.
  Er werden 10 manschappen EHBO en 6 man oprui-

mingsdiensten ingezet.
15.52 ure   Ingezet de plaatselijke drie brandspuiten voor blus-

sching brand, te weten: 2 spuiten Touwfabrieken en 
1 spuit pand Van Oosten Noordvliet 6. Bovendien 
werd de eigen fabrieksbrandweer ingezet.

15.55 ure   Majoor Scholz, verbindingsofficier te Rotterdam, te-
lefonisch kennis gegeven.

15.55 ure   Assistentie brandweermateriaal verzocht aan 
Maasland, Rozenburg en Vlaardingen.

16.01 ure   Namens den leider van den Luchtbeschermings-
dienst (Burgemeester) aan de Hoofdinspectie te ’s 
Gravenhage gemeld: Maassluis getroffen door RAMP.

16.15 ure   Wordt door de Wallramit assistentie verzocht van 
geneeskundige dienst.
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  Zes manschappen EHBO onder leiding van arts De 
Wilde er heen gezonden.

16.18 ure   Melden de 10 manschappen EHBO zich op hun 
post Zuiddijk terug. Deze ploeg werd onmiddellijk 
weder onder leiding van C. Tuytel ingezet in de Wa-
genstraat, Goudsteen en Nieuwe Kerkstraat, waar 
vele dooden en gewonden behandeld en vervoerd 
werden.

16.15 ure   Blokploeg II/a ingezet ter assistentie en versterking 
voor opruimwerkzaamheden bij de Ver. Touwfabrie-
ken.

16.17 ure   Aan Orts-Commandant verzocht patrouilles door 
de straten te laten surveilleeren om het publiek bin-
nenshuis te houden. Aan dit verzoek werd onmid-
dellijk voldaan.

16.18 ure   Werd een kind van ongeveer 6 jaren dood aan het 
Bureau van Politie gebracht. Werd later doorver-
voerd naar hulp-ziekenhuis Lange Boonestraat.

16.20 ure   Wordt gemeld dat de agent van Politie H. Krist in de 
Wagenstraat ligt en ernstig gewond is. EHBO-ers 
ingezet voor behandeling, waarna patiënt vervoerd 
werd per auto naar Vlaardingen.

16.26 ure   Melding brand aan Noorddijk. Geen spuit ingezet 
(niet beschikbaar).

16.27 ure   Vraagt Ver.Touwfabrieken versterking van brand-
weermateriaal. Hieraan kon niet worden voldaan 
(Geen spuit beschikbaar).

16.30 ure  Telefoonverbindingen zeer slecht.
16.30 ure   Blokhoofd IV meldt dat blindgangers liggen in Ka-

pelpolder achter gashouder. (Talmastraat). Be-
woners doen evacueeren en voor zover zij geen 
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onderdak vonden, ondergebracht in de Mr. de Vis-
serschool en in het gymnastieklokaal van de Groen 
van Prinstererkade.

16.30 ure   Assistentie verzocht van Rotterdamsche Brand-
weer.

16.33 ure   Brand gemeld in Groote Kerk. Vermoedelijk door 
bom getroffen.

16.35 ure   arriveert brandspuit Maasland en wordt ingezet bij 
de Ver. Touwfabrieken.

16.50 ure   Arriveeren 2 spuiten van Rozenburg. Worden inge-
zet (één Wagenstraat en één Groote Kerk).

16.50 ure   Opruimploeg Wallramit meldt zich vrij. Werd onmid-
dellijk ingezet aan de Geerkade.

16.51 ure  Blokhoofd VI meldt blindganger Mackayplein.
16.55 ure   Brandspuit Vlaardingen arriveert en wordt ingezet 

aan de Geerkade.
16.57 ure  Blokploeg 1 ingezet in Wagenstraat voor opruiming.
17.02 ure  Melding dat brand Groote Kerk gebluscht is.
17.03 ure   Brandspuit van Ordnungspolizei arriveert en wordt 

ingezet Ver.Touwfabrieken.
17.04 ure   Brandspuit Vlaardingen meldt zich. Wordt direct in-

gezet Nieuwe Kerkstraat bij de Ver. Touwfabrieken 
(overgewaaide brand).

17.05 ure   Brandweer Rotterdam arriveert en wordt, aange-
zien de Ver.Touwfabrieken dringend brandweer-
versterking vraagt, aldaar ingezet.

17.06 ure   Brandweer Rijksbrandweerwezen Den Haag meldt 
zich en wordt eveneens ingezet Ver.Touwfabr.

17.10 ure   Wordt wederom brand gemeld Groote Kerk. Toren 
in vlammen. Gemeente Schiedam om magiruslad-
der verzocht.

51



17.25 ure   Meldt blokhoofd VI dat uit fabriek Wallramit zijn ver-
voerd: 2 dooden, 1 zwaar- en vier lichtgewonden, 
welke zijn ondergebracht in het pand Govert van 
Wijnkade No. 10.

17.31 ure   Brandweer Rijksbrandweerwezen meldt zich. Inge-
zet bij Ver.Touwfabrieken.

17.45 ure   Brandspuit Ordnungspolizei van Vereenigde Touw-
fabrieken overgeplaatst naar Marelstraat en Mareld-
warsstraat voor blussching branden in woonhuizen.

17.46 ure   2e spuit Rozenburg meldt zich. Wordt ingezet bij 
Noorderkerk aan de Nieuwe Kerkstraat.

17.55 ure   Meldt Duitsch militair, dat ‘Sprengcommando’ door 
Orts-commandant zal worden gewaarschuwd in 
verband met eventuele blindgangers.

18.15 ure   In verband brandgevaar wordt Weeshuis aan den 
Noordvliet No. 19 ontruimd. Bewoners worden on-
dergebracht in Zeemanshuis aan de Wip.

18.18 ure  Nederlandsche Volksdienst meldt zich (Rotterdam).
18.32 ure   Blokhoofd V meldt: ‘Blindganger hoek Korte en Lange 

Boonestraat. Bewoners doen evacueren en onderge-
bracht in Mr. de Visser school aan Fenacoliuslaan.

18.40 ure  Spuit V van Rotterdam rukt in.(Cdt. Hagedoorn)
19.00 ure   Magirusladder van Schiedam rukt in. Meldt dat 

brand Groote Kerk gebluscht is. Tijdstip van aan-
komst werd echter niet gemeld.

Inmiddels verschijnt het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst 
die door toevallige omstandigheden tot dat tijdstip uitstedig was en 
neemt de verdere leiding van mij – plaatsvervangend hoofd – over.
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19.00 ure   De heer Rutten ’s Gravenhage (Sociale Zaken) inge-
volge richtlijnen gewaarschuwd (schadebepaling).

19.00 ure   Door middel van de plaatselijke oproeper per bek-
kenslag op last van Burgemeester bekend doen 
maken, dat bewoners (burgerij) zich na dat uur niet 
meer op straat mogen begeven of bevinden.

19.32 ure   Leider opruimdienst van de vaste kern van den LBd 
opgedragen voor afzetting te zorgen van bomtrech-
ters op den weg.

19.33 ure   Alle blokploegen ingezet voor opruimwerkzaamhe-
den op de meest noodzakelijke plaatsen inzake vrij-
making openbaren weg van puin.

19.50 ure   Spuit Rozenburg meldt zich vrij. Wordt afgevoerd en 
vertrekt naar Rozenburg.

20.15 ure   Op verzoek van Majoor Couzy van de Rijksbrand-
weerwezen Den Haag wordt hoogste brandladder 
van Rotterdam opgeroepen voor tweede brand in 
torenspits Groote Kerk.

  Bij aankomst behoefde deze ladder geen dienst te 
verrichten, omdat personeel van de Maassluissche 
Vrijwillige brandweer na samenkoppeling met een 
brandspuit uit Vlaardingen kans zag het vuur, dat 
zich boven in de spits bevond (60 meter) te blus-
schen. Dit was een zeer moedig staaltje van dege-
lijk werk.

20.50 ure  Staf Ordepolitie arriveert.
21.30 ure   Aan Hoofdinspecteur van de Luchtbescherming te 

’s Gravenhage nogmaals gemeld: ‘Maassluis ge-
troffen door RAMP’. Te 23.00 ure meldt genoemde 
Hoofdinspecteur dat de melding ‘Maassluis getrof-
fen door ramp’ inderdaad is ontvangen.
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21.30 ure   Aan Hoofdinspectie LBd Den Haag verzocht om as-
sistentie Technische Noodhulp.

22.31 ure   Ingezette opruimploegen melden dat drie dooden 
uit puin in Wagenstraat zijn opgegraven. Worden 
daarna door leden EHBO overgebracht naar hulp-
ziekenhuis Lange Boonestraat.

22.45 ure   Melden zich 20 manschappen van de Ordepolitie 
uit ’s Gravenhage.

22.50 ure  2 brandspuiten Rijksbrandweerwezen rukken in.
23.30 ure   Spuit Rozenburg rukt in. Blussching van brand bij 

Wagenstraat wordt overgenomen en voortgezet 
door spuit I van Maassluis.

24.00 ure   Branden alle gebluscht. Spuiten stopgezet. Blijven ech-
ter voorlopig ter plaatse. Controle brandpiket ingezet.

Van 0.00 ure tot 6.00 ure  
  (Vrijdag, 19 Maart 1943. Leden van vaste opruim-

dienst zoeken puinhoopen af naar eventuele slacht-
offers.) Eenige slachtoffers (dooden) worden nog 
onder het puin weggegraven en geborgen.

6.00 ure   Rukken de nog overgebleven Schiedamsche, Vlaar-
dingsche en Maaslandsche Brandweer in.

7.55 ure   Meldt landbouwer Chardon:15 à 16 blindgangers 
in bouwland in buiten-Kapelpolder langs spoorlijn 
(afstand minstens 200 meter, zoodat geen verdere 
maatregelen behoefden te worden getroffen.)

Na opruiming van phosforbommen door het Sprengcommando 
konden de straten: Marelstraat, Marel-dwarsstraat, Korte en 
Lange Boonestraat en Nieuwe Kerkstraat weder worden vrijge-
geven, heden, Dinsdag 23 Maart 1943.
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Ook de toegangen der gemeente werden op Dinsdag 23 Maart 
1943 weder vrijgegeven.

Het spergebied bestaat en omvat thans nog de volgende straten:
Talmastraat van Mackayplein tot Heldringstraat; Heldringstraat en 
2 woningen van de Piersonstraat en 2 woonhuizen van de Es-
serstraat, het openbare terrein tusschen Talmastraat en N.V. Witol.

Zoodra deze straten weder worden vrijgegeven zal hiervan een 
nader rapport worden ingezonden.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed is opgemaakt en 
geteekend dit proces-verbaal, hebbende ik het gesloten op 
Dinsdag 23 Maart 1943.

De Hoofdagent van Politie,
vervangend hoofd Luchtbeschermingsdienst,
       w.g.

E. Slootheer

Gezien en accoord bevonden
Maassluis, 23 Maart 1943
Het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst,

S.J. Schadee

Gezien
De Burgemeester van Maassluis

G.M.C. Ort
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Politie Maassluis
La. No 76/a/1943
Onderwerp: Bominslag gemeente Maassluis
Rapporteur E. Slootheer

RAPPORT

In aansluiting op mijn rapport no. 76/43 inzake bominslag ge-
meente Maassluis, heb ik: Eite Slootheer, hoofdagent van 
Politie te Maassluis en onbezoldigd rijksveldwachter, tevens 
vervangend hoofd van de luchtbeschermingsdienst te dezer 
stede, de eer te rapporteren, dat na opruiming van eenige ver-
moedelijke blindgangers door het ‘Sprengcommando’ de stra-
ten: Talmastraat, van Mackayplein tot Helderingsstraat; Hel-
deringsstraat, 2 woningen in de Piersonstraat en 2 woningen 
Esserstraat en het openbare terrein tusschen Talmastraat en 
N.V. Witol op woensdag 24 maart 1943 weder zijn vrijgegeven. 
Thans bevindt zich geen ‘spergebied’ meer te deze stede.

Waarvan door mijn op afgelegden ambsteed is opgemaakt en 
getekend dit rapport, hebbende ik het gesloten op 27 maart 
1943.

De hoofdagent van Politie,
Verv. Hoofd Luchtbeschermingsdienst

       w.g.

E. Slootheer
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Mij is verzocht wat oude koeien uit de sloot te halen, herin-
neringen uit de oorlogsjaren. Een tijd die inmiddels weer zo’n 
veertig jaar achter ons ligt. Ik wil dat proberen, maar ga toch 
iets vroeger beginnen, nl. in november 1933. 
Zoals de oude Maassluizers mogelijk nog weten begon ik in 
genoemd jaar mijn bedrijfje. De aanleg en onderhoud van 
licht- en krachtinstallaties. Het geleende bedrijfskapitaal be-
droeg zegge en schrijve: tien gulden. Een winkeltje gehuurd 
in de Wagenstraat (voorheen de rijwielhandel van v.d. Meijs) 
van baas Wagner, de vader van de bekende Maassluizer mr. 
G.A. Wagner. De huur was f 2,50 per week, dit was 5 uurlo-
nen van vijftig cent. Een vetpot was het niet in die crisistijd, 
maar toch trouwden we, in 1936. Met ups en downs ging het 
door tot 1939. In april van dat jaar werd ik wegens voormobi-
lisatie opgeroepen in militair dienst, bij de luchtvaartafdeling 
in Soesterberg. Inmiddels hadden wij een kind en mijn vrouw 
moest daarbij ook nog het winkeltje runnen, zo goeden zo 
kwaad als het ging, totdat ik eind mei 1940 na de capitulatie 
afzwaaide.

Toen weer hard aan de slag in het elektriciteitswerk, totdat 
het na minder en minder, vrijwel geheel stil kwam te lig-
gen. Geen materiaal meer, zelfs kregen we uiteindelijk geen 
stroom meer. Geld was toen bijzaak, zorgen voor eten was 
hoofdzaak. Het was een bange tijd, vooral de laatste winter 
werd voor de meeste mensen één nachtmerrie. Het enige 
goede was toen, dat een mens nog weleens blij was. Blij met 
een fles melk, blij met een kilo aardappelen. Ja blij met al-
les wat eetbaar was, tot tulpenbollen toe. Van dankbaarheid 
kunnen we nu niet veel meer bespeuren.
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Toen het minder werd met het eten heb ik drie geiten ge-
kocht, achter de winkel een stal gemaakt en het was twee 
maal per dag melken geblazen. Verder wat konijnen voor de 
bout en kippen en eenden voor een eitje. Ja, later ook een 
varken dat we bij gebrek aan ander voer groot kregen met 
aardappelschillen en stekelbaarsjes die je met emmers vol 
kon vangen bij het dieselgemaal aan de Boonersluis. Schil-
len en visjes door elkaar in een wasketel en op een kook-
plaat ’s nachts gekookt (Vraag me niet hoe we aan stroom 
voor die kookplaat kwamen!).

Het werd 1943 en omdat we inmiddels twee kinderen hadden 
was er voor 4 personen te weinig melk van de geiten alleen. 
Daarom heb ik bij een boer in Maasland een koe gekocht en 
gestald in een pakhuis tegenover onze winkel, naast ‘dokter 
Maarten’. (Dit was onze overbuurman, Maarten van der Lee, 
de drogist, die gespecialiseerd was in natuurgeneesmidde-
len). Ja, de melkvoorziening was zo weer geregeld. Voor een 
goed begrip, dat ging allemaal in het geheim, want dat alles 
was verboden.

Maar de natuur kan men niet tegenhouden, de koe werd 
tochtig zoals boeren dit noemen. Het beest blèrde de hele 
Wagenstraat aan elkaar en ten einde raad besloot ik het dier 
naar zijn vorige baas te brengen. Een blauwe overall aan, de 
koe aan een touw en midden op de dag met het beest naar 
Maasland.

Hannes (zo heette het varken) was inmiddels zo’n 200 pond 
geworden. Ik vroeg aan Coen Schippers, de slager, of hij het 
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wilde slachten. Dat was zo gebeurd, maar vlak daarna kwam 
het bombardement. De Wagenstraat lag in puin, veel slacht-
offers en we moesten ons huis verlaten, maar daarover later.
Een dood varken meenemen ging niet en om ontdekking te 
voorkomen werd het hele beest in de regenput gegooid. Weg 
varken.

Wat met de koe gebeurde, deed zich echter ook voor bij de 
geiten en daar moest dan een bok aan te pas komen. Dat 
kon alleen als je lid was van de Maaslandse Geitenfokkers 
Vereniging. De bok stond in Maasland, bij Vreugdenhil en 
Jan v.d. Boogaard (onlangs in de Schutsluis overleden) wil-
de wel met de geit naar Maasland lopen. Daar aangekomen 
wilde Jan de geit losmaken. Hij bukte en laat nou die bok op 
Jan springen in plaats van op de geit! De lucht die Jan bij 
zich had toen hij terug kwam, was niet te harden! Hij woonde 
op de Prinsekade en hij moest zich op de plaats achter het 
huis gaan staan scheren van zijn moeder, die kon de bok-
kenlucht niet verdragen. Ook de lui van de Wagenbrug lie-
pen weg toen hij daar een praatje wilde maken.

Het zat me nog steeds niet lekker dat ik dat varken in de 
regenput moest gooien. We hadden dat beest verspeeld en 
ik kon toch niet nalaten om weer een big te kopen. Het liep 
tegen de Hongerwinter en men moest van alles proberen om 
aan het eten te blijven. Al dreigden de moffen zelfs met de 
doodstraf voor clandestien slachten.
Ook dit beestje groeide hard van de schillen en de visjes die 
nog volop waren te vangen. Maar toen Hannes II weer bijna 
200 pond woog, kreeg ik een tip dat de C.C.D. (de Crisis 
Controle Dienst, de toezichthouders op dit soort zaken) wist 
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dat wij een varken hadden. Het houden is vrij, alleen het 
slachten was verboden en daardoor riskant. Weer naar de 
slager en die maakte het beestje koud.

Omdat het heel gevaarlijk was om een dood varken in huis 
te hebben, moest het de deur uit. Mijn visboot lag achter ons 
huis en ik heb daar het varken ingelegd en al mijn palingfui-
ken er bovenop. Toen naar de Veerstraat geroeid om door 
de sluis te schutten naar de haven. Dat kon toen nog, want 
dagelijks voeren schuiten in en uit. Motorschuiten van Oos-
terlee met zand enz., Aart v.d. Gaag met zijn ‘Op Hoop van 
Zegen’ voer ’s winters met bietenpulp enz.
Het was juist laag water en ik kon dus meteen naar buiten. 
Met het dooie varken door de haven, die vol lag met Duitse 
oorlogsscheepjes, zo de Waterweg op. Bij de Boonersluis 
het haventje van het gemaal in. Daar stonden vroeger de 
kalkovens en in het woonhuis ernaast woonden onze goede 
vrienden, de familie Siem Qualm, waar wij veel kwamen. 
Daar werd het beest klein gemaakt en zo in stukjes weer 
mee naar huis genomen. In 1985 is een stukje vlees veiliger, 
vlugger en toch wellicht goedkoper te bekomen.
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Naschrift
Over het bombardement, dat was op 18 maart 1943. 
Wij hadden altijd veel werk in de fabriek van de N.V. Wall-
ramit aan de Keucheniusstraat, tegenwoordig de Widia b.v. 
Ik stond bovenop een trap in een van de vertrekken en was 
bezig lampen aan het plafond te monteren. Plotseling een 
enorme klap en een donderend geraas van ontploffingen en 
vallend puin. In een oogwenk lag ik met de leerling Adriaan 
Kloppenburg onder de tafel. Maar gelukkig bleef dit gedeelte 
overeind, terwijl in de ruimte naast ons een voltreffer viel en 
er zelfs enkele doden en gewonden te betreuren vielen. Ik 
greep een stuk gereedschap en begon ruiten in te slaan, 
maar de ijzeren spijlen in het raam weken niet. Toch kwamen 
we naar buiten en we renden het weiland in. Toen zagen 
we de bommen op het centrum vallen. Ik rende zo snel als 
mijn benen mij dragen konden naar wat eens de Wagen-
straat was. Door de Schans hollende zagen we de ravage 
van de Grote kerk en boven in de toren woedde een brandje. 
Een fosforbom had precies het haantje van de toren geraakt. 
Met een paar hele lange palen van een hooitas van Chardon 
werd later de gevel van de kerk gestut.

Gelukkig, ons huis was alleen getroffen door fosfor- of 
brandbommen. Mijn vrouw werd door een Duitse soldaat uit 
huis gehaald met mijn schoonmoeder die juist op visite was. 
Onze dochter was niet thuis, die zat op de kleuterschool, 
maar opeens bedacht mijn vrouw dat onze zoon Japie nog 
op zolder lag. Zonder bedenken rende ze het huis weer in, 
twee trappen op naar boven. Op dat moment viel er een vol-
treffer die het gebouw Varia en de kapsalon van Jo Smoor 
volledig in puin gooide. Alle daar aanwezige personen wer-
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den op slag gedood. Zwager Gerrit van ’t Woud liep ook nog 
bij ons binnen en bluste de brandende gordijnen met een 
pan met water en juist geschilde aardappelen.
Omdat er door de fosforbommen steeds overal brand uitbrak 
mochten we daar niet terug en gingen we naar onze vrien-
den de familie Qualm, waar we gastvrij werden ontvangen 
en waar we de eerste nachten logeerden.

L. Stigter Sr.
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HET LIED DER ACHTTIEN DODEN

Een cel is maar twee meter lang
En nauw twee meter breed,
Wel kleiner nog is het stuk grond
Dat ik nu nog niet weet,
Maar waar ik naamloos rusten zal,
Mijn makkers bovendien,
Wij waren achttien in getal,
Geen zal den avond zien.

O, lieflijkheid van lucht en land
Van Hollands vrije kust
Eens door den vijand overmand
Vond ik geen uur meer rust.
Wat kan een man, oprecht en trouw,
Nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw
En strijdt den ijd’len strijd.

Ik wist de taak, die ik begon,
Een taak van moeiten zwaar,
Maar ’t hart, dat het niet laten kon,
Schuwt nimmer het gevaar,
Het weet hoe eenmaal in dit land
De vrijheid werd geëerd,
Voordat die vloekb’re schennershand
Het anders heeft begeerd.

Voordat, die eden breekt en bralt
Het misselijk stuk bestond,
En Hollands landen binnenvalt
En brandschat zijnen grond;
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Voordat, die aanspraak maakt op eer
En zulk Germaans gerief,
Ons volk dwong onder zijn beheer
En plunderde als een dief.

De Rattenvanger van Berlijn
Pijpt nu zijn melodie;
Zowaar als ik straks dood zal zijn,
De liefste niet meer zie,
En niet meer breken zal het brood
Noch slapen mag met haar,
Verwerpt al wat hij biedt of bood,
Die sluwe vogelaar!

Gedenkt, die deze woorden leest
Mijn makkers in den nood,
En die hen nastaan ’t allermeest,
In hunnen rampspoed groot,
Gelijk ook wij hebben gedacht
Aan eigen land en volk 
Er komt een dag na elke nacht,
Voorbij trekt ied’re wolk.

Ik zie hoe ’t eerste morgenlicht
Door ’t hoge venster draalt 
Mijn God, maak mij het sterven licht,
En zo ik heb gefaald,
Gelijk een elk wel falen kan,

Schenk mij dan Uw gena,
Opdat ik heenga als een man,
Als ’k voor de lopen sta…

5 maart 1941
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