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75 JAAR BEVRIJDING 
IN ROTTERDAM
Bijna een jaar geleden stond in de eerste Kroniek nieuwe stijl een oproep aan de 
leden van Roterodamum om verhalen en foto’s over ‘hun’ Bevrijding met ons te 
delen. Op zich natuurlijk geen uitzonderlijk plan, maar het heeft wel een unieke 
verzameling persoonlijke verhalen en beelden opgeleverd. 

Sommige zijn ten tijde van de Bevrijding opgetekend in een dagboek, andere zijn 
vele jaren later opgeschreven, omdat kinderen en kleinkinderen ernaar vroegen. En 
weer andere ontstonden uit belangstelling voor de geschiedenis van een moeder 
of voor het gebied, waarin de schrijver al een heel leven woonde en werkte.

Zo kreeg dit bijzondere ‘Bevrijdingsnummer’ van de Kroniek vorm in een tijd waar-
in juist onze vrijheid letterlijk en figuurlijk beperkt is. Uiteraard niet te vergelijken 
met dreiging en het leed van vijf jaar bezetting, maar deze onzichtbare vijand 
maakt het juist voor hen, die de Bevrijding 75 jaar geleden bewust beleefden, een 
moeilijke tijd. Laten we hopen dat we volgend jaar in goede gezondheid op 4 en 5 
mei weer kunnen gedenken en vieren.
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ONTVANGT U DE 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 
VAN ROTERODAMUM 
NOG NIET? 
Stuur een email naar rotero-
damum@roterodamum.nl en we 
plaatsen u op de verzendlijst. 
En heeft u onze facebookpagina 
al eens bezocht? www.facebook.
com/Roterodamum. Ook kunt u 
Roterodamum op Twitter volgen 
@HGRoterodamum

Ruimte 
scheidt de 
lichamen, 

niet de 
geesten.

Desiderius Erasmus 
Roterodamus 
(1466 - 1536)
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WIE WAS EILEEN HERRING
LID VAN HET VROUWEN HULPKORPS?

DE BEVRIJDING VAN 
HOEK VAN  HOLLAND 

HET CHINESE BEVRIJDINGSFEEST 
OP DE COOLSINGEL, 
15 SEPTEMBER 1945

D-DAY, 6 JUNI 1944
INVASIE OP DE STRANDEN 
VAN NORMANDIË



IN DIT NUMMER O.A.

EEN STAD ZONDER GEHEUGEN
“Rotterdam is niet een stad zonder hart, maar een stad zonder ge-
heugen”, zei Liesbeth Levy van Stichting 14 mei tegen mij in een in-
terview. Natuurlijk, het belangrijke verhaal over het Bombardement 
kennen wij. Over de leegte die de Duitse bommen achterlieten. Over 
hoe snel burgemeester met havenbaronnen een stedenbouwkundig 
plan opwierpen en arbeiders met opgestroopte mouwen de moder-
nistische stad opbouwden. 
Maar als historicus, bezig aan een boek over de vergeten geschiedenis 
van Rotterdam als eerste Verlichtingsstad in Nederland (1680-1700), 
verbaas ik mij telkens hoezeer dit Wederopbouwverhaal verdere ge-
schiedverhalen over Rotterdam verstomt. En als geboren Middelburg-
se ken ik ook een andere manier van omgaan met het verleden van 
een stad verwoest in 1940. 

In Rotterdam lijkt het alleen te gaan over haven en heipalen, arbei-
ders en architecten, bommen en gebouwen. Rotterdam gaf immers 
zingeving aan de bom: een nieuwe stad, blik vooruit, sterker door 
strijd! De Rotterdamse identiteit in een notendop. 
Vergeleken met de rest van Nederland hebben we hierdoor meer 
aandacht voor de verwoeste gebouwen dan voor de verwoeste levens 
in de oorlog, verklaart collega-historicus Susan Hogervorst. Het kleine 
menselijke past niet goed bij dit grote verhaal over Rotterdam. 

Het tij lijkt echter te keren. Deze Rotterdamse Kroniek over WOII kiest 
bijvoorbeeld niet voor het Bombardement, maar voor de Bevrijding. 
Ook horen we steeds vaker Rotterdamse ooggetuigenverslagen. 
Zo vertelt Koos Postema in de podcast ‘Jongen in de oorlog’ over alle 
bevrijdingsfeesten en hoe hij huilend wegrende toen een groep on-
bekende jongens het knapste meisje van de straat kaalschoren. Jules 
Deelder pende zijn moeders Hongerwinterdagboek op waartussen 
zinnen over het lekkere eten (“Alle menschen eten cake”) een liedje 
staat: “Een kale kop, een kale kop. Met een hakenkruis er bovenop.” 
Ene meneer Venderbos vat het samen voor het Nationaal Archief: 
“Het was feest. Maar ook weer niet. Want er was haat”. 
Trauma verdringt feest. In beleving en herinnering. En juist wanneer 
wij oog hebben voor deze menselijke wirwar aan emoties en ervarin-
gen komt geschiedenis tot leven. 

MARIANNE KLERK, HISTORICUS & JOURNALIST ONDER ANDERE VOOR VERS BETON
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Het is een van de verhalen die Eileens dochter 
Margaret Timmers hoorde van haar moeder. 
Margaret woont in Zuid-Engeland en is bezig de 
nalatenschap van Eileen Herring (1919-1994) te 
beschrijven zodat die behouden blijft voor de  
toekomst. Haar moeder was een bijzondere vrouw, 
vertelt ze. Erg aardig, moedig en met een goed 
gevoel voor humor. Het verslag dat ze als 25-jarige 
schreef over de meidagen in 1945 in Rotterdam is 
zowel betrokken als evenwichtig. Wie was Eileen 
Herring en wat bewoog haar om in dienst van het 
Vrouwen Hulpkorps naar Nederland te gaan om 
voedsel uit te delen? 
Zo was ze, zegt Margaret: ‘Ze had een positieve 
instelling en wilde anderen helpen.’ Mede daardoor 
lijkt het verhaal van Eileens leven als mid-twintiger 
op het verhaal uit een meisjesboek. Eileen had  
Nederland en de Nederlanders leren kennen door-
dat ze voor de Nederlandse regering in balling-
schap werkte, in het Arlington House, off Piccadilly. 
Daar kwamen alle Nederlanders die naar Engeland 
waren gevlucht bij elkaar. Ze had er Nederlandse 
les gekregen van Rie Marsman, de weduwe van de 
dichter Hendrik Marsman. Leerde er tijdens een 
receptie in 1944 de vader van Margaret kennen, de 
marine arts W.J.M.W. Timmers, die in 1945 even-
eens actief was in Rotterdam. Het stel was bevriend 
met Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema 

en zijn toenmalige echtgenote Margaret (‘Midge’) 
Cowper. Ze werkte als vrijwilliger voor het Rode 
Kruis in het beroemde St. Bartholomew’s Hospital 
(Barts) in the City of London tijdens de Blitz (1941-
1942) en in de zomer van 1943 organiseerde ze 
zomerkampen voor Nederlandse kinderen in Wilt-
shire. Daarna besloot zij zich aan te sluiten bij het 
Vrouwen Hulpkorps (V.H.K.). Het Korps was de voor-
loper van de Milva, de Militaire Vrouwen Afdeling 
van de Landmacht.

NEDERLANDSE VROUWEN IN ENGELAND 
Het V.H.K. was op 20 december 1943 opgericht op 
initiatief van de Bond van Nederlandse vrouwen in 
Groot-Brittannië om de krachten te bundelen van 
vrouwen die iets wilden doen voor Nederland. Al 
voor de oorlog verbleven er 6000 Hollanders in  
Engeland, het meest mannen die voor het bedrijfs-
leven werkten. Zij kwamen bij elkaar in de  
Hollandse Club of bij de vereniging Neerlandia. 
In de meidagen van 1940 kwamen er 1700 vluch-
telingen over uit Nederland en ongeveer tegelijk 
met hen ongeveer 1400 leden van de Nederlandse 
strijdmachten. Om de vluchtelingenstroom in goe-
de banen te leiden werd op 13 mei het Netherlands 
Emergency Committee in het leven geroepen en 
kort daarna het London Committee of the Nether-
lands Red Cross Society.1 Vrouwen hielpen van het 

De Engelse Eileen Herring kwam op 9 of 10 mei 1945 aan in Rotterdam. 
Als lid van het Vrouwen Hulpkorps was ze samen met een vriendin op een 
truck meegereden, de stad in. Kennelijk voor de troepen uit, want bij 
Museum Boymans van Beuningen besloten ze te wachten op de rest van 
het konvooi. De modernistische villa’s stonden er al en achter Boymans was 
het polderlandschap van het Land van Hoboken. Plotseling zagen ze een 
vrouw uit een gat of een hol kruipen, een onderduikster die hun stemmen 
hoorde en dacht dat het veilig was om naar buiten te komen. Eileen ver-
zocht haar nog even geduld te hebben en te wachten op de anderen. De on-
derduikster besloot het zekere voor het onzekere te nemen en kroop terug. 

WIE WAS EILEEN HERRING
L I D  V A N  H E T  V R O U W E N  H U L P K O R P S ?

ONDERZOEK 

EN TEKST: 

MARJAN BEIJERING. 

VERTALINGEN: 

TILLY DE GROOT

 Eileen Herring 

1945 V.H.K. archief 

in NIMH 

  Vrouwen 

Hulpkorps 1944

privébezit M.Timmers
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begin af aan mee bij de opvang van vluchtelingen.2 
Hilda van Praag-Sanders beschrijft in haar boekje 
‘Meedoen’ dat zij op het idee kwam een vrouwen- 
korps op te richten nadat ze hoorde dat grote 
bedrijven zoals Unilever, Philips en Royal Dutch 
graag voor goederen en transportmateriaal wil-
den zorgen, als ze maar wisten aan wie ze dat ter 
hand moesten stellen. Vrouwen zouden hiervoor 
de aangewezen partij kunnen zijn als zij zich beter 
zouden kunnen organiseren. De regering meende 
echter dat er onvoldoende vrouwen in Engeland 
waren om dat voor elkaar te krijgen en omdat Van 
Praag-Sanders niet meteen het tegendeel kon be-
wijzen, zette ze een enquête uit onder 1500 Neder-
landse vrouwen in Engeland. Het leverde de Bond 
niet alleen antwoorden maar ook honderden leden 
op.3 De vrouwen gingen aan de slag. Een van hun 
eerste acties was het opzetten van een tehuis voor 
kinderen van werkende Nederlandse moeders, waar 
zij beschermd zouden zijn tegen de Duitse bombar-
dementen. Initiatiefneemster Hilda van Praag- 
Sanders organiseerde een groep van Nederlandse 
vrouwen die na de bevrijding hulp konden bieden 
in Nederland. In de eerste helft van 1943 deden er 
92 vrouwen mee. Zij kregen cursussen eerste hulp 
bij ongelukken en oefenden in het rijden op grote 
vrachtwagens.4 Toen begin mei 1943 de resultaten 
van de enquête bekend werden bleek dat 270  
vrouwen in dienst wilden treden om hulp te bieden 
in Nederland en dat 55 vrouwen zich beschikbaar 
stelden om in Groot-Brittannië diensten te ver- 
richten.5 Zo kon de verzetskrant Vrij Nederland 
op 12 juni 1943 melden dat het Rode Kruis in
 overleg met de Nederlandse Regering en de Bond 
van Nederlandse vrouwen trachtte te komen 

tot een hulpkorps van Nederlandse vrouwen in 
Engeland.6 Al snel bleek dat de vorming van het 
korps een andere richting uitging dan de Bond had 
gewenst: het korps werd ondergebracht bij het 
militair gezag.7 De reden daarvoor was dat Britse 
legereenheden alleen materieel en ondersteuning 
wilden bieden als het korps gemilitariseerd zou 
worden. Dat zorgde voor weerstand bij degenen die 
meenden dat het korps ondergebracht zou worden 
bij het Rode Kruis en een burgerlijke status zou krij-
gen.8 Toch was de motivatie om iets te doen groot. 
Berichten in de Voice of The Netherlands over de 
voedseltekorten in Nederland moeten vrouwen 
hebben gemotiveerd om hulp te bieden.9 

MILITAIRE TRAINING 
Zoals meer vrouwen was Eileen Herring geen typi-
sche soldaat. Margaret denkt dat ze het uniform 
en de militaire discipline accepteerde omdat het 
V.H.K. de beste mogelijkheid was om hulp te bie-
den. Net als haar collega’s kreeg ze een opleiding in 
het trainingskamp in Wolverhampton. Daar waren 

sinds 1941 de Nederlandse troepen gelegerd en in 
februari 1944 startte de eerste cursus voor de vrij-
willigsters van het Vrouwen Hulpkorps. De nadruk 
lag bij het sociaal humanitaire werk dat het V.H.K. 
in Nederland zou gaan uitvoeren. Dat werk zou 
bestaan uit het bereiden en verstrekken van grote 
hoeveelheden voedsel aan grote groepen personen; 
het ontsmetten, reinigen en verplegen van grote 
groepen gerepatrieerden; het bestrijden van be-
smettelijke ziekten en het ‘verzachten van leed.’ 
De vrouwen waren inmiddels in acht groepen op-
gedeeld en telkens werd er een groep van dertig 
vrouwen gedurende vijf en halve dag getraind. Op 
het programma stonden exercitie, kaartlezen, rijles-
sen, gasmaskeroefeningen en het in elkaar zetten 
en uit elkaar halen van een militaire uitrusting. 
Ook waren er lezingen over kamphygiëne en kam-
pinrichting en kregen de vrouwen instructie over 
administratieve taken.10 
Het dagprogramma hield reveille om halfzeven, van 
zeven tot acht was er gymnastiek en daarna werd 
er ontbeten. Vervolgens werden de lessen gegeven. 
Journaliste Fietje Beers, die in 1942 een artikel 
schreef over Englands ‘Little Holland’11, gaf twintig 
jaar na dato een impressie van de sfeer: 
“We moesten een grote oefening houden in Wolver-
hampton en geallieerde officieren kwamen kijken of 
we ‘iets presteerden.’ Ik weet nog goed dat we bij de 
oefening onder commando stonden van adjudant 
Onvlee, die als enige haan in het kippenhok maar 
steeds uitriep: “dames, dames, niet leuteren” – hij 
bezigde een andere uitdrukking, maar die moet u 
maar niet neerschrijven – “er is er maar een, die … 
en dat ben ik!”12

Het is duidelijk dat de krijgsmacht nog moest wen-
nen aan de aanwezigheid van vrouwen onder hun 
gelederen. Niettemin reisden de eerste vrouwelijke 
korpsleden in november 1944 naar het vasteland. 
Eileen Herring ontbreekt op de lijsten van passa-
giers op de LST 159 (Landing Ship Transport 159), 
dat na een eerste mislukte poging op 14 november 
aankwam in Oostende.13 Volgens dochter Margaret 
vloog haar moeder eind 1944 in een Dakota vlieg-
tuig naar Parijs. Daar was ze in ieder geval op 15 
december 1944, weet Margaret: ‘Mijn moeder ver-
telde dat ze in Parijs klaar zat voor een concert door 
de beroemde bandleider en muzikant Glenn Miller, 
die op zou treden voor de troepen.’ Miller zou op die 
datum van Londen naar Parijs vliegen maar kwam 
nooit aan. Zijn vliegtuig is hoogstwaarschijnlijk 
neergestort in het Kanaal. 

GROEP 1 IN MIDDELBURG 
Eileen kwam via Brussel, waar het sneeuwde, in 
Zeeland terecht. Ze werd toegevoegd aan een groep 
die daar al langer verbleef.

 ‘...het bereiden en verstrekken van grote 
hoeveelheden voedsel aan grote groepen 
personen; het ontsmetten, reinigen en 
verplegen van grote groepen gerepatrieerden; 
het bestrijden van besmettelijke ziekten en 
het ‘verzachten van leed.’

  Eileen 

Herring, 1945

privébezit M.Timmers

 Groepsfoto 

Nederlandse 

militairen en 

vrouwen van het 

V.H.K. privébezit M. 

Timmers

  Bezoek van 

prinses Juliana 

aan het V.H.K. in 

Wolverhampton, 

september 1944

bron Delpher

 Vrij Nederland 12 

juni 1943, bron Delpher

 Voice of The 

Netherlands door 

A.C. van Beers, 

14 november 1942

 Badges Neder- 

lands Leger en 

Army Group  

privébezit M.Timmers
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  VHK groep 

Rotterdam Kra-

lingen, 1945

privébezit T. Timmers

  Aantekenin-

gen van Eileen 

Herring, Mid-

delburg, januari 

1945, privébezit T. 

Timmers

  Persoonskaart 

Eileen Herring, 

Archief NIMH

“J (Janny?) en ik kregen onze eerste opdracht: we 
zouden ons aansluiten bij een kleine groep die al en-
kele dagen eerder was samengesteld in Middelburg, 
in de provincie Zeeland. Het sneeuwde flink toen we 
Brussel verlieten en de sympathiebetuigingen van de 
experts maakten ons al snel duidelijk dat de omstan-
digheden niet beter zouden worden bij het naderen 
van de Noordzeekust van Holland.”14 

De jonge vrouwen aten goedgevulde erwtensoep 
bij hotel Centraal in Bergen op Zoom en kwamen 
aan het eind van de middag in Middelburg aan. 
“In eerste instantie leek het niet mogelijk dat dit 
een stad was, want het leek meer op een eiland dat 
gedeeltelijk uit de zee was gerezen. Overal was wa-
ter, maar onze chauffeur had het instinct van een 
postduif, en baande zich een weg door een doolhof 
van wegen en water om te stoppen voor een stevig 
gebouwd huis waar de Nederlandse vlag uithing. 
Binnen was het een en al gezelligheid: een zeer har-
telijk welkom van onze vrienden; een Delfts blauwe 
tegelkachel in het midden van de kamer – en een 
piano. Het was lastig om alle beschrijvingen van de 
toestand van het gebied, de enorme hoeveelheid 
werk die verricht moest worden en de individuele 
verhalen meteen te kunnen bevatten: dat zou tot 
morgen moeten wachten.”15 
 
Van de activiteiten in Zeeland is een verslag be-
waard gebleven waaruit blijkt dat het voor de 
groepscommandante niet altijd eenvoudig was om 
leiding te geven aan de groep vrouwen, sommige 
nog heel jong. Op 10 december schreef groeps-
commandante Zuster Sonneveld aan haar leiding-
gevende dat sommige meisjes lastig zijn en over 
een ander meisje zegt ze dat die eigenlijk te jong 
is en alleen wat ervaring heeft met administratief 
werk. Ze heeft bovendien een slechte invloed op 
een ander meisje: ‘ze maken veel pret en zijn zoek 
als er gewerkt moet worden.’ Sonneveld stelt voor 
het meisje ergens anders te plaatsen, in ruil voor 
een ander. Het kan verklaren waarom meer erva-
ren vrouwen als Eileen en haar vriendin in deze 
groep werden geplaatst. Dochter Margaret kan zich 
voorstellen dat ze die rol innam: ‘Ze straalde een 
soort rustig gezag uit.’ Voor Zuster Sonneveld is een 
probleem dat ze nog niet veel kan doen omdat er 
nog geen middelen zijn aangekomen om mee te 
werken.16 Niet veel later is dat probleem opgelost 
en kunnen de vrouwen voedsel uitdelen, huizen 
ontsmetten met DDT (luizen en schurft waren een 
groot probleem) en huidziekten behandelen. Uit 
een verslag van eind december aan hoofdcomman-
dante Smit blijkt opnieuw dat lang niet iedereen 
in groep 1 goed functioneert. Een oorzaak is mis-
schien dat de groep lang een stiefkindje is geweest. 
De sfeer is nu goed en dat is aan Zuster Sonneveld 

te danken. Zij weet na de dienst een tehuis te 
scheppen voor de meisjes. 
Er wordt hard gewerkt, onder andere op de eva-
cuatiepost. Kennelijk is er ook tegenwerking van 
Hollanders die menen dat ze het allemaal zelf wel 
kunnen: drie verpleegsters die een dokter in  
Vlissingen zouden helpen, keerden onverrichter 
zake terug naar Middelburg.17 

ROTTERDAM BEVRIJD 
Op 10 mei komt groep 1 van het Vrouwen Hulp-
korps aan in Rotterdam. Daar was ook de unit van 
commandante C.G.T. Hartree-Holthaus actief.18 De 
eerste drie dagen werden beide groepen onderge-
bracht aan de Honingerdijk 5b. De unit van Zuster 
Sonneveld kreeg later een plek aan de Essenlaan  
24 in Kralingen, de unit van mevrouw Hartree- 
Holthaus ging naar de Essenlaan 88. Op vrijdag  
11 mei werd begonnen met het uitdelen van bis-
cuits. De blikken werden opgehaald bij de Holland 
Amerika Lijn en bij de Lloyd.19 Aan haar dochter 
vertelde Eileen dat alle straten waren afgezet in 
Rotterdam om ervoor te zorgen dat het korps haar 
werk veilig kon doen. Margaret: ‘Mijn moeder ver-
telde dat ze een keer een grote man heeft geslagen 
die probeerde eten te bemachtigen dat voor de 
zwakkeren bedoeld was. Het is de enige keer in 
haar leven dat ze iemand geslagen heeft. Ze moet 
gedacht hebben dat het de enige manier was om 
de man tegen te houden.’ Over de activiteiten van 
het V.H.K. in Rotterdam schreef ze een rapport voor 
de commandante van het V.H.K.:20

“De eerste dag: de (Van -red.) Speykstraat en zij-
straten (Eendrachtsstraat, (Van -red.) Brakelstraat, 
Adamshofstraat). We laadden onze vrachtwagens 
vroeg in de ochtend in de haven en riepen tegelij-
kertijd de hulp in van enkele lokale organisaties die 
kennis hadden van de wijk.
Elke vrachtwagen reed een straat in die dan onmid-
dellijk werd afgesloten door leden van de onder-
grondse beweging die geweren droegen. We beseften 
later hoe belangrijk dat was, want waar we ook met 
onze vrachtwagen naar toe reden, werden we ge-

WIE IS WIE? 
Eileen Herring (1919-1994) werkte voor de oorlog als verzekeraar bij 

Lloyds of London. Tijdens de oorlog werkte ze voor de Nederlandse rege-

ring in ballingschap in Londen. Ook was ze (vrijwillig) verpleegster bij het 

Rode Kruis en lid van het V.H.K. 

Haar dochter Margaret Timmers is consultant curator in the Word &  

Image-department bij het V&A Museum en woont afwisselend in  

Londen en Eastbourne. Dit artikel is o.a. gebaseerd op telefoongesprek-

ken met haar op 6 februari en 19 maart en diverse e-mails. 

Tim Timmers woont tegenwoordig in Oegstgeest, hij kwam met het idee 

voor dit artikel en legde het contact met zijn halfzus Margaret.

W.J.M.W. Timmers (‘Kapitein’) was luitenant ter zee arts der eerste klasse 

en de vader van Margaret en Tim. 

De journaliste Hilda Praag-Sanders was een van de oprichtsters van de 

Bond van Nederlandse vrouwen in Groot-Brittannië.

A.C.(‘Fietje’) van Beers schreef voor Vrij Nederland/Voice of The Nether-

lands en was vrijwilligster voor het V.H.K.

Margaret (‘Midge’) Cowper was bevriend met Eileen Herring en gehuwd 

met Erik Hazelhoff Roelfzema.

Jetty Paerl was zangeres en vrijwilliger bij het V.H.K., eveneens in groep 1. 

Zuster Sonneveld was groepscommandante van unit 1. 

C.G.T. Hartree-Holthaus was groepscommandante van unit 3.

De Rotterdamse Truus Vaarties was vrijwilligster bij het V.H.K. en later 

notuliste bij de Deelgemeenteraad Kralingen-Crooswijk. 

‘Waar we ook met onze 
vrachtwagen naar toe reden, 
werden we gevolgd door een 
menigte die soms juichte of dan 
weer zwijgzaam was met hun 
ogen gericht op de biscuits’

  Eileen en 

vriendin in 

Zeeuwse 

klederdracht

privébezit T. Timmers
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volgd door een menigte die soms juichte of dan weer 
zwijgzaam was met hun ogen gericht op de biscuits, 
wat het werk onmogelijk maakte.21

Een busje met een luidspreker was ons voorafgegaan 
om de mensen van onze komst op de hoogte te 
brengen, dus zij stonden allemaal al in de deurope-
ning met hun bonkaarten. We mochten per kaart 10 
biscuits uitdelen: dat lijkt een hele kleine hoeveel-
heid, maar het enthousiasme waarmee ze werden 
ontvangen, toonde aan hoe weinig de mensen nog 
verwachten van het leven.” 

Wat was de situatie? Op dinsdag 8 mei waren Ca-
nadese troepen de stad ingetrokken. Daags daarna 
volgden hulpverleners van de medische teams die 
door het Militair Gezag waren gevormd, waaronder 
dus het Vrouwen Hulpkorps. Het was een chaoti-
sche toestand. De Commissie ter Verdeeling van 
Roode Kruisgoederen was pas op 7 mei bij elkaar 
gekomen en zette heel consciëntieus een ingewik-
keld plan op voor voedseldistributie. Men wilde zo 
rellen voorkomen maar dit beleid kostte mensen-
levens omdat de voedselvoorraden al sinds 27 april 
uitgeput waren. Begin mei was het dodental opge-
lopen tot 418. Het Commissariaat Noodvoorziening 
(CNV), eveneens onderdeel van het Militair Gezag, 
kwam op 10 mei aan en had de taak de voedsel-
voorziening in West-Nederland op zich te nemen. 
Bepaalde hulpinstanties, waren voor de hulp aan 
ernstige hongerpatiënten eerder bevoorraad, zij 
kregen pakken en blikken die bij de voedseldrop-
pings waren beschadigd. Maar het merendeel van 
de Rotterdammers kreeg pas voedsel op zondag 13 
mei. Alle kruideniers hadden bevel gekregen om op 
die dag open te zijn en zo werd 600 ton aan biscuits 
uitgereikt.22 

Eileen Herring schreef over die chaotische eerste 
dag die ze doorbracht in het centrum van Rotter-
dam: 
“We waren heel benieuwd om te horen of ze hadden 
genoten van het eten dat 14 dagen eerder uit vlieg-
tuigen was gedropt en waren geschokt toen we ont-
dekten dat ze het pas diezelfde dag hadden gekregen 
en dat andere delen nog steeds niets hadden ontvan-
gen. Dit was kennelijk het gevolg van alle problemen 
bij de distributie van het voedsel, maar het schijnt 
dat de voortdurende ondervoeding alle gevoel voor 
snelheid en initiatief uit de mensen had gehaald, 
ook bij de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor 
zaken als de distributie van voedsel.
Terwijl we van deur tot deur gingen zagen we men-
sen en toestanden die onvergetelijk waren. Mis-
schien waren de oude mensen het meest verdrietig 
van allemaal; een oude dame, riep haar echtgenoot 
om te komen kijken terwijl ze haar schort ophield 
voor de biscuits: hij kwam trillend de trap af en ze 

stonden daar met tranen die over hun wangen rol-
den. Er zat bijna geen vlees meer op hun botten - de 
huid hing grauw en afgezakt van hun jukbeenderen 
en je kon heel duidelijk de lijn van hun kaken en 
tandvlees zien. Ze hadden geen tanden en de rant-
soenbiscuits zijn heel hard. […]
Eileen meent dat de vrouwen tussen 20 en 45 jaar 
degenen zijn die het het zwaarst hadden. Het leek 
erop dat zij beter bestand waren tegen de barre 
omstandigheden, ondanks het feit dat zij het 
grootste deel van de rantsoenen aan hun kinderen 
gaven. 
[…] Kinderen bedelden onophoudelijk om kruimels: 
als je een keer stopte werd je onmiddellijk omringd 
door een zee van kinderen met uitgestrekte handen, 
of als je een stukje koek liet vallen, gingen ze bijna 
vechten om het op te rapen. De mensen die naar de 
deur kwamen en de kinderen in de straat waren in 
de meeste gevallen blootsvoets of droegen schoenen 
met grote gaten aan de bovenkant en in de zolen.” 23

EEN EINDE AAN DE HONGER
Het verslag van het Commissariaat Noodvoorzie-
ning (CNV)-district Rotterdam, dat de gebeurtenis-
sen tussen 10 mei en 21 juli 1945 weergeeft, meldt 
dat de leden van het commissariaat aanvankelijk 
enthousiast ontvangen werden door de Kralingse 
bevolking. De mensen zagen er mager, maar niet 
hongerlijdend uit. Naderhand bleek pas dat de si-
tuatie achter de schermen veel erger was dan men 
zich had voorgesteld: zeer veel mensen leden aan 
hongeroedeem.24 Eileen Herring bezoekt de volgen-
de dag het Witte Dorp in Spangen: 
“De omstandigheden waren hier over het algemeen 
iets beter, hoewel de oude mensen in sommige ge-
vallen in een vergevorderde staat van verhongering 

waren. Als er eten in de winkels komt moeten zij een 
grote afstand lopen en ongeveer een uur in de rij 
staan.”

Op de Oudedijk is de situatie vergelijkbaar:  
“Een groot deel van de mensen in beide wijken heeft 
huidziekten en luizen, vanwege het gebrek aan zeep. 
Er hangt een onaangename geur in alle huizen.”
Het meest wanhopig is de situatie in het nooddorp 
aan de Gordelweg, dat ze op de derde dag bezoekt. 
“De situatie hier is erbarmelijk. De huizen werden 
in 1940 gebouwd voor de mensen die door de grote 
Duitse aanval zijn gebombardeerd. Het zijn houten 
bungalows met slechts twee kleine kamers. De toe-
stand waarin ze nu zijn is bijna niet te beschrijven. 
De afgelopen winter hebben de mensen in hun wan-
hopige behoefte aan een of andere bron van verwar-
ming het hout uit hun eigen huizen getrokken. De 
binnenmuren en het meubilair gingen het eerste, 
gevolgd door de buitenmuren, en ze zijn zelfs de dak-
pannen eraf gaan halen om bij de houten dakspan-
ten te komen. Als een huis een dag was verlaten, 
hadden de buren het de volgende dag al helemaal 
uit elkaar getrokken. Dit gebeurde bij een vrouw, de 
moeder van 9 kinderen, en ze woont nu bij een ande-
re vrouw met een gezin van 12, wat het totaal op 22 
mensen brengt die in twee kleine kamers wonen. De 
eerste vrouw ligt nu in bed, volkomen uitgehongerd, 
wanhopig huilend omdat een kind in het ziekenhuis 
ligt vanwege ondervoeding en ze heeft geen kleren 
voor hem als hij uit het ziekenhuis komt. (…)
De algemene toestand van de mensen kan niet 
slechter zijn. De helft van de mensen hebben opge-
zwollen buiken en benen door extreme hongersnood. 
Ze hebben allemaal huidziekten en luizen. Ze hebben 
praktisch geen kleren: geen schoenen en smerig bed-
dengoed. Er zijn geen oude mensen en baby’s onder 
de 6 maanden meer in leven in dit gebied.” 25

 
Het CNV was inmiddels begonnen de hulp te coör-
dineren via een aantal secties, zoals de sectie cen-
trale keukens, inquiry (het peilen van de mentaliteit 
van de bevolking), distributie etc. Er werd een sectie 
relief gesticht omdat ‘alles door en onder en over 
elkaar voor Sinterklaas speelde. De sectie vormde 
een overkoepeling van alle instellingen op chari-
tatief gebied, waaronder ook het V.H.K. In juni liet 
mevrouw Hartree weten bezorgd te zijn over het 
werk van haar unit. Er was niet genoeg werk omdat 
het Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) en het 
Rode Kruis alles zelf wilden verzorgen en haar unit 
alleen voor noodzakelijk werk wilden inzetten. Dat 
veroorzaakte wrijving.26 
Toch was Eileen terecht positief over wat het Vrou-
wen Hulpkorps in drie dagen had kunnen doen:  
“In het hele gebied waar we de afgelopen drie dagen 
zijn geweest is er een meest dringende behoefte aan 
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kleding (met name schoenen), zeep, en natuurlijk 
alle mogelijke soorten voedsel. In drie dagen heb-
ben we 1.200 blikken biscuits uitgedeeld, dat is 
bijna 10.000 kilo (22,500 lbs). Het huis aan huis 
systeem heeft buitengewoon goed gewerkt, en we 
hebben de meest behoeftige mensen in een mini-
mum aan tijd kunnen bereiken.”27 

Het CNV constateerde ongeveer half juni dat 
men het ergste te boven was. De bevolking ging 
zienderogen vooruit. Honger-sterfgevallen kwa-
men niet meer voor. Dat wordt bevestigd in de 
diverse krantenberichten uit die tijd, zoals het 
Vrije Volk: ‘Na 10 juli zal CNV zijn werkzaam-
heden staken’, ( 12 juni 1945), Parool: ‘Hongers-
nood nadert einde dankzij het reliefwerk’ (13 
juni 1945) en Trouw: ‘Hongerspook bedwongen 
door reliefwerk’ (14 juni 1945).
Eileen verliet het korps en ontving in februari 
1946 een certificaat van de Generale Staf als 
dank en waardering voor de belangrijke diensten 
door haar verricht als lid van het V.H.K. In 1988 
ging ze samen met dochter Margaret nog eens 
terug naar Rotterdam om te laten zien waar ze 
in 1945 gewerkt had. Ze verbleef toevalligerwijs 
opnieuw in de nabije omgeving van de Essenlaan 
in Kralingen, bij Tim Timmers, zoon uit het twee-
de huwelijk van kapitein Timmers. 
Terugblikkend denkt Margaret dat de ervaringen 
die haar moeder opdeed als lid van het V.H.K. 
bepalend zijn geweest voor haar verdere leven. 
Ze bleef idealistisch, deed wat ze kon voor een 
betere wereld. Na de oorlog werkte ze voor de 
London Committee of the Netherland Red Cross 
Society waar ze Nederlanders die gevangen had-
den gezeten in Nederlands-Indië en per schip 
arriveerden in Southampton en Liverpool, hielp 
met de voorbereidingen voor een nieuw leven in 
Nederland. Later werkte ze ook voor het fonds 
Save the Children. Ze pleitte haar leven lang voor 
internationale vriendschap en samenwerking en 
vond het belangrijk onbevooroordeeld te han-
delen. Eileen Herring had de gevolgen van een 
afschuwelijk oorlog gezien: dat zou nooit meer 
mogen gebeuren. 

Met dank aan Dr. I.J.J. (Ingrid) de Zwarte, Assistant Professor of 

Rural and Environmental History Wageningen University, voor 

de informatie over de voedingswaarde van de biscuits die in de 

meidagen werden uitgedeeld, zie voetnoot 21. 
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5 mei   We horen, dat de Duitsers in Holland 

om 8 uur gecapituleerd hebben. We hebben gelijk 
geprobeerd om in het ‘Navy House bij de Heer Knape 
passen te krijgen om naar huis te gaan. ’s Avonds 
naar Magda.

6 mei  Ik blijf bij Magda thuis en we gaan ’s 
avonds naar Capri. Aan boord spreken we af om snel 
mogelijk naar Rotterdam te gaan.

7 mei  De boot krijgt opdracht om naar Ter-
neuzen te komen om een vlot te halen. Ik ben zeer 
teleurgesteld, want ik wil naar huis. We zijn de hele 
dag bezig om in Terneuzen te komen. Overal is er 
feest, omdat de oorlog afgelopen is, maar ik erger 
me dat ik daar in Terneuzen zit. Ik wil dat feest thuis. 
Van de Amerikaanse schepen die op de rede liggen, 
gaan er vuurpijlen omhoog. Ik voel dat bijna als sar-
casme aan. Ik doe vervelend tegen de anderen aan 
boord. Kitty tracht me terecht te sussen. De boot kan 
toch niet zomaar in de steek gelaten worden.

8 mei  Met een vlot van balken naar Antwerpen. 
Er is geen gang in te braden, en ik wil maar harder. 
Als we in Antwerpen zijn, gaat de boot het Zuider-
dok in om daar te blijven. ’s Avonds om 11 uur ga 
ik nog met Heinz het feestende Antwerpen in om 
boodschappen te doen. We willen etenswaren mee-
nemen naar huis, want we hebben steeds gehoord 
over Radio Oranje, dat er grote hongersnood is in 
Holland. Er zouden binnenschepen met voedsel van 
de Nederlandse regering klaarliggen in Antwerpen, 
en zelfs tankers met drinkwater. We kopen zaken als 
melkpoeder en eierpoeder, en ook eieren.

9 mei  Victoryday, maar wij voelen het feestelijke 
niet, we willen naar huis. We vertrekken met Heinz, 

heerst feeststemming, maar niet bij ons. We  
krijgen een tip, dat er wel iemand zou willen over 
roeien, en leggen contact.

11 mei  We vinden een roeier en maken een 
gezonken ijzeren boot weer drijvend. Er komen 
nog een paar belangstellenden opdagen. Het is 
over de eb. Er wordt steeds gewaarschuwd voor 
SS’ers in de Biesbosch. Daar moeten we natuurlijk 
ook niet zijn, want dan kunnen we niet verder. We 
gaan naar de in het water liggende verkeersbrug 
en klauteren daar tegenop. Het is boven eenzaam 
en verlaten. Tot onze blijdschap komt er juist een 
Canadese auto aan die het gebied komt verkennen. 
Ze kijken een ogenblikje in het rond, zien ook niets 
en willen teruggaan naar Dordt waar ze vandaan 
komen. We vragen mee te mogen rijden en stappen 
in de laadbak. Onderweg remt de auto plotseling 
en horen we schieten. We springen uit de auto 
en duiken in een greppel. Het schieten had niets 
met Duitsers te maken, maar met een haas, die ze  
gemist hadden. In Dordrecht gaan de Canadezen 
deelnemen aan de feesten en wij proberen lopend 
verder te komen. Het wordt helemaal lopen naar 
Rotterdam met zware tassen. De Dordtse brug ligt 
nog op z’n plaats. Het is prachtig zonnig weer en als 
we Rotterdam binnenkomen zien we overal feest. 
Op straat kom ik m’n vader tegen, die zegt gauw 
terug te komen, maar hij moet nu naar de Cool-
singel, want burgemeester Oud, die zijn vroegere 
plaats weer heeft ingenomen, zal spreken. Thuis 
tref ik m’n moeder aan, en ze hebben alle narigheid 
en honger, die er geweest is goed doorstaan. Een 
klein hulpje bij de honger was, dat ze voor drie 

personen bonnen hadden, hoewel er zelden wat 
op te kopen was. Er werd veel verteld over en weer, 
over de belevenissen. We hadden veel gehoord over 
het opblazen van kademuren, maar dat was op het 
Noordereiland niet gebeurd.

12 mei  Ik ga naar de familie Oostewaal aan de 
Rochussenstraat om te vertellen dat ik hun zoon in 
Antwerpen ontmoet heb.

13 mei  Op bezoek bij de familie Klarenaar, waar 
ik al die tijd zo gastvrij aan boord geweest ben. 
Jonge mannen zie je bijna nergens, want die zijn 
meestal afgevoerd naar Duitsland en daar weet 
niemand nog iets van.

14 mei  Met Heinz op zoek naar de andere 
sleepboot van Klarenaar, de Irmgard. Deze was door 
de Duitsers gevorderd. Hugo, die er als kapitein op 
voer, was naar Duitsland gebracht. Men had de 
boot in de Lekhaven gezien. Daar vonden we ‘m 
ook. De Duitsers zaten er nog aan boord. Engelsen 
hadden het beheer overgenomen en we konden 
niets doen.

15 mei  Daar ik veel liever in Rotterdam ging 
werken dan in Vlissingen ging ik naar de Gusto. 
Alles moest gelopen worden, er was geen vervoer. 
De werven waren ook bijna geheel ontmanteld en 
ik kon niemand te pakken krijgen.

16 mei  Ik maakte een dergelijke tocht naar  
Wilton en gaf een sollicitatiebrief aan de portiers- 
loge af. Ik zou er nooit iets op horen.

17 mei  Getracht een bewijs van politieke be-
trouwbaarheid te krijgen, maar werd van het kastje 
naar de muur gestuurd. Overal was de wanorde 
groot, en men dacht alleen aan feest vieren……….

 Sleper Atalan-

ta, gebouwd in 

1914, waar ik 

van 19 juli 1944 

tot half mei 

1945 aan boord 

was, 

Gerrit Kleipas en Heini Tijssen. Günther zal aan 
boord blijven en Willy met zijn gezin ook. In de tram 
naar station gaat Heini op z’n tas met eieren zitten 
en besluit mistroostig om maar weer terug naar 
boord te gaan. We nemen de trein naar Esschen,  
verder gaat er niets. Dan gaan we lopen naar 
Roosendaal 7km, met zware onhandig dragende 
tassen. Daar kunnen we de trein nemen naar Breda. 
We willen richting Moerdijk, hoewel we weten dat 
er geen bruggen meer liggen. We lopen een eindje 
en kunnen dan een koetsje huren. We boffen, dat 
we Belgisch geld hebben, want met het waardeloze 
Nederlandse geld kan je niets doen. De koets brengt 
ons tot aan de grens van het totaal verwoeste Moer-
dijk. Dan zijn we in verboden militair gebied. Aan de 
overkant zouden nog SS’ers zitten die niet gecapitu-
leerd hadden. De Engelse militairen stoppen ons in 
een auto en brengen ons terug naar Zevenbergschen 
Hoek. Hier kunnen we slapen bij een boer. (Later 
ontdekte ik dat dit een oom was van Anneke Kaptein 
uit Zuid-Beijerland) We slapen in het hooi, maar we 
eten gastvrij aan tafel in een prettige omgeving.

10 mei  We trachten overal ons licht op te steken 
hoe we aan de overkant kunnen komen. Het gebied 
wordt nog steeds als front behandeld. Met een auto 
gaan we naar Lage Zwaluwe en lopen van daar langs 
de waterkant naar Moerdijk en terug. Geen kans  
om over te komen. We slapen bij een boer in Lage  
Zwaluwe en krijgen een goede warme maaltijd bij 
een afdeling van de Prinses Irenebrigade. Overal 

Nadat Harry Steenstra eind juni 1944 zijn schriftelijk 
examen had afgerond van de HTS Scheepsbouw in 
Dordrecht, gaat hij met de buren mee aan boord op 
de sleper ‘Atalanta’. 
Wat begon als een soort vakantie, werd een langere 
periode van werken als stoker op de Atalanta. Dit 
vanwege de bevrijding van België. Door de gevechten 
tussen de zich terugtrekkende Duitsers en de 
Geallieerden konden zij niet terugkeren vanuit 
Antwerpen naar Nederland. Hoe hij na bijna een jaar 
weer in Rotterdam terug is gekomen, staat in zijn 
zorgvuldig bijgehouden dagboek aantekeningen.

UIT HET DAGBOEK VAN 
HARRY TH. G. STEENSTRA 

 Harry Th. G. 

Steenstra, gebo-

ren 22-01-1922  

overleden 28-02-

2013
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We moesten nu ook helemaal voor ons zelf gaan 
zorgen. Ook wat eten en drinken betreft. Voor mij 
was dit geen probleem, want ik had inmiddels een 
adres waar ik terechtkon. Ik heb in die paar dagen 
die nu volgden nog het een en ander kunnen rege-
len tussen mijn “kostjuffrouw” en enkele van onze 
jongens. Ineens was er de grote verandering van 
het niets meer hoeven te doen en niet meer gecon-
troleerd te worden. Het was alleen nog maar wach-
ten op het einde van de oorlog, wat nog maar een 
kwestie van enkele dagen kon zijn. Dat einde kwam 
inderdaad al heel gauw. Al was het maar een klein 
dorpje, je merkte gewoon dat iedereen in spanning 
was en naar dat einde uitkeek. In het huis waar ik 
nu woonde en ook bij de buren luisterde iedereen 
naar de radio voor verdere berichten. Het ging 
nu wel heel snel. Op dinsdag 1 mei in de ochtend 
toen ik buiten kwam, zag ik dat aan de toren van 
de kerk, die aan het begin van het dorp stond, een 
witte vlag hing. Dit was het teken dat het dorp zich 
overgaf aan de Amerikanen. Aangezien de boerderij 
waar ik nu verbleef vlak bij de kerk was, was ik een 
van de eersten die het zag. Ik ben het direct bij Frau 
Geisler gaan vertellen en daarna aan de jongens die 
in het dorpshuis waren. Nu was het nog maar een 
kwestie van uren. Inderdaad was dit zo want om 1 

uur rolden de eerste Amerikaanse tanks het dorp 
binnen. Wat ik toen om me heen zag was iets om 
nooit te vergeten. Heel veel mensen kwamen uit 
hun huizen. Duitse soldaten waren er niet meer in 
het dorp behalve degene die ondergedoken waren. 
Het was gewoon een intocht van al die militaire 
voertuigen achter elkaar. Hoewel al de buitenlan-
ders, waaronder ook ik behoorde, de Amerikanen 
als onze bevrijders zagen, viel het mij op dat weinig 
Duitse burgers hen als overwinnaars zagen binnen-
trekken. Ook bij hen waren de meesten opgelucht 
dat het voorbij was. Natuurlijk waren er die het niet 
konden verkroppen dat ze overwonnen waren maar 
in dit kleine Duitse dorpje met zijn vele ‘anti-nazi’s’  
was het ook voor velen een bevrijding van een 
zwaar juk. Ook zij hadden er lang naar uitgekeken. 

Het was overigens geen vechten voor elke meter of 
met geweer in de aanslag huis voor huis het dorp 
doorzoeken. Natuurlijk werd er verkend en enkele 
prominenten uit het dorp werden bij elkaar gezet. 
Zij werden ondervraagd, maar intussen verliep alles 
vrij rustig. Militairen deelden chocolade en siga-
retten uit zonder af te vragen of het wel of geen 
Duitsers waren. De Duitse vrouw waar ik ingekwar-
tierd was en de 2 Luftwaffe Helferinnen kwamen 

ook naar buiten om het allemaal mee te maken 
en niemand was bang. Voor Elise Geisler was het 
ook haar bevrijding, want ze had kort daarvoor nog 
verteld dat toen de autobaan München-Salzburg 
was geopend door Adolf Hitler zij als een van de 
weinige burgers niet was wezen kijken. Ze zei: “Het 
hele dorp was uitgelopen maar ik was er niet bij”. 
Maar nu wel. Zo is de eerste mei jarenlang een her-
innering geweest dat op die dag in 1945 om 1 uur 
in de middag de witte vlag uithing van de kerk en 
de oorlog voor ons voorbij was. Maar dat betekende 
nog niet dat we diezelfde dag gelijk in de startblok-
ken stonden om naar huis te gaan.

DE EERSTE DAGEN GINGEN ALS EEN 
ROES VOORBIJ
Het zou nog ruim zes weken duren voordat het 
zover was. In die tijd heb ik natuurlijk nog wel het 
een en ander meegemaakt, maar dat gebeurde 
nu op een heel andere manier. Er was geen angst 
meer dat we weer ergens anders naar toe gebracht 
zouden worden. Het werd nu eigenlijk een soort 
vakantie in de voorzomer. We hoefden niets meer 
te doen. Er werd ook nog flink bevrijding gevierd. 
Het leek wel of iedereen al bezig was geweest met 
voorbereidingen. Overal verschenen vlaggen van 
allerlei nationaliteiten. Ze waren al gemaakt of ze 
deden het nu, maar overal werden ze uitgehangen. 
Het waren niet alleen Nederlandse vlaggen maar 
ook Belgische, Russische en Poolse. Al deze landen 
waren vertegenwoordigd in het dorp. Met enkele 
leeftijdsgenoten gingen we op stap en bezochten 
de Amerikaanse troepen die achter de verkenners 
aankwamen en die hun bivak opsloegen in het 
dorp. Er bleek ook een Poolse brigade bij de troepen 
te zijn en die waren wat blij dat er ook Poolse meis-
jes in ons dorp waren. De eerste dagen gingen als 
een roes voorbij. Er vonden ook wel onregelmatig-
heden plaats. Zo meende een Hollandse jongen dat 
hij nu de baas was en stapte bij een Duits huisgezin 
naar binnen, pakte een brood van de tafel en wilde 
er trots mee naar buiten lopen. Een oudere man uit 
onze groep tolereerde dit niet en na een schermut-

seling kon hij het weer terugbrengen. Ook kwamen 
er veel soldaten met witte vlaggen van de diverse 
boerderijen aanlopen. Die hadden zich de laatste 
dagen voor 1 mei schuilgehouden want die wilden 
niet op het laatste moment nog sneuvelen. Dit ging 
natuurlijk wel met enige spanning gepaard. De 
Amerikanen wisten natuurlijk niet wat de Duitse 
soldaten in de zin hadden. Het kon net zo goed zijn 
dat de soldaten door een teleurstelling van de ver-
loren oorlog weer begonnen te schieten. Maar na 
twee dagen was het rustig in het dorp. We wisten 
op dat moment niet hoe snel het nu verderging, 
maar na een paar dagen hoorden we via de radio 
dat het Duitse leger zich overgaf. Toen was het dus 
helemaal afgelopen en waren we allemaal bevrijd.

Uiteraard werd in die tijd ook veel aan huis ge-
dacht. Hoe zou het zijn en waren ze er allemaal 
nog. Ik had de gehele periode dat ik van huis was 
nooit meer iets gehoord. Nu alles wat de echte 
oorlog betrof achter de rug was gingen mijn ge-
dachten veel daarheen. We moesten echter nog 
vrij lang wachten voordat alle organisatorische en 
administratieve zaken in orde waren om te vertrek-
ken. Het duurde twee weken voor het zover was. De 
twee Duitse meisjes die bij Frau Elise Geisler in huis 
waren geweest waren vertrokken en ik was als eni-
ge daar nog in huis bij haar en haar broer. Ook zij 
was in spanning over haar zoon die al lang aan het 
oostfront was en waar zij niets meer van hoorde. 
Na die paar weken werden we dan toch eindelijk 
weer verzameld en begon de reis naar huis.

NAAR HUIS
Mijn vertrek uit Otterfing maakte een einde aan 
een periode waar ik op een bepaalde manier te-
genaan keek. Aan de ene kant de moeilijke tijd van 
angst, maar ook de laatste maand in het huis van 
Frau Geisler die als een soort tweede moeder voor 
me zorgde. We namen afscheid van elkaar en wis-
ten niet of we elkaar ooit nog zouden terugzien. 
Dat neemt niet weg dat we gelukkig waren dat de 
reis naar huis begonnen was. Het was natuurlijk 
weer een treintransport van Otterfing/Holzkirchen 
naar München en daarvandaan naar Mannheim. 
Over die reis zelf valt niet veel te vertellen. Het ging 
wel sneller maar toch nog niet comfortabel. We 
reisden weer in goederenwagons. In Mannheim 
moesten we de trein weer verlaten en werden on-
dergebracht in een heel groot kamp waar allemaal 
mensen werden verzameld die op transport naar 
huis waren. Grote groepen van allerlei nationalitei-
ten waren daar aanwezig. Mannen, vrouwen, jon-
gens en meisjes. Je begreep niet waar ze allemaal 
vandaan kwamen. Het enige wat ik me van die 

 Jan de Witte 

najaar 1945

DE BEVRIJDING

Het moet 28 of 29 April geweest zijn dat we op het 
werk na afloop van de dagelijkse werkzaamheden 
door de baas van de aannemer medegedeeld kre-
gen dat we de volgende dag niet meer hoefden te 
komen. Het front kwam steeds dichterbij. Het was 
ook voor hen afgelopen en uit. We gingen naar 
Otterfing (onder München) en waren vrij. Het was 
een hele vreemde gewaarwording dat ook onze 
militaire bewakers die ons steeds begeleid hadden 
niet meer met ons meegingen. Ze maakten zich 
gereed en vertrokken ook.

JAN DE WITTE 

In dit kleine Duitse dorpje met zijn 
vele ‘anti-nazi’s’ was het ook voor velen 
een bevrijding van een zwaar juk. 
Ook zij hadden er lang naar uitgekeken. 
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korte periode herinner is dat het iedere avond feest 
was. Het was wel leuk maar het verlangen naar 
huis werd steeds groter. Na een paar dagen werden 
we dan weer op transport gesteld. Nu was het een 
gewone personentrein met alleen Nederlanders en 
Belgen. We reden in westelijke richting, dus echt 
huiswaarts.

Uit bepaalde gedragingen van onze medepassa-
giers bleek dat het verlangen naar huis wel erg 
groot was. Het was te zien aan een groot spandoek 
wat aan onze trein was bevestigd. Wie het had 
gemaakt, Nederlanders of Belgen weet ik niet maar 
er stond op: “Vrouwen, maakt u gereed.” Dit was 
voldoende duidelijk. Na een dag met deze trein te 
hebben gereden vanuit Mannheim kwamen we aan 
bij de Nederlandse grens. We wisten niet hoe alles 
was georganiseerd en keken wel op toen we aan 
de grens net voor Maastricht stopten en verzocht 
werden uit te stappen. Er stond een muziekkorps 
opgesteld en we werden welkom geheten met het 
spelen van het volkslied het “Wilhelmus.” Al ben 
je dan nog maar 17 jaar, toch gaat er dan wel iets 
door je heen. Ik ben dit moment op die zonnige 
zomeravond daar aan de Nederlandse grens nooit 
vergeten. Toch moesten we weer verder, want na 
dit toch ontroerende oponthoud ging de trein ver-
der naar Maastricht wat voor ons het voorlopige 
einddoel was en we allemaal mochten uitstappen.

MOE EN BLIJ
In de late avonduren werden allerlei repatriëring-
papieren in orde gemaakt. Veel vragen werden ons 
gesteld als wie ben je, waar woon je, waar kom je 
vandaan, waar moet je naar toe. Er werd ook scherp 
opgelet of je misschien een Duitser was die zijn 
land wilde ontvluchten en onderdak in Nederland 
wilde zoeken. Er werden dus scherpe selecties toe-
gepast. Ook een geneeskundig onderzoek maakte 
deel uit van het geheel. Als laatste werden we 
allemaal ontluisd, of je ze nu had of niet.
Eindelijk werden we naar een school gebracht die 
ingericht was als tijdelijk onderkomen. Moe en blij 
dat je weer in Nederland was kon je de eerste nacht 
ingaan. De volgende dag realiseerde je je pas goed 
dat je al een stukje thuis was, maar nog niet he-
lemaal. Ik ging gelijk informeren wanneer dat wel 
het geval zou zijn. Wat was de bedoeling van dit 
verblijf, hoelang zou het duren eer we weer verder 
mochten reizen?

Begrijpelijk was ik teleurgesteld toen bleek dat 
iedereen die in het westen van Nederland woonde 
nog niet naar huis kon omdat de bruggen over 
de grote rivieren allemaal stuk waren en er geen 
treinen in die richting reden. Hier behoorde ook de 
Moerdijkbrug onder. Dit viel natuurlijk tegen omdat 

er geen zicht op was wanneer dat dan wel het geval 
zou zijn. Een andere reden waarom ik weg wilde 
uit Maastricht was een gevoelsmatige. Omdat Lim-
burg al veel langer bevrijd was, was Maastricht een 
uitgaanscentrum voor de geallieerde bezetters van 
Duitsland. Zo leek het tenminste voor ons. Je merk-
te niets van blijdschap over al die jongens en man-
nen die terug waren gekomen. Dat viel dus tegen.

VIA GOES NAAR ROTTERDAM
Maar na een paar dagen vond ik zelf een oplossing. 
In de groep waar ik mee teruggekomen was waren 
een paar Zeeuwse jongens. Via hen kwam ik erach-
ter dat zij wel naar huis konden gaan. Het beteken-
de niet dat je zo maar kon opstappen. Het gebeur-
de allemaal in georganiseerd verband. Toen ik dat 
hoorde vatte ik het plan op om naar Goes te gaan. 
Daar woonde de familie van moeder en ik dacht 
dat dat wel een uitgangspunt kon worden om in 
Rotterdam te komen. Bij de registratie heb ik toen 
laten veranderen dat mijn voorlopig adres niet 
Rotterdam maar Goes moest zijn. Dit lukte en nog 
dezelfde dag kreeg ik bericht dat ik de volgende dag 
met een transport naar Zeeland kon vertrekken. Ik 
was daar erg blij mee. Toen ik de volgende dag, het 
was geen lange reis zoals we achter de rug hadden, 
via Bergen op Zoom in Goes aankwam, was ik zeer 
verbaasd en blij dat er familie op het station aan-
wezig was. Een broer van moeder, oom Jan, stond 
daar te wachten of een zoon van hem die ook in 
Duitsland was tewerkgesteld er eventueel bij zou 

zijn. Regelmatig kwamen er groepen gerepatrieer-
den aan en hij ging dikwijls kijken of zijn zoon er 
soms bij was. Hoewel zijn eigen zoon er niet bij 
was, was hij blij te zien dat “Jan van Koos” er bij 
was. Ik weet nu niet meer of hij wel wist dat ik ook 
in Duitsland was te werk gesteld. Achteraf is dat 
niet zo belangrijk maar wel dat hij me mee naar 
huis nam waar ik gastvrij werd ontvangen. Het ging 
snel door de familie heen dat ik er was. Een andere 
zoon van hem had vrienden in Rotterdam. Oom Jan 
was namelijk matroos geweest op de binnenvaart 
en tijdens de Meidagen van de oorlog in 1940 on-
dergebracht geweest bij een Rotterdamse familie in 
Kralingen. Met een van die kinderen was mijn neef 
bevriend geraakt en daar wilde hij wel naar toe. Nu 
ik in Goes was aangekomen was dat voor hem een 
reden om een plan te maken om samen met mij 
naar Rotterdam te gaan. Ik had daar wel oren naar 
en zo besloten we na een paar dagen naar huis te 
gaan, ik meen op 17 Juni, dus ongeveer 7 weken 
na de bevrijding in Duitsland. Ik weet nog dat het 
een lange dag is geweest. Samen zijn we vanuit 
Goes via Breda, Arnhem en Nijmegen al meeliften-
de op vrachtwagens in Rotterdam aangekomen. 
Daar hebben we afscheid van elkaar genomen. 
Hij ging naar zijn vrienden in Kralingen, dat is in 
Rotterdam-Oost en ik ging verder naar mijn huis 
in Rotterdam-Zuid

WELKOM THUIS
Daar liep ik dan met mijn koffers over de Maas-
bruggen. De zogenaamde gonjebaal/rugzak was 
veranderd in koffers. Via de Maashaven liep ik in de 
richting van de Dordtselaan. En wat schetst mijn 
verbazing dat ik halverwege de Dordtselaan mijn 
vader tegenkom. Hij was op weg naar zijn werk in 
de stad waar hij in de avond moest beginnen. Er 
werden namelijk alweer boten gelost en geladen.
Over dat weerzien hoef ik niet uit te wijden, maar 
duidelijk is dat vader omdraaide en met mij mee 
naar huis terugging. Het laatste stukje lopen tot 
huis was aangebroken. Ik weet niet meer hoe, maar 
men wist dat ik in Nederland en zelfs dat ik in Goes 
was. Vader vertelde me onderweg dat de “voor-
jaarsschoonmaak” eerst was uitgesteld omdat ik 
zou komen, maar dat moeder nu toch maar begon-
nen was. En dat was te zien toen ik binnenstapte. 
Nooit zal ik vergeten dat het huis als het ware op 
zijn kop stond vanwege de werkzaamheden voor de 
grote schoonmaak. Het enige dat er op duidde dat 
ik spoedig verwacht werd was het opschrift op de 
spiegel:  WELKOM THUIS.

Dat het verlangen naar huis wel erg 
groot was, was te zien aan een groot 
spandoek wat aan onze trein was bevestigd. 
Wie het had gemaakt, Nederlanders of 
Belgen weet ik niet, maar er stond op: 
“Vrouwen, maakt u gereed.”
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ALGEMENE TOESTAND BINNEN DE 
FESTUNG BEGIN MEI 1945
De kern lag binnen de eerste tankgracht. Deze liep 
van het Noordzeestrand bij het Slag ter hoogte 
van de Rechtestraat parallel ten noorden langs de 
Nieuwlandsedijk, kruiste het Molenpad met de 
Krimsloot en boog aan het eind van de Nieuwland-
sedijk af langs de Dwarshaak waarna hij de Nieuwe 
Waterweg bereikte. In deze tankgracht waren drie 
doorlaatposten die men kon afsluiten met beton-
nen rolversperringen, zogenaamde Sperre. Deze 
posten werden door Duitse soldaten bewaakt. Zij 
controleerden alle verkeer dat de vesting in of uit 
wilde. Verder was er een betonnen Sperre op de 
spoorbaan Rotterdam – Hoek van Holland

Het gebied om de kern lag binnen de tweede  
tankgracht. Deze liep van het Noordzeestrand bij 

het Slag Arendsduin te ‘s-Gravenzande door het 
Westland via het kassenbouwgebied, kruiste de 
Naaldwijkseweg en liep verder door het kassen-
bouwgebied naar de Maasdijk. Vanhier liep de 
gracht een stukje parallel langs de Maasdijk tot 
de Oranjesluis en het Oranjekanaal en verder als 
Oranjekanaal naar de Nieuwe Waterweg. In deze 
tankgracht waren vier doorlaatposten met Sperren 
en zware bewaking, drie grote en een kleine. 

Binnen het gebied van de vesting waren ondertus-
sen 342 bunkers van gewapend beton gebouwd, 
waarvan 148 op het eiland De Beer. Dit waren ge-
schut-, luchtafweer-, commando-, woon-, keuken-, 
hospitaal en munitiebunkers. Verder bevonden zich 
binnen de vesting zwaar kustgeschut, middelzwaar 
kustgeschut, luchtafweergeschut (= Flak), pantser- 
afweergeschut, vlammenwerpers en zgn. ‘schweres 

wurfgerät’ (= raketwerpers). Binnen de vesting en 
langs de randen van de tankgrachten lagen mijnen-
velden en tankversperringen (drakentanden).

De militaire bezetting van de vesting bestond 
uit ongeveer 6000 manschappen, waarvan het 
grootste deel marinemensen van de Marine Flak 
en Marine Kustartillerie. (Eind 1944 waren er onge-
veer 8000 manschappen binnen de vesting). Deze 
manschappen waren onder meer van de Kriegs- 
marine-Kustartillerie en Kriegsmarine Flakafdelin-
gen (Marineartillerie-abteilung 205 en Marine- 
flakabteilung 813) en infanteriepersoneel van 
de 331 Infanterie-Division. Dit waren voorna-
melijk oudere mannen van de zogenaamde 
“Festungstamm-truppen”. Omdat de vesting het 
hoofd moest kunnen bieden aan een langdurige 
belegering waren er enorme munitie-, brandstof- 
en voedselvoorraden opge slagen. Binnen het 
Staelduinse bos, in een compleet bunker dorp, 
bevond zich het hoofdkwartier van de vesting, 
met het onderkomen van de Festungkommandant 
(Oberst Erich Neumann). Deze werd bijgestaan 
door zijn adjudant, Oberleutnant Oebius, die 
tevens Ortskommandant was van ’s-Gravenzande. 
De Festung-kommandant had orders bij een aan-
val de Festung tot de laatste kogel te verdedigen. 
Oberst Neumann werd op 29 september 1944 ver-
vangen door Oberst Rudolf Flinzer. Hij werd na de 
capitulatie krijgsgevangen genomen.

DE TOESTAND IN HET DORP HOEK VAN 
HOLLAND EIND 1944
In de vesting woonden nog maar een handjevol 
burgers. Tijdens de aanleg van de tank-grachten en 
de bouw van de vesting waren al veel bewoners van 
Hoek van Holland op last van de bezetter geëvacu-
eerd. De meeste van hen kwamen terecht in Tuin-
dorp Vreewijk in Rotterdam-Zuid. Op 20 september 
1944 moesten de laatste inwoners van Hoek van 
Holland op last van de bezetter het dorp verlaten. 
Dit betrof ongeveer 100 gezinnen. Een deel van hen 
werd ondergebracht in leegstaande woningen te 
’s-Gravenzande. De Duitsers tolereerden nu in Hoek 
van Holland alleen nog personen die van belang 
waren voor een goede gang van zaken. Dit waren 
onder andere enkele politiemensen waaronder J.A. 
van Duin en S.A. Hoekstra, drie leden van de hulp-
politie en zeven leden van de Luchtbeschermings-
dienst. Zij hadden tot taak de leegstaande wonin-
gen te behoeden tegen plundering en brand. Er was 
namelijk groot gevaar ontstaan vanwege de komst 

van een eenheid V2 raketten. Deze eenheid was uit 
Noord-Frankrijk via België voor de geallieerde troe-
pen op de vlucht en kwam begin november 1944 
te Hoek van Holland. Het betrof hier de 3e afdeling 
Gruppe Nord van de Technische Divisie en maakte 
deel uit van de SS. De raketten en toebehoren 
werden vervoerd op zogenaamde Meillerwagens  
(= truck met oplegger, rijdende platforms) Er waren 
twee plaatsen waar men deze raketten lanceerde, 
op de Harwichkade ter hoogte van de vuurtoren 
en in het Staelduinse bos vanaf het Achterlaantje 
bij de heuvel. De raketten werden meestal tussen 
02.00 uur en 04.00 uur afgeschoten. Getuigen 
van een lancering zagen grote vuurflitsen door de 
bomen van het bos. De raketten werden met veel 
lawaai en een grote vuurstaart gelanceerd, stegen 
recht omhoog en op een bepaalde hoogte moesten 
ze afbuigen en richting Engeland vliegen. Op het 
moment van afbuigen ging het vaak mis en kwam 
menig raket terug naar de aarde waar hij ontplofte 
of neerstortte. In de periode tussen begin novem-
ber 1944 en begin januari 1945, stortte diverse  
V2 raketten naar op het grondgebied van ’s-Graven- 
zande en in of nabij het dorp Hoek van Holland. 
Hierdoor werd grote schade veroorzaakt in het 

DE BEVRIJDING VAN HOEK VAN  HOLLAND 

Aan de monding van de Nieuwe Waterweg lag de zwaar verdedigde Duitse 
“Festung Hoek van Holland”. Deze vesting was een belangrijk onderdeel van 
de “Atlantikwall” en besloeg het grondgebied van Hoek van Holland, Rozen-
burg-De Beer en een groot gedeelte van de gemeente ’s-Gravenzande. Op de 
noordelijke oever van de Nieuwe Waterweg was de vesting verdeeld in twee 
gedeelten, De kern, bestaande uit het dorp Hoek van Holland met de buiten-
randen waaronder de Bonnenpolder en het strand, en het gebied om de kern 
met daarin het stadje ’s-Gravenzande en een groot deel van de gemeente. 

DOOR DIRK RUIS  

 Sperre 

Arendsduin met 

tankgracht.

 De Festung 

Hoek van 

Holland.

De buitenste 

oranje lijn is 

de eerste tank-

gracht en de 

binnenste rode 

is de tweede. De 

vele cijfers op de 

kaart staan voor 

Duits stellingen 

(aantal bunkers 

tezamen).
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dorp. Ook vanwege het gevaar van neerstortende 
V2-raketten en de schade die hierdoor ontstond 
aan de panden sliepen de politieagenten, hulp- 
agenten en luchtbeschermingsmensen op diverse 
plaatsen in het dorp, onder andere in het politie- 
bureau en de geneeskundigenhulppost. Honderden 
woningen raakten beschadigd door neerstortende 
V2-raketten. Ook het politiebureau raakte flink 
beschadigd.

Ondanks het feit dat er zo weinig burgers meer in 
Hoek van Holland verbleven, waren de Duitse auto-
riteiten toch van mening dat zij ook binnen de ves-
ting een razzia moesten houden. Op 18 november 
1944 vond een grote razzia plaatsin ‘s-Gravenzande 
en op 19 november 1944 in Hoek van Holland. Duit-
se soldaten reden met vrachtauto’s het dorp binnen 
en stopten voor het politiebureau aan de Prins Hen-
drikstraat. De soldaten gingen het politiebureau 
binnen en namen de aanwezige politieagenten ge-
vangen. Agent van Duin ontsprong de dans omdat 
hij op dat moment ziek in bed lag. Hij werd echter 
tijdens de actie in zijn kamer opgesloten. Straat 
voor straat, huis voor huis werd er gecontroleerd 
door de Duitse soldaten. Alle bewoners moesten 
gedurende de actie in hun woningen blijven. Man-
nen tussen de 17 en 40 jaar oud werden opgepakt 
en bijeengedreven. In Hoek van Holland had de 
razzia weinig resultaat omdat er bijna geen man-
nen meer in het dorp waren. Na de actie vertrokken 
de Duitsers met hun schamele buit naar Delft. Hier 
wisten de opgepakte politieagenten te ontsnappen 
en via omwegen de Hoek weer te bereiken.

HET EINDE VAN DE DUITSE BEZETTING
Doordat de Festung Hoek van Holland zo zwaar 
werd bewaakt en er nog maar weinig burgers 
woonden, was het moeilijk om er grootschalig 
verzet te organiseren. Er waren enkele mensen die 
zich toch bezighielden met verzet en inmiddels 
ook waren aangesloten bij de BS. (Binnenlandse 
Strijdkrachten) Enkelen van hen waren Phulp Oprel, 
de politiemensen J.A. van Duin, en S.A. Hoekstra, 
Wiebe Verwij en Piet van Dop. Naarmate de geal-
lieerde troepen het Westland en de Noordzeekust 
naderden steeg in en rond de vesting de spanning. 
De bevolking was bang dat de vesting zich niet 
zonder slag of stoot zou overgeven aan de gealli-
eerden, maar dat men ondanks de capitulatie van 
het Duitse leger de vesting zou verdedigen. Toen op 
4 mei 1945 de Duitse troepen in Nederland capitu-
leerden hoorde Fulp Oprel dit nieuws ’’s avonds via 
zijn radio. Deze radio had hij verborgen gehouden 
voor de Duitsers.
Binnen de vesting Hoek van Holland bleven de 
Duitse militairen echter op hun post. Zij hielden 
zich wel rustig, maar wensten zich alleen over te 

geven aan militaire eenheden. Ook zij beseften dat 
de strijd verloren was, ondanks de opdracht die de 
Festungkommandant van het Oberkommando had 
om de vesting tot het bittere einde te verdedigen. 
Op zondag 7 mei besloot J.A. van Duin, die als ma-
joor van politie tevens leider was van het kleine 
Hoekse verzetsgroepje, polshoogte te nemen bij de 
Ortskommandant van Hoek van Holland, Korvet-
ten-Kapitän Kamenz. Behalve Ortskommandant 
was hij ook Marine-Hafenkommandant en derhalve 
de hoogste Duitse militair in het dorp. Kamenz was 
Marine-reserveofficier en voormalig koopvaardij-
kapitein der Nord Deutsche Lloyd. Van Duin ging sa-
men met A.N.M. De Bruyn, hoofd van de hulpsecre-
tarie en als zodanig de hoogste burgerambtenaar 
van Hoek van Holland naar de Ortzkommandan-
tur. Hier hadden zij een onderhoud met Kamenz 
over de teruggave van in beslag genomen auto’s, 
boerenwagens en schrijfmachines. Dit onderhoud 
verliep in een goede sfeer en Kamenz beloofde de 
teruggave van genoemde goederen. Aan het eind 
van het gesprek zei Kamenz tegen de mannen: “Der 
Krieg ist am Ende.” Van Duin durfde toen voorzich-
tig te zeggen dat hij verwachtte dat de geallieerden 
spoedig het militaire bestuur zouden overnemen. 
Hierop vroeg de Duitser of er geen ondergrondse 
beweging in het dorp was. De Bruyn zei nu voor-
zichtig: “Naar ik heb gehoord bent u erop tegen”. 
Kamenz antwoordde: “Natürlich nicht, bei uns in 
der Heimat hatten wir auch eine im letzten Kriege 

und ich war der Hauptmann unserer Stadt.” Hierop 
vroeg De Bruyn: “Dus u zou geen represaillemaat-
regelen nemen of de leden van de ondergrondse 
strijdkrachten laten arresteren”. De Ortzkomman-
dant keek even door het raam naar het verlaten 
dorp en antwoordde: “Nein, unter der Bedingung 
dass es verständige Leute sind und sie ehrlich 
handlen“ De Bruyn zei nu tegen Kamenz: „Mag ik 
u dan voorstellen aan onze commandant Van Duin 
en in uw aanwezigheid hem zijn herkenningste-
ken ombinden. De Bruyn haalde vervolgens een 
B.S.-armband uit zijn zak. “Gut, amber byte ruig” zei 
Kamenz. Van Duin was nu officieel B.S.- comman-
dant en beide mannen vertrokken uit de Ortzkom-
mandantur. De daaropvolgende dagen hield men 
zich rustig, omdat men met zoveel zwaarbewapen-
de Duitse soldaten geen problemen wilde veroor-
zaken en men de komst van de bevrijders rustig af 
wilde wachten.

OVERGAVE VAN DE VESTING AAN DE 
ROYAL NAVY
Zo was de toestand in de “Festung Hoek van Hol-
land” toen in de namiddag van 10 mei 1945 een 
flottielje Britse mijnenvegers voor de ingang van de 
Nieuwe Waterweg verscheen. Een motortorpedo-
boot verliet de flottielje en voer in de richting van 
de Harwich steiger in Hoek van Holland. De Duitsers 
hadden de schepen ook gezien. Ongeveer 20 Duit-
sers, onder wie een aantal officieren, was al naar 

de steiger gegaan. De motortorpedoboot meerde 
echter niet af maar keerde en voer terug naar zee. 
Na ongeveer een uur kwam het scheepje weer te-
rug en meerde nu wel af aan de kade. Hierna stapte 
als eerste Captain Hopper van de Royal Navy aan 
wal. Hij werd gevolgd door enige officieren en een 
steno graaf. Hij werd tegemoet getreden door een 
uiterst beleefde Korvetten-Kapitän Kamenz, die 
bereid was om alle gewenste inlichtingen aan de 
Britten te verstrekken. Korvetten-Kapitän Kamenz 
was naast Hafen- en Ortskommandant tevens 
plaatsvervangend Festungkommandant. Onder de 
personen op de kade bevond zich ook de heer M.J.N. 
van der Hidde, een inwoner uit Hoek van Holland. 
Deze was bereid om als tolk op te treden tussen de 
Britse- en Duitse officieren. Er volgde nu een ge-
sprek van 10 minuten, waarin Captain Hopper een 
aantal orders aan de Duitse officier gaf. Tot slot zei 
Captain Hopper dat hij de Duitse officier later op 
zijn kantoor op zou zoeken, waarna hij Van der 
Hidde een hand gaf. Hierop salueerden men en 
Captain Hopper ging met zijn bemanningsleden 
weer aan boord van de motortorpedoboot. Dank-
zij het doortastende en tactische optreden van 
Captain Hopper was de hele vesting binnen 15 
minuten aan de Britten overgegeven zonder dat 
er een schot was gelost. In de praktijk betekende 
dit echter dat er nog steeds ongeveer 6000 zwaar-
bewapende Duitse soldaten in Hoek van Holland 
rondlie pen. 
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KOMST VAN DE BRITSE MILITAIREN 
NAAR HOEK VAN HOLLAND
Inmiddels stond omstreeks 03.00 uur in de nacht 
van 10 mei 1945 te Bergen op Zoom de “Hook 
Party” gereed om naar Hoek van Holland te ver-
trekken. Deze groep bestond uit een aantal Engelse 
militairen van de Royal Marines en de Nederlandse 
marineofficier, luitenant ter zee 1e klasse G. Quint. 
Zij verplaatsten zich met een commando-jeep, 
een Bomb-disposal-jeep, een Port Mineswee ping-
jeep, een drietons-vrachtauto voor de bagage en 
een aantal drietons-vrachtauto’s voor de overige 
goederen, zoals bedden, kookgerei, brandstof en 
een drinkwater trailer. Het konvooi werd begeleid 
door een aantal ordonnansen op Norton-motoren. 
De sterkte van de groep bedroeg 8 officieren en 30 
manschap pen. De rit ging naar Apeldoorn waar 
men om 09.00 uur aankwam voor een rendez-vous. 
Het konvooi werd versterkt met enkele legertrucks 
bemand met Royal Engineers. Zij hadden opdracht 
om de haven en kade van Hoek van Holland te in-
specteren. Van Apeldoorn ging het richting Utrecht 
waar men de eerste Duitse troepen tegenkwam op 
de terugtocht naar  hun land. Verder ging het nu 
naar Den Haag. Onderweg kwam men juichende 
mensen, kreeg men bloemen en zag men spandoe-
ken boven de weg met “WE WELCOME OUR LIBERA-
TORS” en werd de passerende militairen bloemen 
aangeboden. Men kreeg het gevoel aan een soort 
zegetocht bezig te zijn. In Den Haag werd even ge-
stopt, waarna men richting Hoek van Holland reed. 
Men wist nog niet of Hoek van Holland nu bevrijd 
was of niet.

Bij de Maasdijk vroeg men aan een voorbijganger 
waar de Cana dese commandant zich had geves-
tigd. Het antwoord luidde; “Jullie benne onze 
eerste Geallieerde”. Uit dit antwoord begrepen 
de soldaten dat de Hoek nog vol Duitsers zat en 
dat men contact op moest nemen met de Duitse 
Ortscommandant in plaats van met een geallieer-
de commandant. Voor men verder reed werden in 
allerijl de wapens tussen de bagage uitgevist. Ver-
volgens reed het konvooi naar de Berghaven, naar 
het loodsgebouw waar het hoofdkwartier van de 
Hafenkommandant was gevestigd. In het loodsge-
bouw werden de Britten opgewacht door de Hafen 
c.q. Ortskommandant, Kamenz. Deze overhandigde 
aan de Britse officieren de sleutels van de wapen- 
kamers en lijsten met namen van officieren en 
manschappen die ontwapend moesten worden. 
Met het ontwapenen van de 6000 man Marine, 
Marine Flak en Marine Kustartillerie was men al 
begonnen. Ook had men lijsten van aanwezige 
schepen met bewapening, opgave van de aanwe-
zige brandstof en kaarten van de posities der mij-
nenvelden in en rond de vesting klaarliggen. Alles 

conform de kort tevoren gekregen opdrachten van 
Captain Hopper. Kamenz kreeg opdracht om door te 
gaan met het runnen van de haven, loods dienst en 
dergelijke en ervoor te zorgen dat de ontwapening 
van de Duitse soldaten binnen 24 uur was voltooid. 
De Britse soldaten begonnen hun werkzaamheden 
met betrekking tot het verkennen van het gebied, 
het geven van diverse op drachten ten behoeve van 
ontwapening en bewaking van de Duit sers. Hun be-
velvoerend officier en zijn vervanger gingen op zoek 
naar een post van de 1e Canadian Division omdat 
dit onderdeel de controle over het gebied zou moe-
ten hebben. Na de nodige omzwervingen kwamen 
zij in Loosduinen terecht bij het Divisie Hoofdkwar-
tier van de Canadezen. In Naaldwijk bevond zich 
het Canadian Royal 22e Regiment (Frans). Toen de 
officieren terugkwamen in Hoek van Holland had-
den de Britten intussen hun intrek genomen in het 
woonhuis van de “Hafenkommandant”.

Na deze lange dag ging men omstreeks 22.00 uur 
moe maar tevre den aan de avondmaaltijd, bestaan-
de uit de meegenomen nood rantsoenen en besprak 
men de werkzaamheden voor de volgende dag, o.a. 
het onschadelijk maken van de sabotagemaatre-
gelen, het opruimen van mijnenvelden door Duitse 
soldaten en de bewaking van de krijgsgevangenen 
door Canadese militairen. Hierna werd er even 
gediscussieerd over de vraag of er tij dens de nacht 
schildwachten voor het gebouw moesten gezet. Na 
de conclusie dat twee schildwachten het toch niet 
op konden nemen tegen 6000 bewapende Duitsers 
zag men hier maar van af en ging men slapen. 

“Hoek van Holland 
was nu echt bevrijd”

BEGIN MET HET ONTMANTELEN VAN DE 
VESTING HOEK VAN HOLLAND
De volgende morgen, 11 mei 1945 gingen de leden 
van de Hook Party verder met hun werkzaamheden. 
Zij spraken met Oberleutnant Hermann Eckert, 
commandant van de Marine Artillerie Abteilung 
205. Hij had met de bezetting van de kustbatterij 
“Vineta” ongeveer 800 manschappen, rustig de 
komst van de Britten afgewacht. Hij gaf de kustbat-
terij aan hen over en gaf hen tekst en uitleg over 
de geschutsopstellingen en de ligging van de mij-
nenvelden rond de batterij. Eckert verklaarde dat hij 
de opdracht had om bij het naderen van de gealli-
eerden onder meer de vuurtoren te laten springen. 
Om dit te kunnen doen was de toren ondermijnd 
met springladingen bestaande uit de koppen van 
torpedo’s. Men had hiervoor dure torpedokoppen 
gebruikt omdat er onvoldoende springladingen 
voorhanden waren. Ook was erin Hoek van Hol-
land als militair een Duitse ingenieur aanwezig, 
genaamd F. Schotte-Schweitzer. Deze was lid van 
een zogenaamd “Sprengwaffenkommando”, een 
sabotageploeg. Deze ploeg was verantwoordelijk 
voor de vernietiging van de vitale plaatsen. Schotte-
Schweitzer was de afgelopen zes maanden samen 
met twee andere militairen bezig geweest om alle 
vitale objecten te ondermijnen met alle mogelijke 

soorten springstoffen. Hij had met zijn ploegje 
onder andere de vuurtoren, het spoorwegstation, 
de Harwichkade en de Noorderpier ondermijnd. 
Dit was zodanig gedaan dat deze ladingen bij 
exploderen een maximum aan schade zouden ver-
oorzaken. Zo waren alleen al in de 300 meter lange 
Harwichkade 18 explosieve ladingen, elk van 500 
kilogram explosieven, aangebracht. Ook onder het 
spoorwegstation waren als springladingen torpe-
dokoppen aangebracht. Op een aantal plaatsen 
in de Noorderpier waren bommen aangebracht. 
Er lagen 24 bommen kruislings onder de pier. Het 
was de bedoeling om door middel van explosies 
zoveel gaten in deze pier te slaan dat de Nieuwe 
Waterweg zou verzanden. Duitse officieren over-
handigden aan de Britse militairen kaarten waarop 
de mijnenvelden met de ligging van de mijnen in 
en rond de vesting waren ingetekend. In de omge-
ving van Hoek van Holland lagen ongeveer 180.000 
landmijnen begraven. Verder waren er veel versper-
ringen op het strand en in het water op de waterlijn 
aangebracht, onder andere houten palen, bielzen, 
ijzeren spoorstaven en betonnen versperringen. 
Aan deze versperringen waren vaak mijnen en an-
dere explosieven verbonden. Duitse krijgsgevange-
nen begonnen nu in werkploegen onder supervisie 
van de Britten met het onschadelijk maken en op-
ruimen van explosieven.
Verder hield de “Hook Party” zich die dag bezig met 
het bij elkaar brengen en ontwapenen van de Duit-
se militairen binnen de Festung. Omdat er zeer veel 
werk te doen was riep men de rest van de “Hook 
Party” op om ook vanuit Bergen op Zoom naar Hoek 
van Holland te komen. Ook ging men regelen dat 
Canadese militairen naar de Hoek kwamen om de 
Duitse militairen te bewaken.

Na 11 mei kwamen de Canadese militairen vanuit 
het Westland de vesting binnen om te assisteren 
bij de bewaking van de Duitse krijgsgevangenen. 
Een deel der Duitse troepen werd met Duitse sche-
pen onder begeleiding van Britse soldaten naar 
Wilhelmshafen in Duitsland gebracht. De overige 
Duitse krijgsgevangenen van de Kriegsmarine 
werden bij elkaar gebracht en in bunkers nabij de 
Noorderpier geconcentreerd, het  zogenaamde. 
Marinekamp.
De krijgsgevangenen van de landmacht, Das Heer, 
werden in een kamp aan de Langeweg onderge-
bracht. In het voormalige vluchtelingenkamp “Vian-
da” aan de Slachthuisweg werden politieke gevan-
genen, onder andere NSB-ers, ondergebracht. Ook 
op Rozenburg-De Beer werd een kamp ingericht 
voor krijgsgevangenen. Al deze gevangenen werden 
onder bewaking van Britse, Canadese en Neder-
landse soldaten aan het werk gezet in de voorma-
lige vesting. Op de Harwichkade waren ploegen 
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Duitse krijgsgevangenen bezig met het opnieuw 
opbouwen van de fruitloods. Om herkenbaar te zijn 
als krijgsgevangenen hadden zij een geel gekleurde 
bal op de rug van het uniform en een gele ruit op 
de rechterknie van de broek. 

Op de Nieuwe Waterweg werd het nu drukker met 
oorlogsschepen, onder andere Britse mijnenvegers 
van Force A. Diverse schepen liepen binnen en 
meerden af in de Berghaven en aan het Harwich- 
steiger. Deze oorlogsschepen moesten worden 
bevoorraad en van brandstof worden voorzien. 
Hiervoor was het noodzakelijk om aan de wal faci-
liteiten in te richten. In Hoek van Holland lagen 8 
Hafenbewachungsfahrzeuge (omgebouwde traw-
lers). Van deze schepen lagen er 3 al enkele maan-
den stil wegens gebrek aan brandstof. De Mijnen-
vegers waren druk bezig om een mijnenvrije geul 
naar de Nieuwe Waterweg aan te leggen, terwijl zij 
ook aan het vegen waren op de Nieuwe Waterweg 
om het vaarwater naar Rotterdam mijnenvrij te 
maken. Onder deze mijnenvegers bevonden zich 
ook Britse schepen bemand met Nederlandse mari-
nemensen. De loodsen te Hoek van Holland hadden 
het druk. Inmiddels voeren er ook vrachtschepen 
met voedsel naar Rotterdam. Voorzichtig loodste 
men deze schepen langs de gezonken scheepswrak-
ken en mijnenvelden.

In het oude pantserfort trof men een erg goed 
uitgeruste telefooncentrale aan. Hier vond men 
ook het ondergronds opgestelde radiobaken van 
het lichtschip “Maas”. Omdat goede verbindingen 
noodzakelijk waren liet men Duitse verbindings-
mensen onder leiding van Britse militairen tele-
foonverbindingen aanleggen met onder andere 2 
directe lijnen met ’s-Gravenhage, 3 directe lijnen 
met Rotterdam en 1 directe lijn met IJmuiden. Na 
enkele dagen beschikte men over ongeveer 70 loca-
le aansluitingen. Na enige tijd, begin juli, werden in 
elke wacht 2 vrouwelijke PTT-telefonistes, 1 techni-

sche man van de Marine en 1 Duitse Obergefreiter 
ingezet. Verder zette men werkploegen bestaande 
uit Duitse soldaten in bij het opruimen van de mij-
nenvelden in en rond de vesting. De Duitse Oberge-
freiter was verantwoordelijk voor de verbindingen 
naar de mijnenvelden waar deze werkploegen 
bezig waren. Elke morgen werden deze krijgsgevan-
genen afgemarcheerd naar hun werkterreinen in 
Hoek van Holland en met landingsschepen over de 
Nieuwe Waterweg gezet naar Rozenburg-De Beer.

Tijdens het onderzoek troffen de geallieerde mili-
tairen in de diverse bunkers en opslagruimten grote 
voorraden aan, onder meer 4000 landmijnen op 
Rozenburg-De Beer, 22.500 granaten van 10.5 cm 
in de bunkers en 38 elektrische torpedo’s in de New 
Fruit Wharf bij de Harwichkade. Naast de vondst 
van 10 en 15 cm geschut, luchtafweergeschut en 
antitankgeschut van diverse kalibers, vlammenwer-
pers en grote hoeveelheden automatische wapens 
trof men op Rozenburg-De Beer zwaar geschut 
aan van 28 cm afkomstig van de Duitse slagkruiser 
Gneisenau en van 24 cm afkomstig van de Neder-
landse pantserschepen Hr.Ms. Heemskerck en  
Hr.Ms. Hertog Hendrik. Ook vond men een flinke 
hoeveelheid mandflessen van 25 liter gevuld met 
jenever en rum. Met name op De Beer waren gro-
te hoeveelheden voedsel opgeslagen. Terwijl in 
West-Nederland grote hongersnood heerste vond 
men in de bunkers onder andere; 180.000 kilo rijst, 
135.000 kilo bruine bonen, 9000 balen erwten, 
12.000 kilo puddingpoeder, 200.000 kilo spijsolie, 
vetten en boter en 37.000 kilo scheepsbeschuit. De 
Duitse soldaten in de vesting kregen echter sobere 
maaltijden omdat het opgeslagen voedsel bestemd 
was als noodvoorraad, bijvoorbeeld in geval van 
belegering. Het dagelijkse rantsoen van de Duitse 
soldaat bestond uit enkele sneden brood zonder 
boter en soep. Dit rantsoen droeg niet bij tot een 
grote motivatie van de soldaat. Hierdoor hielden 
vele soldaten zich bezig met het stelen van voedsel. 
Waarschijnlijk hierdoor waren dus vele bunkers 
waar de voorraden waren opgeslagen beveiligd 
met bodytraps. Aan de binnenkant van elke deur 
hingen granaten. In ’s-Gravenzande trof men in de 
veilinggebouwen aan de Wouterseweg een enorme 
munitieopslagplaats aan. Hier lag 1500 ton muni-
tie bestemd voor de troepen en het geschut in de 
vesting. 

Het dorp Hoek van Holland en de omgeving had 
zwaar geleden onder het oorlogsgeweld. Tweeder-
de van het dorp was afgebroken door de bezetter. 
Het oudste gedeelte, de Oude Hoek, bestond niet 
meer. Hier restte nog maar een paar woningen, de 
rest was opgeofferd aan bunkerbouw en schoots-
veld of gevorderd als onderkomen voor Duitsers. 

Het gedeelte van het dorp wat men de “Pannen-
buurt” noemde was gesloopt in verband met de 
aanleg van een tankgracht. Een deel van de Nieuwe 
Hoek was ook gesloopt en van bunkers voorzien 
evenals de Nieuwlandse Dijk. In het Staelduinse 
Bos was ook een grote concentratie bunkers ge-
bouwd. Totaal waren ongeveer 619 van de 1019 
huizen afgebroken of vernield. Van de 3500 bewo-
ners was nog maar een handjevol over. Een groot 
deel van de overgebleven huizen was eind 1944 
zwaar beschadigd door mislukte lanceringen van 
V2-raketten, terwijl leegstaande woningen door 
Duitse soldaten waren leeggeroofd. Het Noord-
zeestrand was onbegaanbaar geworden doordat 
het over de hele lengte was volgezet met versper-
ringen, houten palen, betonnen palen en beton-
blokken. Overal, op het strand, op de waterlijn en in 
de duinen, lagen mijnen en er was een 3 á 4 meter 
hoge muur (tankmuur) vanaf de Noorderpier tot 
het Slag bij de grens met ’s-Gravenzande gebouwd. 
De Strandboulevard was opgebroken en de stenen 
waren gebruikt voor andere doeleinden. De Noor-
der- en Zuiderpier waren ook flink beschadigd. 

NAWOORD
De bevrijding van Hoek van Holland inclusief de 
vesting gebeurde een aantal dagen na de capi-
tulatie van het Duitse leger in Nederland omdat 
de geallieerde commandanten plannen moesten 
bedenken om de vesting met zo min mogelijk 
bloedvergieten in handen te krijgen. Eén van deze 
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plannen was; een landing vanuit zee op het strand 
ten noorden van de Hoek, nadat het strand was 
ontdaan van mijnen. Andere plannen waren een 
aanval uit de lucht met parachutisten en gliders of 
via land rechtstreeks op de vesting. Deze plannen 
werden doorkruist door het optreden van Captain 
Hopper, die de gok nam om met een minimum 
aan inzet en zo kalm mogelijk de overgave van de 
vesting te eisen. Dankzij dit optreden was het niet 
nodig om strijd te leveren om de vesting Hoek van 
Holland. Een dergelijke strijd was waarschijnlijk, ge-
zien de zware bewapening en vele aanwezige Duit-
se militairen een bloedige strijd geworden. Captain 
Hopper werd voor zijn optreden onderscheiden met 
een hoge Britse onderscheiding: de  “Distinguihead 
Service Order” (D.S.O.). 

Bronnen:
Artikel  dagblad “Vrij Nederland”, 23 juni 1945.
Artikel dagblad “Trouw”, 21 juli 1945.
Artikel dagblad: ”Het laatste nieuws”, 27 juli 1945.
Verslag van Ltz.I. Kon. Marine Res. G. Quint
Artikel Rotterdams Jaarboekje 1952
Rapport van inspecteur J. Blauw, d.d. 25/02/59
Festung Hoek van Holland. Hans Sakkers. Uitg. Hans Sakkers 1992.
Zelden zoveel geluk gezien. Rob van Mil. Uitg. Rob van Mil 1994.

Foto’s: archief St. Fort a/d Hoek van Holland. 
Verkregen van Commander A.S. Leggatt RNR. Officier bij de een-
heid Engelse ondiepwater mijnenvegers tijdens de bevrijding van 
Hoek van Holland.
Dick Ruis, Historisch onderzoeker St. Fort a/d Hoek van Holland/
bunker Bremen
© Stichting Fort a/d Hoek van Holland/bunker Bremen..
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Van begin 1945 herinner ik me hoe ik wekenlang 
aanmaakhoutjes aan het hakken was voor de ka-
chels van ons en onze buren. Aan de Bergse plassen 
en de Rotte lagen steigers, dus die werden verzaagd 
om te verstoken. Veel bomen gingen er ook aan, net 
als schuttingen en wat er verder maar wilde bran-
den. Op een keer kon mijn vader een partij koolas 
krijgen om een garagepad mee op te hogen. Tussen 
de as zaten nog kleine stukjes onverbrande kool en 
ik mocht die er met een harkje uithalen.

NA DE BEVRIJDING
De bevrijding begon al voordat de Canadese troe-
pen op 8 mei Rotterdam binnentrokken. Want op 
30 april werden in de weilanden bij Terbregge langs 
de Rotte de eerste ladingen voedsel gedropt door 
de Royal Air Force, en dat ging dagenlang door. Er 
was een veilige zone ingericht waar de pakketten 
konden neerkomen zonder iemand te raken, maar 

wat ontbrak waren de transportmiddelen. Bij  
Terbregge alleen al werden honderden mensen als 
dragers ingezet. Mijn vader was daarbij betrokken 
omdat hij hoofd was van een eenheid van de on-
dergrondse. Iedere dag bracht hij blikken met kaas, 
margarine, corned beef, chocola en ander eten mee, 
en soms een blik extra. Er werd daar heel wat ach-
terover gedrukt en mijn vader zat dicht bij het vuur.
Op een jongetje van bijna acht maakte het alle-
maal veel indruk – de laag overvliegende toestellen 
en zeker ook die prachtige blikken die we ineens 
in huis hadden, met teksten in het Engels of het 
Zweeds en vol met lekker eten.

Na de bevrijding verdwenen de Duitse bezetters en 
trokken de Canadezen Hillegersberg in. Ze hadden 
in geen tijden vrouwen gezien en dat was te mer-
ken. Trees gaat met een Canadees! Duitsers legden 
het ook vaak aan met Hollandse vrouwen, maar die 

moesten dat dan zelf willen. De Canadezen pakten 
ze gewoon. De Canadezen waren veel onbeschofter, 
zuiperiger. Dat gold voor alle rangen. De overheid 
verzegelde onmiddellijk alle door Duitsers verlaten 
villa’s. De Canadezen kwamen daar niet in. Wel 
kwamen ze vaak in Lommerrijk, een uitspanning 
aan de Straatweg, vlakbij ons huis. In de grote 
danszaal daar waren veel feesten met de Cana- 
dezen.
Ook feestelijk maar dan op een andere manier was 
de thuiskomst van mannen die als dwangarbeiders 
naar Duitsland waren afgevoerd. We woonden vlak-
bij het spoor en ik zag ze uit de treinramen hangen, 
zwaaiend naar iedereen.
De armoede bleef grotendeels, al hadden we nu 
wel te eten. We aten soms nog van de gaarkeuken 
op de Elektroweg, die bleef bestaan tot eind 1946. 
De economie zou zich na de oorlog geweldig her-
stellen, maar dat kwam pas goed op gang in de 
jaren vijftig. De armoede en de schaarste waren di-
rect na de bevrijding zo groot dat het eerste bevrij-
dingsfeest moest wachten tot eind juli. Gigantisch 
was het, een week in de hele stad. Iedere straat had 

O N K R U I D  B E S T A AT  N I E T

Piet Janssen, de oudste tuinman van Rotterdam

Piet Janssen, de 
oudste tuinman van 
Rotterdam

O N K R U I D

N I E T
B E S T A A T

Piet Janssen werd in 1937 geboren als 
zoon van een arme hovenier.  
De veranderingen in de afgelopen tachtig 
jaar lopen als een rode draad door 
zijn bijzondere leven. Hij groeide op in 
Rotterdam Hillegersberg tegen het decor 
van de oorlog, de bevrijding en de werf  
van zijn vader aan de Achterplas.   
Een stukje land met een opslagschuur, was 
zijn eerste echte leerschool. Na schooltijd 
liep of fietste  hij daar vaak naartoe om 
konijnen te fokken en vooral om planten te 
telen. Dat hij ook hovenier wilde worden 
wist hij al zeker toen zijn leeftijdsgenoten 
nog geen idee hadden van hun toekomst. 
Hij werkte bij zijn vader, vervulde zijn 
militaire dienst bij de Mariniers in Nieuw-
Guinea en begon in 1961 voor zichzelf. 
Dit boek vertelt hoe een Rotterdamse 
jongen zijn bedrijf opbouwde:  beginnend 
in zijn eentje met geleend gereedschap 
tot  een groot hoveniersbedrijf met ruim  
tien vaste krachten. Bijzonder is dat Piet 
en zijn vrouw Marijke gelijktijdig en met 
veel succes  een van Nederlands eerste 
tuincentra opzetten aan de Kleiweg in 
Hillegersberg. Het verhaal gaat behalve 
over tuinen en planten ook over bizarre 
klanten, de penoze, de eerste Floriade, 
de Lentiades, plaatselijke voetbalclubs, 
nachtclubs,  rechtszaken, een prijs in 
de loterij en over een lange en bonte 
reeks opdrachten in de marge van het 
hoveniersvak.
Het levensverhaal van Piet Janssen, 
inmiddels 82 en nog steeds aan het werk, 
is fascinerend voor iedereen die houdt van 
tuinen, van mensen en van Rotterdam.
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NA DE HONGERWINTER 
KWAM IN DE LENTE DE BEVRIJDING

UIT 'ONKRUID 

BESTAAT NIET, PIET 

JANSSEN, DE OUDSTE 

TUINMAN VAN 

ROTTERDAM’ 

OPGETEKEND DOOR 

MICHIEL HEGENER

In januari 1945, in de hongerwinter, gingen mijn twee oudste zus-
sen (twee andere werden na de oorlog geboren) naar een boerderij 
in Hooge Mierde, in Brabant. De achterblijvers in Hillegersberg 
hadden het zwaar. We aten alles wat we konden krijgen, ook suiker- 
bieten en tulpenbollen. Een keer had mijn vader een zak meel gejat 
maar de inhoud bestond deels uit fijn zand. Brood was er niet meer, 
vlees helemaal niet. In april 1945 overleed mijn moeders vader 
van de honger. Nog voor het eind van de oorlog kwam mijn oudste 
zus terug naar huis. Ik weet nog dat mijn ouders zich grote zorgen 
maakten in verband met haar gewicht. Ze kreeg van het ziekenhuis 
melk, anders was ze dood geweest. 

een buurtvereniging die zorgde voor de versiering. 
Mijn vader had de gevel van ons huis met bloemen 
gedecoreerd. En op Koninginnedag, 31 augustus, 
volgden weer nieuwe feesten.
Een meevaller was dat mijn vader al kort na de 
bevrijding een motorfiets had, een 250 cc Zundapp 
uit 1938. Een van zijn klanten had hem bij de komst 
van de Duitsers ingepakt in zijn tuin begraven. 
Die man overleed in de oorlog en na de bevrijding 
zei zijn weduwe tegen mijn vader dat hij hem 
mocht hebben. Het was een prachtig ding met veel 
chroom en hij deed het nog. Benzine kreeg mijn 
vader van de Canadezen.
Er was wel meer verborgen aan het begin van de 
oorlog. Een andere klant had twaalf jampotten 
met zilveren rijksdaalders verstopt, hij was alleen 
vergeten waar precies. Mijn vader vond ze onder de 
vloer van de schuur van die man. Die klant had hon-
derd gulden schuld bij mijn vader en zei: ‘Janssen, 
neem die potten maar mee.’ Dat zei hij ook omdat 
die rijksdaalders ontzettend zwart en vies waren 
geworden. Onze familie heeft avonden zitten poet-
sen, maar toen hadden we wel duizend gulden.

 Lancasters 

van de RAF wer-

pen voedsel af 

bij Terbregge.

Schilderij van 

Gale Cochran-

Smith

Iedere dag 
bracht 
mijn vader 
blikken 
met kaas, 
margarine, 
corned beef, 
chocola en 
ander eten 
mee

 Piet Janssen

 De Straatweg 

in Hillegersberg
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  Twee opnames zijn genomen richting de 
Adrien Mildersstraat en twee richting het Viruly- 
plein. Wat ik ook heb gehoord en wat deze foto’s 
voor mij dan nog een extra lading geeft, is dat 
onder mijn ouders wonende Joodse landgenoten 
op nummer 4a, zijn afgevoerd door de Duitsers en 
nooit zijn teruggekomen. Het huis van deze men-
sen is rechts op 2 foto’s met moeder in horizontale 
toestand goed te zien

   
  Hier is te zien dat mijn moeder een soort mom-
bakkes op haar gezicht had en dus onherkenbaar 
was. Ze loopt vooraan in de polonaise en heeft een 
soort romance met iemand die – volgens mij – als 
Charly Chaplin is gekleed. Ze was voor iedereen 
onherkenbaar, misschien goed om te vermelden 
dat mijn ouders daar halverwege 1942 zijn komen 
wonen. Mijn opa herkende haar uiteindelijk aan 
haar schoenen.

‘MIJN ZUSJE WAS ONS 
CADEAUTJE OP 5 MEI 1945’ 
RIA DE VRIES

In de begindagen van mei 1945 stond mijn moeder 
op het punt van bevallen. Zij was tijdens de honger-
winter, natuurlijk niet gepland, zwanger geworden. 
Het was daardoor een extra spannende tijd voor ons 
allemaal. Zou de baby wel gezond zijn en mijn moe-
der sterk genoeg om te bevallen?

Ik was toen 10 jaar en had zeer goed in de gaten dat die zwanger-
schap en de bevalling spannend was. Toen het moment daar was 
ging mijn moeder samen met mijn vader naar de kraamkliniek op de 
Mathenesserlaan, vlakbij het Mathenesserplein. Een deel van de stad 
was al bevrijd en de Canadezen kwamen al binnen. Wij, mijn zus en 
ik moesten thuis blijven en wachten. Ik was wel niet de oudste, maar 
voelde me toch het meest verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
thuis. Toen kwam op 5 mei het bericht dat er een zusje was geboren 
op 4 mei vlak voor middernacht. Voor ons voelde het als een ‘bevrij-
dings’ cadeautje. En wat nog belangrijker was: ze woog zes pond en 
was kerngezond, een wonder in die tijd.

Intussen denderden de bevrijders de stad binnen, overal feestende 
mensen. Ook op de Mathenesserlaan in de kraamkliniek hadden de 
jonge moeders goed in de gaten dat het buiten feest was. Een ver-
pleegster ging naar buiten en vroeg de Canadezen of ze even binnen 
wilden komen. En zo stond er een Canadese soldaat dansend in de 
zaal bij de kraamvrouwen, die in die tijd nog 10 dagen aan bed ge-
kluisterd waren. De blijdschap was nu dubbelop, een baby op de arm 
en even een klein dansje met een bevrijder.
Na een paar dagen mocht ik op bezoek bij mijn moeder en de baby, 
die lief lag te slapen in een wasmand. Wiegjes waren er toen niet 
meer. Mijn vader moest naar zijn werk en zo kwam het dat hij mij wat 
geld gaf met de opdracht om op de terugweg wat boodschappen te 
doen voor thuis. Eenmaal weer op straat werd ik meegesleept in de 
feeststemming, die overal heerste. Versierde straten met vlaggen en 
slingers, mensen met fluitjes en feestmutsen op. Dat wilde ik ook en 
het geld dat ik bij me had werd dus goed besteed…….. aan feestartike-
len om de komst van mijn kleine zusje te vieren en natuurlijk de be-
vrijding. Eenmaal thuis was ik wel een beetje beducht dat ik op mijn 
kop zou krijgen van mijn vader. We hadden nu wel feestmutsen, maar 
geen eten. Gelukkig was hij niet boos. In alle straten en buurten werd 
nog dagen, zelfs wekenlang gefeest en van alles georganiseerd ook 
voor ons. Spelletjes voor de kinderen en zakloopwedstrijden, waar-
mee je mooie prijzen kon winnen. Zo won ik een schoolbord, waar ik 
eindeloos veel mee heb gespeeld.

Ik ben mijn zusje altijd blijven zien als ons bijzondere cadeautje op 
5 mei. Haar komst maakte ons gelukkig. Zij heeft ook tot nu toe een 
gelukkig en rijk leven gehad, veel gedaan en gereisd, een echte 
geluksvogel, zou je kunnen zeggen.

UIT HET PRIVÉ ARCHIEF VAN ARNOLD TAK
S T A D S G I D S ,  F A N A T I E K  V E R Z A M E L A A R  V A N  R O T T E R D A M S E 
P R E N T B R I E F K A A R T E N  E N  S C H R I J V E R  V A N  V E L E  B O E K E NARNOLD TAK  

  De vrouw in een wit ”spookpak” ge-
kleed is mijn moeder, Angenita (Annie) 
Helena Johanna Tak, geboren De Koster, 
in Rotterdam op 14 januari 1919. Wij 
woonden in de Hugo Molenaarstraat 
op nummer 4b, ik heb daar in 1948 het 
levenslicht gezien. Mijn moeder was cos-
tumière, kostuumnaaister en het maken 
van zo’n wit pak ging haar makkelijk af. 
De man in de witte broek is mijn opa, 
Marinus (Rinus) Tak, haar schoonvader die 
ook in de Hugo Molenaarstraat woonde 
op nummer 22b.
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tie van Japan een feit en pas toen kon de overwin-
ning op alle fascisten worden gevierd. De optocht 
bestond verder uit kleurrijke draken en vissen, ge-
kostumeerde dansers en versierde auto’s De draak 
van tientallen meters was de topattractie. Een 
eeuwenoud symbool van Chinese trots en in die 
dagen ook gezien als een teken van onoverwinne-
lijkheid. Dat alles werd gadegeslagen door burge-
meester Oud die in mei 1945 zelf als overwinnaar 
door de Rotterdammers was binnengehaald en die 
de menigte nu vanaf het balkon van het stadhuis 
toesprak. 
Het feest ging volgens de verslaggever van Het Vrije 
Volk ’s avonds door in de Delistraat op Katendrecht 
en zorgde voor een grote toeloop van mensen. 
Rotterdammers, maar ook Engelsen en Canadezen 
die werden geëerd als de bevrijders van Nederland, 
en mensen uit Nederlands-Indië – zoals we het 
toen nog steevast noemden. Het muziekkorps van 
de SHV – de Steenkolen Handelsvereeniging speel-
de de Internationale, een compositie die je niet 
direct zou associëren met het grootkapitaal dat 
deze kolenmultinational vertegenwoordigde. 

Maar in die eerste bevrijdingsmaanden was ieder-
een nog in de ban van de verzoening. De volkeren 
moesten verenigd worden en daarom keek nie-
mand vreemd op toen het testament van de revolu-
tionair Sun Yat Sen werd voorgelezen. Deze Chinese 
held van de burgerlijke revolutie maakte in 1912 
een eind aan het eeuwenoude dynastieke systeem 

van het Chinese keizerrijk. Zijn drie principes die 
voor de Chinezen toen een meer dan symbolische 
waarde hadden steunden op nationalisme – voor 
iedereen in het land dezelfde rechten en plichten - 
democratie en volkswelzijn, en daar was iedereen 
voor. Het feest op Katendrecht ging tot diep in de 
nacht door. Voor velen was het een herhaling van 
de meifeesten, maar nu was de stemming mis-
schien nog wel opgewekter. Zo speelde Jack Horn’s 
Moonlight-garden Band – zo’n typische bevrijdings-
band die met swingende muziek feestend Rotter-
dam de Katendrechtse nacht inblies. 
Rotterdam is goed vertrouwd met dansende  
leeuwenhoofden, een ritueel dat we jaarlijks terug-
zien bij het Chinees Nieuwjaar. Niemand die het 
echter associeert met een bevrijdingsfeest, ook de 
Chinese gemeenschap misschien niet. Museum 
Rotterdam heeft ook een draak in de collectie, in-
dertijd verworven toen Rotterdam zich als Culturele 
Hoofdstad van Europa liet voorstaan op stad van 
vele culturen en Rotterdammers opriep om mee te 
doen aan multiculturele feestjes. 

Dat er door Chinezen in 1945 nog gedanst kon 
worden, is eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Op 
Katendrecht woonden vóór 1940 een groot aan-
tal Chinezen maar sinds de crisisjaren waren zij 
steeds minder welkom. De crisis leidde ertoe dat 
de werkloos geraakte Chinese stokers en zeelui als 
straatventers uitgerust met pindakoeken gevulde 
broodtrommels hun dagelijkse portie rijst bijeen-

 De kop van de 

Chinese draak. 

Deze is ter ge-

legenheid van 

het 650-jarig 

bestaan van de 

Stad Rotterdam 

geschonken door 

zusterstad Shang-

hai, bij de open-

ingsceremonie 

van de schenking 

van de Pagode 

in het park aan 

Rotterdam door 

HET CHINESE BEVRIJDINGSFEEST 
OP DE COOLSINGEL, 15 SEPTEMBER 1945

PAUL VAN DE LAAR

Het Stadsarchief bevat vele schatten. 
Voor Roterodamumleden is dat na-
tuurlijk geen nieuws. Maar ook al heb 
je nog zoveel gezien er is altijd wel 
een beeld dat verrast. Tijdens de voor-
bereidingen van de expositie Leeuwen 
op de Coolsingel –Ongelofelijke verha-
len uit de oorlog – die zonder Corona 
op 3 april in Museum Rotterdam zou 
zijn geopend, kwam gastcurator Arie 
van der Schoor met een foto aanzet-
ten.  Het is een beeld dat je niet direct 
met de bevrijding van Rotterdam zou 
associëren. Het is het bevrijdingsfeest 
van de Chinese Rotterdammers. 

 Een Chinese 

pindatrommel, 

jaren dertig. 

Collectie Museum 

Rotterdam

 Bevrijdings-

feest van de Chi-

nese bevolking. 

Voorstelling van 

de Chinezen voor 

het stadhuis, 15 

september 1945. 

Collectie Stadsarchief 

Rotterdam

Chinese Onder-

nemers.  De Draak 

heeft 10 jaar 

dienst gedaan in 

Rotterdam tijdens 

viering van het 

Chinees Nieuw-

jaar, en is voor het 

laatst gebruikt in 

juli 2000 tijdens 

de Wereldten-

toonstelling in 

Hannover. Collectie 

Museum Rotterdam

Voor het stadhuis gaven zij op 15 september 1945 
een voorstelling met dansende leeuwenkoppen. Er 
zijn nooit leeuwen op de Coolsingel gezien – zelfs 
geen zebra’s of struisvogels – maar opeens waren 
ze er toch. Uit Rotterdam maar ook uit andere de-
len van het land waren de Chinezen naar de Cool- 
singel getrokken om met elkaar te vieren dat 
Japan was verslagen. Europa was in mei bevrijd 
maar de Japanners toonden zich nog onverzet-
telijker dan de fanatiekste SS'ers. Pas toen de 
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hun 
vernietigende werking deden en de Russen Japan 
de oorlog hadden verklaard, leek de vijand echt 
verslagen. Op 15 augustus 1945 was de capitula-
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Voor een jochie van am-
per drie jaar oud was het 
begin van 1945 nogal 
enerverend. Eerst waren 
er de voedseldroppings, 
waarbij ik urenlang op 
het dak van ons huis in 
de Frans Bekkerstraat 
naar de Engelse vliegtui-
gen heb staan zwaaien 
met een witte zakdoek, 
die mijn moeder aan 
mijn mouw had gespeld.

BINNENROLLENDE TANKS
Daarna kwam de bevrijdingsdag. 
Ik weet nog precies waar ik met 
mijn ouders (mijn vader had in 
de buurt ondergedoken gezeten 
en was al een tijd niet op straat 
geweest) en zusje heb gestaan 

MISSELIJK MAAR 
TEVREDEN
Thuisgekomen was ik kotsmisse-
lijk van de vele chocola, een in die 
tijd ongewone lekkernij. Ondanks 
dat ben ik heel tevreden gaan 
slapen: wat een avontuur!  

schraapten. Het gezag had het niet zo op deze stadsmarskramers. 
Hoofdcommissaris van politie, L. Einthoven ging er zelfs prat op dat 
hij straffe maatregelen nam om het aantal Chinezen in Rotterdam 
terug te dringen. Alleen wie aantoonbaar economisch nut had, kon 
blijven, maar voor het merendeel was geen toekomst meer in  
Rotterdam. In enkele jaren ‘verloste’ hij Rotterdam van ‘overtollige’ 
Chinezen. In januari 1939 rondde hij zijn remigratiemissie af; voldaan 
rapporteerde hij: ‘Katendrecht geen China meer’.  

De Chinezen die in Nederland bleven hangen, deden dat noodge-
dwongen, want welkom waren ze in 1940 nog altijd niet, zeker niet 
bij een bezetter die racisme en antisemitisme tot staatsideologie had 
verheven. Het Volk – het socialistische dagblad dat tijdens de oorlog 
was ‘gelijkgeschakeld’ – besteedde drie bijdragen aan de Chinezen in 
Nederland. Onder de kop “Gestrande Chinezen” ging de krant in op 
de komst van de eerste Chinezen naar Nederland en op de moeilijke 
omstandigheden waarin zij tijdens de crisis het hoofd boven water 
moesten houden. Natuurlijk repten de gelijkgeschakelde krant niet 
over het feit dat de Rotterdamse sociaaldemocraten niet veel op had-
den met de Chinezen. De eerste Chinese scheepslieden die in 1911 
tijdens de zeeliedenstaking werden ingezet, werden onheus bejegend 
en als stakingbrekende “langstaarten” veroordeeld. De Internationale 
gold niet voor de Chinezen blijkbaar. 

Overal waar de Chinezen aan wal kwamen werden ze beschreven 
als het gele gevaar. De Chinezen die hier moesten blijven omdat 
ze vanwege de oorlog niet konden terugkeren, leefden in beroerde 
omstandigheden. Ook zij moesten zich beschikbaar stellen voor de 
diverse werkgelegenheidsprojecten die de Duitsers, gesteund door 
een gezagstrouw ambtenarenapparaat in petto hadden. Het Volk dat 
zou moeten opkomen voor de onderdrukten, schreef nog altijd op een 
minachtende en racistische toon over de Chinese arbeidskrachten. 
Over de inzet van “deze dapper spittende en zand kruiende ex-pinda-
mannetjes” werd niet geklaagd. Maar ze konden niet zo hard werken 
als een Nederlandse arbeider. Ze werden niet door dezelfde bril be-
keken als al die andere Nederlanders die slachtoffer werden van de 
jacht op de mannen die in Duitsland moesten werken in de oorlogsin-
dustrie. De in Amsterdam en Rotterdam met vreemde ogen bekeken 
Chinezen verdienden respect. Zeker in de ogen van Amigoe di Cura-
cao: weekblad voor de Curacaosche eilanden dat op 29 augustus 1942 
berichtte dat Rotterdamse Chinezen geweigerd hadden om voor de 
Duitsers te werken en naar een concentratiekamp werden gestuurd. 
Over hun lot is niet bij mijn weten niets bekend, maar dat ze dit over-
leefd hebben is onwaarschijnlijk. 

Het feest op de Coolsingel was voorlopig het laatste voorbeeld van 
een bevrijdingsfeest dat probeerde de wereld te verzoenen. Sommige 
Chinezen putten hoop uit het nieuwe China en keerden naar hun 
thuisland terug. Dat viel zwaar. De wereld zag er niet zo voorspoedig 
uit. Nederland was verwikkeld in een dekolonisatieoorlog – vanaf juli 
1947 – die uiteindelijk zou leiden tot de soevereinsoverdracht van  
Nederlands-Indië in mei 1949.  De Koude Oorlog creëerde nieuwe 
tegenstellingen en deelde de wereld in twee vijandige blokken. De 
eerste Chinezen waren toen al weer teruggekeerd naar Rotterdam 
dat toen zijn handen vol had aan de wederopbouw. Ze doken onder in 
een stad waar ze zo lang mogelijk anoniem bleven. Het zou nog jaren 
duren voordat er weer achter de leeuwenkop gedanst kon worden.  

BEVRIJDING
toen de Canadese tanks Rotter-
dam-Zuid binnentrokken. Het 
was bij de bushalte in de Boer-
goensestraat voor de zaak van 
boekhandel Blok. Later op die dag 
(of was het een dag later?) gin-
gen mijn vader en ik een stukje 
door het bevrijde “zuid” wande-
len. Eerst bezochten we de ker-
mis op het Karel de Stouteplein, 
waar ik van een van mijn opa’s 
nog wat lekkers kreeg.

BIVAK VOL AARDIGE 
SOLDATEN
Vervolgens liepen we via de 
Wolphaertsbocht en de Clemens-
straat naar de Charloise Kerksin-
gel. Daar hadden de Canadese 
troepen hun tanks, pantserwa-
gens en andere voertuigen rond-
om de kerk opgesteld: er werd 
gelachen, gekookt, gedronken 
en muziek gemaakt. Kortom er 
heerste een gezellige sfeer. 
Omdat vooral de – in mijn ogen 
enorme – tanks mij erg boeiden, 
vroeg mijn vader aan een van 

de militairen of ik daar eens een 
kijkje in mocht nemen. Nou, dat 
vonden ze zelfs wel leuk: mijn 
vader tilde me op en een van de 
soldaten trok me verder omhoog 
en liet me in de tank weer zakken. 

GRANATEN EN CHOCOLA
Ik vond het erg spannend, maar 
ook nogal schemerig en kaal: wat 
handels en knoppen en ronde 
dingen die, als je ertegen schop-
te, over de vloer rolden. Achteraf 
denk ik dat het lege hulzen van 
granaten en patronen waren. 
De soldaten vond ik eerst nog een 
beetje raar, ik verstond ze niet, 
maar begreep ze wel. Ze waren 
erg aardig voor me. Binnen een 
mum van tijd had dit hongerige 
joch heel wat kaakjes en vooral 
veel chocola van ze gekregen, 
waarvan het meeste direct naar 
binnen gewerkt werd.
Nadat we afscheid van die vrien-
delijke Canadezen hadden geno-
men heb ik nog lang naar ze lopen 
zwaaien. 

ERIK KRUIT

 De Frans 

Bekkerstraat 

Foto E. Kruit

 Erik Kruit, 

geboren op 27 

maart 1942, in 

de sneeuw, 1944 

Foto familie Kruit

 De Charloise 

Kerksingel

 Voedseldrop-

ping Nationaal 

Archief Den Haag
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Er was geen enkele toevoer meer van eerste levens- 
behoeften. Geen openbaar vervoer, voorraden 
raakten op. We moesten vooral vindingrijk zijn en 
improviseren.
Gedurende de winter werd de nood steeds hoger. 
De samenleving raakte ontwricht. De mensen gin-
gen dingen doen, die ze normaal niet in hun hoofd 
zouden halen. Door groepjes werden bomen in de 
stad gekapt om aan brandstof te komen, deuren 
en deurlijsten tot brandhout gehakt, huisvrouwen 
belaagden met een groep een broodbezorger met 
kar en plunderden de inhoud.
Een klein lichtpuntje was, dat in de lente de tuin-
ders in de koude kassen weer sla en spinazie 
hadden. Die haalden we lopend bijvoorbeeld bij 
de Rotte of Kralingseweg waar nu een snelweg en 
woonwijken zijn.

Gelukkig viel er ook wel eens wat te lachen, ook de 
groenteboeren haalden verse groenten bij de tuin-
ders. Zo kwam op zekere dag een groenteboer met 
paard en wagen. Toen de kar vol was moest er af-
gerekend worden, dat gebeurde binnen. Het paard 
bleef met de kar achter bij de open kas, en zag zijn 
kans schoon. Het had ook honger, sleurde de kar 
mee de kas in en deed zich te goed aan het jonge 
gewas. Hoe dit verder afgedaan is tussen de boer 
en tuinder is mij onbekend.

VOORJAAR 1945 IN ROTTERDAM
Hoe was het om met een gewoon gezin, vader bo-
ven de 45, hoefde dus niet naar Duitsland en amb-
tenaar, moeder en drie dochters van 16, 13 en 10 
jaar, alle ellende het hoofd te bieden?
De voedseltoestand werd hoe langer hoe slechter. 
De rantsoenen werden steeds kleiner en de kwali-
teit steeds minder. We vielen kilo’s af. Mijn vader en 
velen andere met hen kregen hongeroedeem. We 
probeerden het een keer bij de gaarkeuken, maar 
het was niet te eten. Een grijzige, smurrie-achtige 
soep waarin werveltjes van ratten of muizen. We 
werden er allemaal ziek van. We kregen een halfje 
brood per week per persoon, maar door bijmengen 
van het meel wou het deeg niet rijzen en het was 
klef. 

Bij de boeren viel ook niks meer te halen. In de 
vrieskou had ik zelf nog drie kilogram spruiten 
geplukt, tot mijn vingers niet meer wilden. Bij een 

andere boer werd ik van het erf gejaagd met de 
riek, ik wist niet hoe gauw ik weg moest wezen.
Een andere keer scoorde ik in Moerkapelle tien 
kilogram suikerbieten. We sneden ze in reepjes en 
kookten ze op het noodkacheltje. De terugtocht 
met m’n buit ging via Zevenhuizen en Terbregge. 
Daar wachtte het volgende avontuur: in het kleine 
straatje tussen twee scholen stonden wat mensen 
met de fiets, niemand mocht verder. Twee Duitse 
soldaten met de bajonet op het geweer hielden 
iedereen tegen. In Hillegersberg was namelijk een 
razzia gaande, dus er mocht niemand in of uit. 
Daar stonden we zo een poos, de mensen maakten 
eens een praatje en de toestand verbroederde. Met 
wildvreemde mensen zochten we contact, de sol-
daten liepen wat heen en weer en op een gegeven 
moment waren ze na een paar uur wachten allebei 
weg. Toen na enige tijd niemand terugkwam, zei 
een van de aanwezige mannen: “Ik ga maar eens 
kijken, als jullie niks horen en ik niet terugkom is 
de kust veilig en ben ik naar huis.” Inderdaad kwam 
hij niet terug en gingen we allemaal langs de Rotte 
naar huis.

Kort daarop publiceerde het krantje dat nog maar 
een a4’tje groot was wegens papierschaarste, een 
oproep van de directeur van de GGD dat we maar 
beter konden stoppen met de boer op gaan, om- 
dat het meer energie kostte dan het opleverde.
Maar we bleven proberen om aan extra voedsel  
te komen. Aan de Rotte woonde een palingvisser, 
bij hem kocht mijn moeder eens een paling, plus 
minus 75 centimeter lang en vijf centimeter dik.  
Hij leefde nog, zodoende was het een heel gedoe 
om hem niet kwijt te raken. Mijn moeder durfde 
hem niet beet te pakken. Hij ging op het balkon in 
een zinken emmer met een plank erop, wachtend 
tot mijn vader thuiskwam die hem bereiden zal. 
Dat duurde echter nog een paar uur en hij probeer-
de steeds weg te komen. De hele middag heb ik de 
wacht gehouden en hem telkens teruggeduwd in 
de emmer. Dit visje kostte als ik het me goed herin-
ner 75 gulden.
Op de zwarte markt kostte een brood op het eind 
van de winter plus minus 80 gulden. Aan eten bij-
kopen ging zo een spaarbankboekje leeg. Van een 
gewoon salaris ging het niet meer. 

De voedseldroppings eind april gaven echter nieu-
we hoop. Het was lang koud geweest zodat de 
bomen nog vrij kaal waren, of gekapt als brandstof. 
Zodoende konden we vanuit ons zolderraam de 
droppings bij Terbregge volgen. Het was heel emo-
tioneel! 
Met lakens was een terrein afgezet, politie en vrij-
willigers hielden toezicht. Als er een toestel aan-
kwam, moest iedereen aan de kant. Als er gedropt 

D-DAY, 6 JUNI 1944
I N V A S I E  O P  D E  S T R A N D E N  V A N  N O R M A N D I Ë

De dag, waarnaar we al zo lang uitkeken, 
was eindelijk aangebroken, maar er was 
nog een lange weg te gaan voor ons. De 
geallieerde legers vorderden gestaag, maar… 
toen kwam Dolle Dinsdag. (5 september, 
1944) Brabant werd bevrijd, en toen kwa-
men hier de wildste geruchten. Ze zouden 
over de Moerdijk zijn, in Dordrecht en verder. 
De waarheid was dat de legers de Moerdijk 
niet overkwamen, en dat Holland ingesloten 
was. Ons wachtte een barre winter.

LEIDA VAN WURMOND-VAN EEK  

Leida Wurmond-van Eek was bijna 

17 jaar op het moment van de Bevrij-

ding en woonde in de oorlog met haar 

ouders en zussen op de Boezemlaan 7a 

in Crooswijk.

Hoe was het 
om met een 
gewoon 
gezin, vader, 
moeder en 
drie dochters, 
alle ellende 
het hoofd te 
bieden?

 Afbeelding 

ansichtkaart uit 

Normandië
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was werd alles verzameld en afgevoerd. De goede-
ren zaten in jutezakken, veel blikken raakten ge-
deukt en er viel ook wel eens wat kapot.   Daarvan 
mochten de helpers, die ook honger hadden, eten. 
Er viel ook wel eens iets op de verkeerde plaats. In 
de zomer erna vonden zwemmers in de Kralingse 
plas op de bodem een aantal blikken afkomstig van 
de droppings. De blikken bevatten: ei poeder, meat 
and vegetables en Irish stew. Er was chocolade, 
zeekaken, cheddarkaas en vele andere dingen die 
we in geen jaren gezien hadden.

De bevrijding komt steeds dichterbij. 4 Mei worden 
de geruchten dat de bevrijding nabij is. Maar ja, 
dat dachten we ook op Dolle Dinsdag (5 september 
1944) dus we vertrouwden het nog niet erg.
In de vroege avond gingen opgeschoten jongens 
uit de zijstraat een vuurtje stoken. Met wat buren 
gingen we kijken. Een surveillerende agent keek de 
andere kant op.
5 Mei: nog geen bevestiging. Mijn ouders gingen 
maar eens een blokje om, om polshoogte te nemen. 
Niets gezien of gehoord. ’s Middags gingen we met 
heel het gezin een blokje om. In de buurt wapper-
den nu rood wit blauwe vlaggen. Zou het dan echt 
waar zijn?
Op 6 mei kwam ’s morgens de buurjongen van 18 
of 19 jaar in een blauw uniformoverall met oranje 
armband en deelde blaadjes uit van het illegale 

Parool. Nu is het pas echt, we zijn bevrijd. Dat deze 
jongen bij het verzet was, was een goed bewaard 
geheim. Wel was zijn moeder altijd goed op de 
hoogte wat radio Oranje had gezegd. Heel even 
zaten we in een machtsvacuüm. Duitsers die zich 
niet wilden overgeven. Voorlopig kwamen we onder 
militair gezag. 
In Wageningen in hotel De Wereld werd de capitu-
latie getekend, in onder andere aanwezigheid van 
Canadese generaal Foulkes, Prins Bernhard en de 
opperbevelhebber voor Nederland van het Duitse 
leger, opperbevelhebber Blaskowitz. 
 
De eerste zorg was de uitgehongerde bevolking aan 
eten te helpen. De BS kwam direct huis aan huis 
zeekaken van de voedseldroppings uitdelen. Ieder 
gezin kreeg per persoon een flink aantal. De winkels 
werden bevoorraad met andere hulpgoederen en 
eind van de week werden de eerste bonnen ervoor 
bekendgemaakt. Het waren oude legervoorraden 
die niet meer nodig waren. Wat smulden we ervan. 
Helaas waren onze magen niet meer aan normaal 
voedsel gewend en velen kampten met diarree.
Een andere prioriteit was het herstel van de Rot-
terdamse haven. Alle kaden, kranen en elevators 
waren opgeblazen en in de vaargeul was een schip 
afgezonken. Voor de aanvoer van de hoognodige 
goederen een grote handicap. Iedereen popelde om 
te helpen alles weer te herstellen.

Ik denk dat in deze tijd het gezegde is ontstaan dat 
een Rotterdammer zijn overhemden koopt met op-
gerolde mouwen, zodat hij meteen aan de slag kan. 
Ook thuis gingen we aan de slag. Gas en stroom 
kwam langzaam weer terug, zodat het noodka-
cheltje de deur uit kon. Daarna kreeg het huis een 
opknapbeurt. Versleten huisraad vervangen moest 
nog wel even wachten. De noodkacheltjes waren 
er in allerlei soorten. Ze moesten klein zijn, weinig 
brandstof en er moest op gekookt worden. Iedere 
kachelsmid maakte ze.
Mijn vader deed het volgende. Hij ging naar het 
puin, zocht een extra grote tegel (bodem) een flink 
aantal bakstenen, wat draad uit gewapend beton 
(rooster) kocht wat vuurvast cement, een platte 
kachelpijp en voilà. 

De kranten gingen weer verschijnen, eerst op kleine 
blaadjes maar wel met onafhankelijk nieuws. We 
werden regelmatig op de hoogte gehouden van het 
herstel en ieder schip dat binnenkwam werd ver-
meld. Ook de scholen gingen snel weer draaien. We 
begonnen met een toespraak van de directeur. Nog 
niet alle jongens zijn terug uit Duitsland, en wie 
ver weg woont kan nog niet komen want er is nog 
geen openbaar vervoer. Er worden dat jaar geen 
examens afgenomen op ULO, HBS of gymnasium. 
Iedereen krijgt zijn diploma.
Langzaamaan hernam het leven zijn normale gang. 
Er waren meer artikelen zonder bon verkrijgbaar. 
Wel duurde het tot 1949, voordat het laatste van 
de bon ging, namelijk koffie.
Na verloop van een aantal weken kregen we weer 
een eigen regering. De eerste minister van financi-
en, Piet Lieftinck, had in de oorlog al een systeem 
bedacht om het geld te saneren. Iedere Nederlan-
der kreeg een tientje. Het beroemde tientje van 
Lieftinck. Daarvan moest iedereen een week rond-

komen. Daarna kreeg iedereen zijn salaris in nieuw 
Nederlands geld. Vervolgens werden kleine bank-
tegoeden vrijgegeven, die duidelijk al van voor de 
oorlog bestonden. Als laatste werd het zwart ver-
diende geld aangepakt. Om het leeggeroofde land 
er zo spoedig mogelijk erbovenop te helpen, kwam 
er Marshallhulp (economisch) uit Amerika. Om de 
buitenlandse handel eerlijk te laten verlopen waren 
er voorlopig deviezen nodig.

Tijdens de hongerwinter waren veel kinderen naar 
pleegouders in Groningen, Friesland en Drenthe ge-
stuurd. Neefjes en een nichtje zaten in Sappemeer. 
Op de heenweg (met privévervoer van de kerk) 
werden ze beschoten. De overtocht over de IJssel is 
prachtig beschreven door Jan Terlouw in Oorlogs-
winter. In april werden de noordoostelijke provin-
cies bevrijd. Maar ook na onze bevrijding konden de 
kinderen nog niet naar huis. Er was geen vervoer. 
Pas in de loop van juni lukte het om thuis te komen. 
Ik meen met een vrachtwagen. Ook binnenvaart-
schippers speelden een belangrijke rol. 
In augustus hervatte de gemeente Rotterdam de 
kampeerweken voor Rotterdamse schoolkinderen 
in Gilze-Rijen. Het kamp was provisorisch opge-
knapt. Het vervoer vanaf de Willemskade ging per 
vrachtschip, het laatste stuk lopend. 

Intussen kwam ook de repatriëring van mensen uit 
Duitse kampen en dwangarbeiders weer op gang. 
Velen lopend of liftend. Ik ken een verhaal van ie-
mand, die nog tijdens de oorlog door een ongeval 
arbeidsongeschikt werd, en een Ausweis kreeg en 
maar moest zien hoe hij vanuit de buurt van 
Stuttgart weer thuiskwam. Hij liep van klooster 
naar klooster, heel slim.
Hoogtepunt van de festiviteiten waren de straat-
feesten, het bezoek van Churchill en koningin 
Wilhelmina en de defilés van onze bevrijders zoals 
bijvoorbeeld de Schotse doedelzakspelers.
Helaas was de bevrijding niet voor iedereen een 
feest. Het zwaarst getroffen was onze Joodse 
gemeenschap. Maar ook allen die bij het verzet, 
gevechten en bombardementen verliezen hadden 
geleden, en nog vele anderen.
Het is te hopen dat volgende generaties zich we-
ten te beheersen en nadenken over de gevolgen, 
want een volgende oorlog zal gezien de technische 
ontwikkelingen en grotere bevolkingsmassa’s nog 
veel wreder en onbeheersbaarder zijn. Moge een 
toekomst in vrede ons deel zijn.

Leida van Wurmond-van Eek
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 Overal worden de Canadese 

militairen in de meidagen van 

1945 als bevrijders van Rotter-

dam door de bevolking verwel-

komd en toegejuicht. Hier mar-

cheren zij op de Groenezoom, 

hoek Dennendaal. Zij hadden 

hun kamp opgeslagen aan de 

Heemraadssingel en het duurde 

nog tot de zomer van 1946 voor 

de laatste Canadezen naar hun 

land terugkeerden. Collectie van de 

Museumwoning Tuindorp Vreewijk)

 Feestende kinderen op de 

Groenezoom

In dit jubileumjaar 2020 herdenkt Nederland dat er 75 jaar geleden een einde 
kwam aan de Tweede Wereldoorlog. We herdenken op 4 mei de oorlogsslacht-
offers en op 5 mei vieren we de Bevrijding van de Duitse bezetting. We realise-
ren ons terdege dat we al 75 jaar in Nederland in vrijheid leven.
Juist nu de samenleving in deze dagen volledig wordt beheerst door de beper-
kende maatregelen vanwege het coronavirus, mogen we het belang van onze 
vrijheid zeker niet uit het oog verliezen. Daarom plaatsen we op deze pagina’s 
veelzeggende afbeeldingen van die bijzondere Bevrijdingsdagen. 

75 JAAR VRIJHEID

 Tentenkamp 

van de Canade-

zen op de Heem-

raadssingel, Stads-

archief Rotterdam

 Eerste defilé op 

de Coolsingel

 Dansende 

verpleegsters 

voor het stadhuis 

foto’s C.Kramer uit 

Rotterdam Bevrijd

 Burgemees-

ter Oud op 

bordes van zijn 

woning op de 

Hoflaan mei 

1945 foto Stadsar-

chief Rotterdam
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Roterodamum betreurt het overlijden van 

Johan Okkema, lid sinds 1965 en nog tot zeer 

recent actief in de Monumentencommissie. 

Het afscheid – als gevolg van zijn verhuizing 

naar Zeeland in mei 2019 – zou eind maart 

met gepaste eer en vreugde worden gevierd. 

Wij kozen de Euromast als locatie, verzekerd 

van onbelemmerd uitzicht op zijn geliefde 

stad en vele dorpen. Het afscheid werd uit-

gesteld en nu hebben wij de droeve taak u 

van zijn overlijden op 2 april op de hoogte te 

stellen. 

Johan was een geliefd en bescheiden man. 

Als historicus altijd bereid zijn kennis van de 

stad royaal te delen. Tijdens zijn werkzame 

jaren op het Stadsarchief heeft hij vele jonge 

onderzoekers enthousiast gemaakt voor 

het spitten in archieven en hij bleek onver-

moeibaar in het aandragen van relevante 

informatie.  Hij moedigde aan en wist velen 

tot onderzoek en waardevolle publicaties te 

verleiden. Ook nadien bleef zijn kennis op 

peil, op vergaderingen van de Monumenten-

commissie was hij altijd aanwezig en alert 

om misvattingen te corrigeren. Hij was strak 

op de feiten, scherp van geest en met zijn hu-

mor bleef hij een zeer gewaardeerd gespreks-

partner. Het was altijd de moeite waard hem 

te spreken, zijn interesse in de mensen en 

wereld om hem heen bleef onveranderd. 

Hij heeft genoten van zijn nieuwe start in 

Zeeland, recent werden nog bomen geplant, 

en hij verheugde zich op een feestelijk af-

scheid. Voor zijn liefhebbende nabestaanden, 

familie, oude en nieuwe vrienden is het 

verdriet groot over het wrange en ontijdige 

einde. Moge hij rusten in vrede. 

Anneke de Gouw

Onze man in New York 
Auteur: Henry Hemming     
Uitgever: uitgeverij Omniboek
€ 25,- , ebook € 9,99
In het vlot geschreven verhalende non-

fictieboek Onze man in New York onthult 

Henry Hemming hoe Groot-Brittannië de 

Verenigde Staten de Tweede Wereldoorlog 

in trok met nepnieuws. Hoe ging dat pre-

cies in zijn werk? En welke paralellen zijn 

er met de dag van vandaag te trekken? 

Toen William Stephenson (‘Onze man in 

New York’ - hij stond model voor James 

Bond) in juni 1940 in de Verenigde Staten 

aankwam met orders van de Britse 

geheime dienst MI6 om de Amerikaanse 

publieke opinie te ‘regelen’, stond 

Groot-Brittannië op het punt de oorlog 

te verliezen. Maar liefst 86% van de 

Amerikaanse bevolking was erop tegen 

dat hun land ten strijde zou trekken 

tegen nazi-Duitsland. Maar dit zou snel 

veranderen. 

Degenen die tegen de Amerikaanse in-

menging in de oorlog waren, zoals de 

vliegpionier Charles Lindbergh, spraken 

van een Brits complot om de VS in het 

conflict trekken. Zij vreesden dat de Britten 

op de een of andere manier de Amerikaan-

se media overspoelden met ‘nepnieuws’, 

infiltreerden in lobbyorganisaties, opinie-

peilingen vervalsten en zich bemoeiden 

met de Amerikaanse politiek. 

Schokkende feiten, maar het was waar. 

Deze waarheid wordt nu voor het eerst 

onthuld door Henry Hemming, die hier-

voor toegang had tot voorheen geheime 

documenten, waaronder de dagboeken 

van zijn eigen grootouders, die kort on-

derdeel waren van ‘de meeste effectieve 

beïnvloedingscampagne ooit’, zoals de 

Washington Post het noemde. Stephenson 

was een buitenbeentje en een vat vol te-

genstrijdigheden, maar wat hij deed ver-

anderde het verloop van de geschiedenis.

het platgebombardeerde Rotterdam. In de 

Hongerwinter van 1944 zoekt ze met haar 

zusjes een uitweg om te overleven. 

Bert van Slooten en Elly van der Klauw 

hebben het boek samen met Roos geschre-

ven en zochten uit wat er met de ouders 

van Roos is gebeurd. Het schetst een 

indringend beeld van het dagelijkse leven 

in Rotterdam en het prille verzet in WOII. 

Zo, ben jij er ook nog? is een portret van 

een intellectueel communistisch gezin dat 

geschonden uit de oorlog komt. In 2016 

was Roos te gast bij DWDD. 

Bert van Slooten is oud-presentator en 

werkt nu voor de NOS in Brussel. Hij publi-

ceerde eerder het boek Kameraden Ver-

raden over een opbloeiende liefde tussen 

twee kameraden tegen de achtergrond 

van de Tweede Wereldoorlog. Elly van der 

Klauw heeft eveneens een journalistieke 

achtergrond en werkte eerder als eindre-

dacteur bij Met het Oog Op Morgen en de 

Wereldomroep. Zij werkt nu voor de Rijks-

universiteit Groningen. 

De rechtvaardigen 
Auteur: Jan Brokken 
Uitgever: Atlas Contact
€ 22,99, e-book € 12,99
In “De rechtvaardigen’ beschrijft Jan Brok-

ken het verhaal van de Nederlandse con-

sul, Jan Zwartendijk. Aan het begin van de 

Tweede Wereldoorlog ontdekte deze con-

sul in Kaunas (Litouwen) een manier om 

duizenden uit Polen gevluchte Joden het 

leven te redden: hij schreef voor hen een 

visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden 

de Joden met de Trans Siberië Express naar 

Japan, van waaruit ze zich over de hele 

wereld verspreidden – vrijwel allen over-

leefden de oorlog. In korte tijd schreef hij 

koortsachtig duizenden visa uit. 

Jan Brokken beschrijft het leven van Jan 

Zwartendijk en de lotgevallen van veel van 

de ontkomen Joden in een meeslepend 

epos, waarin een treffend beeld wordt 

geschetst van een wanhopige tijd. De 

rechtvaardigen is een les in moed, in het 

maken van de juiste keuzes op het juiste 

moment.

Sprong naar het duister 
Auteur: John Brosens     
Uitgever: uitgeverij Omnibook
€ 17,50 , ebook € 9,99
Bij terugkomst uit Nederlands-Indië 

wordt de Jan van Galen - het marineschip 

waarop Pieter Dourlein dient - in mei 

1940 door Duitse stuka’s in de Nieuwe 

Waterweg tot zinken gebracht. Dourlein 

overleeft de aanval en strijdt mee met 

de mariniers in Rotterdam. Gezocht door 

de Duitsers ontsnapt hij naar Engeland, 

waar prins Bernhard hem rekruteert voor 

de opleiding tot geheim agent. In maart 

1943 wordt Dourlein nabij Ermelo gedropt 

en direct na landing door de Duitse be-

zetter gevangengenomen. Hij is een van 

de slachtoffers van het beruchte England-

spiel: het kat-en-muisspel van de Britse en 

Duitse geheime diensten. In de nacht van 

29 op 30 augustus 1943 weet Dourlein te 

BOEKENTIPS IN TIJDEN VAN...
27 MEI  ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het coronavirus gaat uiteraard ook aan HG Roterodamum niet voorbij. Alle 
bijeenkomsten hebben wij voor de komende tijd moeten afgelasten. Om wat 
meer tijd te hebben, is onze jaarlijkse ALV naar 18 juni verplaatst in de hoop 
dat we dan weer bij elkaar kunnen komen. Mocht dat bijeenkomen dan nog 
niet zijn toegestaan, dan zullen wij onze toevlucht moeten nemen tot een 
zgn digitale vergadering. Wet- en regelgeving vereisen dat een aantal zaken 
(bijvoorbeeld vaststellen jaarrekening) binnen 6 maanden na het einde van 
het verenigingsjaar aan de leden ter besluitvorming wordt voorgelegd. Er 
kan dan ook over bijvoorbeeld (her)benoeming bestuurders worden besloten. 
Mocht inderdaad in juni digitaal vergaderd moeten worden, dan wordt de op-
roep  daarvoor tijdig aan alle leden gestuurd, waarbij ook wordt aangegeven 
hoe u aan die digitale ALV kunt deelnemen en de procedure en regels hiervoor. 
Uiteraard blijven wij hopen dat wij deze digitale oplossing niet nodig is en dat 
we op 18 juni allemaal weer in goede gezondheid bij elkaar kunnen komen.
Frank Roos, voorzitter

ontsnappen. Als hij begin 1944 Engeland 

na barre omzwervingen bereikt, wordt hij 

ervan verdacht een Duitse spion te zijn. 

Pas na vier maanden hechtenis wordt 

de verbitterde Dourlein vrijgelaten. Hij 

neemt meteen weer deel aan de bevrijding 

van Nederland, maar werkt tegelijkertijd 

ook aan zijn rehabilitatie. Zijn doel: de 

waarheid over het Englandspiel boven 

water krijgen. ‘Sprong naar het duister’ is 

gebaseerd op niet eerder gepubliceerde 

dagboekfragmenten van Dourlein en pas 

recent vrijgegeven verslagen van de onder-

vragingen door MI6. 

Een vlot geschreven, waargebeurd en tijd-

loos verhaal over moed, trouw en verraad.

Zo, ben jij er ook nog?- Kind in 
de Tweede Wereldoorlog
Auteurs: Bert van Slooten en 
Elly van der Klauw
Uitgever: uitgeverij Noordhoek 
Roos, een gewoon meisje uit Rotterdam, 

werd geboren in een communistisch arbei-

dersgezin in het crisisjaar 1932. Ze is zeven 

jaar oud als de oorlog begint. Eerst wordt 

haar vader in het holst van de nacht weg-

gevoerd. Nauwelijks een jaar later pakken 

de Duitsers haar moeder en een mysteri-

euze onderduiker op. De tienjarige Roos 

blijft in 1942 alleen achter met haar twee 

zusjes in hun ouderlijk huis in Rotterdam. 

Ze probeert zo goed en zo kwaad als het 

kan het dagelijks leven voort te zetten in 

IN MEMORIAM JOHAN OKKEMA

ROTERODAMUM CAFÉS IN DE HERFST
(onder voorbehoud, actuele informatie volgt via de website, Facebook en de 

digitale nieuwsbrief)

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 
Roterodamum op bezoek bij Spartaan 20, voetbalvereniging die 100-jarig 
bestaan viert met een lezing en maaltijd (voor eigen rekening) voor 
Roterodamumleden. 

ZATERDAG 12 OF ZONDAG 13 SEPTEMBER
Roterodamum Café tijdens de Open Monumentendagen in een aansprekende 

locatie ergens op Zuid.

DONDERDAG 21 OKTOBER 
Roterodamum Café, Maand van de Geschiedenis, Thema Oost/West op een aan-

sprekende locatie

DONDERDAG 19 NOVEMBER 
Roterodamum Café. Lezing over de rol van het Philips Kommando in Kamp Vught 

door Hans Horsting en Coen Schimmelpenninck van der Oije vertelt over de gijze-

laars van St. Michielsgestel; locatie: theater Boekhandel Donner.



SPEE   PUNT
K RO N I E K  N O  2 5  •  M E I  2 0 2 0

BEVRIJDING IN VREEWIJK 
Tijdens het Bevrijdingsfeest in de Voordonk moest er 
uiteraard wel worden geposeerd voor de foto. Deze 
vier kinderen hebben zich uitgedost als etenswaren 
uit de voedselpakketten die de bevrijders aan de 
hongerige bevolking hebben uitgedeeld. 
Van links naar rechts: Kees Jansen als koekblik 
(welfare biscuits), Wim Spaans als een blikje pork, 
Gerard Ouweneel als een pakje Marvels sigaretten 
en Chris Michelsen als een Cadbury chocoladereep.


