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HollandscheBode
Expositie Duinhuisjes
Dit jaar vieren we dat we 75 jaar in vrijheid leven, in het besef dat we sámen verantwoordelijk zijn om onze
vrijheid door te geven. Het is belangrijk dat we daar met elkaar aan blijven denken en nooit vergeten dat
vrijheid een groot goed is dat we met z’n allen moeten koesteren.
Dat je gewoon, zonder na te denken, over straat kan lopen, je stem kan laten horen en dat je nooit bang hoeft
te zijn om je mening te geven. 75 Jaar na de bevrijding zijn onder ons nog mensen die het verschil tussen
bezetting en vrijheid zelf hebben ervaren. Het is belangrijk om goed te luisteren naar de verhalen die zij nog
hebben. Verhalen van overlevenden, ooggetuigen en nabestaanden.
Wij zijn het aan hen verplicht om deze verhalen verder te vertellen. Niet alleen verplicht aan de overlevenden,
ooggetuigen en nabestaanden, maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen.
Het is belangrijk om deze verhalen op te halen en door te geven en te benadrukken dat het niet
vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven.
Door de coronacrisis loopt alles anders. Alle prachtige activiteiten die gepland stonden voor het vieren van
5 mei gaan helaas niet door. Er is heel veel werk gestoken in deze voorbereidingen en wij willen dan ook
iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet en zoveel werk heeft verricht.

De mensen waren uitzinnig van vreugde
toen er op 5 mei 1945 een eind kwam aan
de Tweede Wereldoorlog. De Bevrijding
werd 75 jaar geleden dan ook in het hele
land op grootse wijze gevierd. De jaarlijkse
tentoonstelling in openluchtmuseum De
Duinhuisjes schenkt ruime aandacht aan
dit onderwerp en door vier aspecten van
de oorlog te belichten. De naam van de
expositie is ‘De vlag in top’.

75 Jaar vrijheid vieren we dus op een andere manier dan we gehoopt en gepland hebben, maar dit neemt
niet weg dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar een voorrecht is waar je trots op mag zijn. Met deze
krant willen we u toch een mogelijkheid geven om stil te staan bij 75 jaar vrijheid en nodigen u uit de vrijheid
binnen de beperkende maatregelen te vieren, elke dag weer.
Met vriendelijke groet,
Foort van Oosten, Gregor Rensen, Milène Junius, Peter de Jong

In elk huisje is een onderwerp ondergebracht.
Huisje Duinstraat VERDUISTERING
Huisjes Kreekpad VERVOER
Huisjes Huttendijk HONGER
Huisje Duinzoom BEVRIJDING
Verder zijn er verslagen te lezen van mensen
die de oorlog hebben meegemaakt. Ook zijn
verschillende objecten met een verhaal te
bekijken, zoals een smokkelrok, voorwerpen
van Winterhulp, surrogaatkoffie, tabaksbladeren, suikerbietenstroop, een vestje van
brandslanggaren, bevrijdingsrok, een fiets
uit de Tweede Wereldoorlog met surrogaatbanden en nog veel meer.

Engelandvaarders | Bevrijding Tinte
Bevrijding Oostvoorne, Bevrijding door
Canadezen | Bevrijding Voorne-Putten
Atlantikwal | Onderzeeboten | Jodenvervolging
Vluchtelingenkampen | Ooggetuigen
Schijnvliegveld | Tyfusdepidemie
Spijkenissebrug | Luitenant Klop | Fusillade
Barakken in Brielle | Vliegtuigcrash
Bommen op Zuidland | En nog veel meer!

In september zijn de inwoners van Voorne-Putten opgeroepen mee te denken over het vieren van 75 jaar Vrijheid. Er was
een mooi programma, op heel het eiland zou de vrijheid gevierd worden, maar vanwege de coronacrisis is alles anders
geworden.
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DUITSERS
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OP DE

DEN BRIEL, mei 1940 - De Kriegsmarine
arriveerde al in mei 1940 op Voorne en in
augustus kwamen de eerste infanteristen.
Het overgrote deel van het bataljon werd in
Brielle gelegerd. Zo’n 400 soldaten namen
hun intrek in drie scholen en (onder)
officieren huurden 36 kamers in hotels en
bij particulieren. Twee loodsen werden
aangewezen als onderkomen voor de paarden
en enkele voertuigen.
Aan het eind van het jaar verrezen de eerste zes
barakken op Bastion VI: drie waren voor bewoning
en drie dienden als was-, toilet- en keukenbarak.
Brielse timmermannen verdienden er een goed
belegde boterham aan. Ze berekenden ruim 2.000
gulden voor geleverd meubilair, 132 gulden voor
een arrestantenlokaal en 121 gulden voor een
toonbank en een geweren- en bajonettenrek. De
voormalige sloepenloods werd voor bijna 2.400
gulden verbouwd tot paardenstal.

Door Jopie van der Voorde | Bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog was Jopie van der Voorde acht
jaar. Ze woonde aan de Stationsweg 5 in Oostvoorne.
Haar school stond aan de Nieuweweg. Als kind kan je
alle gebeurtenissen niet goed bevatten, maar indruk
heeft het allemaal wel gemaakt. Pas later en zelfs nu
nog vallen er dingen op zijn plaats. Het wegvoeren van
mensen door de Duitsers die nooit meer terugkwamen,
de bombardementen de verduisteringsperiode… een
donkere tijd. Vergeten zal Jopie het nooit.
Onderduikers
“Op een dag in de oorlog werd de Joodse familie Wessels
weggevoerd door de Duitsers. We zagen vader, moeder,
Nan, Ben en Carla voor de Duitsers uit lopen op de
Stationsweg langs ons huis. Mijnheer Wessels moest zijn
broek met zijn handen ophouden want zijn bretels hingen
langs zijn broek naar beneden. Dat moest van de Duitsers
omdat ze bang waren dat hij anders zou ontsnappen. Het
was een triest gezicht. Het gezin woonde vlak bij ons, we
kenden ze dus goed. Alleen dochter Carla is uiteindelijk
niet weggevoerd. Zij is opgenomen in een gezin bij
ons in het dorp. Het was een meisje dat geestelijk
gehandicapt was.

BRIELSCHE WALLEN

UITBREIDING
Om de honderden soldaten te kunnen huisvesten
werden de bastions IV en V ook volgebouwd met
houten barakken. Ze boden onderdak aan de
manschappen, terwijl de bataljonsstaf z’n intrek nam
in barakken op bastion VI.
De barakken stonden tegen de wallen aan, met in het
midden een appèlplaats en rondom een tegelpad.
Aanvankelijk waren de bouwsels goed zichtbaar,
maar enkele maanden later werden er houten frames
gezet en netten gespannen met rieten matten. De
barakken waren vanuit de lucht zo nauwelijks te
onderscheiden van de wallen.
Ter bescherming van de kampementen kwamen er
op de wallen tientallen schuttersputten en
mitrailleuropstellingen en kleine munitiebunkertjes.
Boven bastion V verrees een houten wachttoren en
bij elk bastion stonden wachtposten in een
wachthuisje voor de ordehandhaving en de
toegangscontrole. Bij de bastions werden bakstenen
schuilkelders voor zestig man aangelegd als
schuilplaats bij luchtalarm.

Op een andere dag kwam er een nieuwe leerling
op school, Jan Broekhuizen. Een jongen van mijn leeftijd.
En vlak daarna kwam er nog een, ook een jongen. Deze
laatste was maar korte tijd op school en waarom hij niet
meer kwam, daar vroeg je niet naar. Later kwamen we
erachter dat die twee jongens van Joodse afkomst waren
en waren ondergedoken. Jan heeft de oorlog overleefd
maar zijn ouders en een broertje zijn vergast.
Ve r b o d e n t e b e t r e d e n
Je mocht in die tijd niet overal komen. Sommige plekken
waren ‘spergebied’. De duinen, het strand, de boulevard,
een gedeelte van de Zwartelaan, het was allemaal
verboden terrein. In de Zwartelaan, waar nu het
voetbalveld is, stonden barakken waar werkmensen
woonden die voor de Duitsers moesten werken.
Zij bouwden bunkers in de duinen, op het strand en ook in
de duinen van het Kruininger Gors.
Ingevorderd
Er kwam een tijd dat de bevolking alles wat van koper was
moest inleveren om er munitie van te maken. Mijn vader
moest de elektriciteitsdraden van de bovenleidingen
halen. Later werden alle fietsen gevorderd. Er ontstond ook

In 1941 en 1942 namen de gevechtsstellingen in de
duinen in aantal en omvang toe vanwege het
groeiende gevaar van een geallieerde invasie. Steeds
meer manschappen uit Brielle werden naar de kust
verplaatst.
OPLEIDINGSKAMP
De barakken kregen snel een nieuwe bestemming;
een Feldausbildungs Bataillon nam er zijn intrek.
Dit opleidingsbataljon was nieuw binnen de
infanteriedivisie die verantwoordelijk was voor de
kustverdediging. De troepen van het Ausbildungs
Bataillon dienden op Voorne-Putten ook als reserveeenheid. Om die reden beschikten ze in Brielle over
drie motoren, drie vrachtwagens en een
personenauto om in geval van een invasie snel bij
de kust te zijn.
In september 1944 werd de op Voorne gelegerde
divisie richting het front in Brabant verplaatst.
Dit betekende het einde van de opleidingen in
Brielle en daarmee ook de sluiting van het
kampement.

een levendige ruilhandel. Batterijen voor bijvoorbeeld
roomboter en dergelijke. Van bieten werd stroop gemaakt,
daar hadden we een pers voor. Later verhuurden we de
pers in ruil voor een pot stroop. Hoefden we dat zelf niet
meer te maken. De was werd met de hand gedaan en het
water werd gewarmd op de kachel. Om de kachel stond
een rekje om de was aan te dogen. Een keer in de week
gingen we in bad in een zinken teil. Bij een boer mocht ik
elke dag een fles volle melk halen, waar we boter van
maakten. Die melk moest wel voor zes uur gehaald zijn. Ik
rende altijd de benen uit m’n lijf, want als de Duitsers je
snapten na zes uur op straat!
Luchtalarm
Na de lagere school ging ik in Brielle naar de Mulo. Maar
niet lang, want mijn vader vond het te gevaarlijk om me op
de fiets te laten gaan. In tegenstelling tot Oostvoorne
hadden ze in Brielle luchtalarm. Als het alarm afging, moest
je meteen het huis binnengaan waar je op dat moment
voor stond. Op straat blijven mocht beslist niet! Gelukkig
kwam er een eind aan alle ellende in mei 1945. Toen reden
onze bevrijders Oostvoorne binnen.”

Fragmenten uit Oostvoorne in oorlogstijd.
Geplaatst op 28 mei 2010 door Taco Meeuwsen op WikiVoorne
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LT. KLOP

Bommen op Zuidland
Het is nooit duidelijk geworden waarom de
Engelse piloot zijn bommen op Zuidland liet
vallen. Dacht hij de havens van Rotterdam in het
vizier te hebben, zoals de missie in de nacht van
17 op 18 juni 1941 luidde, of was het zijn
bedoeling om het zoeklicht bij het dorp uit te
schakelen? Feit is wel dat de circa 15 bommen in
het hart van Zuidland een grote ravage
aanrichtten en drie inwoners de dood vonden.
Het geronk van de Engelse vliegtuigen hadden
sommigen in het dorp ongetwijfeld gehoord. Het
was weliswaar een uur of een ’s nachts, maar er
kwamen in de nachtelijke uren wel meer vliegtuigen
over. Het fluitende geluid was beangstigend en de
enorme klappen en exposities van de bommen
waren oorverdovend. De schade was groot. Tien
woningen waren met de grond gelijk gemaakt, ruim
200 woningen hadden lichte tot zwaardere schade
opgelopen en nagenoeg alle ruiten in het dorp waren
gesneuveld. Erger waren de drie dodelijke
slachtoffers; Jannetje Bosschieter-Stabler en het

echtpaar Hendrik Klok en Zoetje Pille. Eigenlijk
waren er vier doden te betreuren, want Jannetje was
op dat moment in verwachting.
De grootste schade hadden de bommen aangericht
aan het Lange Slop - de huidige Dorpsstraat - en op
de Ring. De huizen daar waren veranderd in puinhopen. Aan de Nijverheidsstraat en de Verlorenkost
waren schuurtjes en werkplaats geraakt. Het
zoeklicht op de hoek van de Kerkweg met de
Beeldsweg was de dans ontsprongen. Er waren wel
bommen gevallen in het weiland en in de ernaast
gelegen boomgaard; de installatie was niet geraakt.
Spijkenisse ontkwam ook niet aan bommen van de
Engelsen. De Wellingtons hadden het vooral gemunt
op de olietanks van Pernis, maar op een avond viel
een van de bommenwerpers de luchtdoelbatterij bij
het dorp aan. Er vielen zes bommen van elk 250
kilo. Een halfuur later werden nog eens 25
brandbommen op het dorp losgelaten. Enkele huizen
raakten beschadigd en een schuur en woonhuis
brandden af.

Eerste-luitenant Dirk Klop uit Nieuw-Helvoet
had de twijfelachtige eer de eerste Nederlandse
militair te zijn die het leven liet in de strijd tegen
Nazi-Duitsland, nog voor de Tweede
Wereldoorlog goed en wel was begonnen. Dat
gebeurde tijdens een schietpartij in Venlo op 9
november 1939, waarbij ook leden van de Britse
geheime dienst betrokken waren. Voor Hitler was
dit zogenaamde Venlo-incident extra aanleiding
om een half jaar later Nederland binnen te
vallen. Door de aanwezigheid van een
Nederlandse officier op Duits grondgebied was
de Nederlandse neutraliteit geschonden, zo
luidde de redenering.
In de geschiedenisboeken wordt gesproken van een
geheimzinnige schietpartij. Twee Britse spionnen,
Payne Best en Richard Stevens, dachten hoge Duitse
officieren op het spoor te zijn die het verre van eens
waren met het buitenlandbeleid van Hitler. Voor een
ontmoeting met afgevaardigden van de Duitse
officieren had het hoofdkantoor in Londen om
Nederlandse assistentie gevraagd. Dirk Klop werd
daarvoor aangewezen. De rendez vous zou
plaatsvinden net over de grens bij Venlo. Het bleek
een valstrik te zijn. Terwijl de Britten onder schot
waren genomen, opende Klop het vuur op de
Duitsers. ‘Hij rende zigzaggend weg van ons met
grote veerkrachtige sprongen, terwijl hij bleef vuren.
Hij maakte een gracieuze indruk met zijn
uitgestrekte armen, bijna als een balletdanser’, zo
luidde de verklaring van zijn Nederlands chauffeur.
Ver kwam Klop echter niet; de Duitsers schoten
terug en raakten hem in zijn hoofd. Zwaargewond
is hij naar een ziekenhuis in Düsseldorf gebracht
waar hij is overleden. Het hoe en waarom van de
ontmoeting en de feitelijke omstandigheden zijn
nooit opgehelderd. Wat er met zijn stoffelijke resten
is gebeurd, is evenmin bekend.
Voor de Tweede Wereldoorlog was begonnen kwam
er al een eind aan het leven van Dirk Klop, geboren
op 17 juli 1907 in Nieuw-Helvoet. Dirk volgde een
opleiding tot beroepsmilitair en toen de keus op hem
viel voor die geheime opdracht, leek een glasrijke
carrière in het verschiet te liggen. Het heeft niet zo
mogen zijn.
In Venlo leeft de Nieuw-Helvoeter nog voort in de
Luitenant Klopweg. En uiteraard in de gedachten
van de nabestaanden.
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CORRIE HEEFT HET

ALLEMAAL MEEGEMAAKT
Door de bevrijding heeft Corrie van der
Linde zich een vervelende gewoonte
aangeleerd. Hoewel er in die tijd nat u u r l i j k he e l a nd e r s ov e r w e r d ge d a c ht
d a n t e g e n w o o r d i g . “ Va n d i e s o l d a t e n
kregen we van alles”, weet de toen achtti e n ja r i ge B r i e l s e z i c h n o g g oe d te h e r i n n e re n . “ N i e t a l l e e n b ro o d e n k a k i e s ,
ma a r oo k s i g are tt e n e n z o h e b i k e i g e nl i jk l e re n roke n. I k m o e t z e g g e n d at i k
e r d i e e e r s t e k e re n k n a p d u i z e l i g v a n
was. H e t s tond natu u r li jk ge w oon stoe r,
j e v o e l d e j e g ro o t . M a a r i k b e n e r o o k
we e r v an af ge k om e n h o o r.”
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DE BUFFEL

IN OORLOG

Corrie rookte weliswaar niet, maar pruimen
deed ze in de oorlog wel. Om een zakcentje te
verdienen, werkte ze in de kas; druivenkrenten. Daar stonden ook tabaksplanten. “Je
kauwde op de nerven van die bladeren; het
was net kauwgom.” Het hielp ook een beetje
tegen de honger, want ondanks dat er eten was,
was het hongergevoel nooit ver weg. “In de
kas stond ook bloemkool en we namen er weleens wat van mee naar huis. De baas zag dat
natuurlijk. ‘Hebben ze er weer aangezeten’,
zei hij dan. ‘Als je maar weet, dat ik het zaterdag van je loon af haal’. Alleen deed hij dat
nooit.”
In de Tweede Wereldoorlog heeft de Buffel
ook een rol gespeeld. Weliswaar geen vooraanstaande rol en het schip is ook niet bij
gevechtshandelingen
betrokken
geweest.
Tijdens de Duitse aanval op ons land in 1940
deed de Buffel dienst als logementschip en lag
in Den Helder. Na de val van Nederland werd
het schip door de Duitse bezetter naar
Amsterdam versleept om daar als logementschip
dienst te doen.

In de oorlog moest de vader van Corrie
vanwege astma in het ziekenhuis worden
opgenomen. Om de andere dag ging ze naar
Rotterdam om hem te bezoeken. En om hem
een schone pyjama te geven. “De was deden
we met shampoo; zeep was er niet meer. Maar
alles werd er wel schoon van.”
Corrie ging ’s morgens al bijtijds op pad. Ze
was dan om een uur of half een in het ziekenhuis. Om drie uur vertrok ze weer richting
huis. Een keer is dat niet gelukt. “Er was blijkbaar ergens wat gebeurd, want iedereen moest
ineens om zes uur binnen zijn. Ik stond al op
de pont naar Rozenburg, maar ik zou nooit
meer op tijd in Brielle kunnen komen. Een
meisje, dat in het dorp woonde en met wie ik
in gesprek raakte, had me wel mee naar huis
willen nemen, maar ze bleek bij anderen in te
wonen. Ze sliepen allemaal op zolder en
ruimte was er eigenlijk niet. Ze wees me op
een man die Hartman heette en een garage op
Rozenburg bleek te hebben. Die heeft me toen
geholpen. Ik mocht in het bed van de knecht
slapen en die moest de nacht in een oude auto
doorbrengen.” De volgende morgen is Corrie
vroeg op pad gegaan richting Brielle. Met een
paar boterhammen voor onderweg die mevrouw Hartman haar had toegestopt. “Om acht
uur was ik thuis.”

Hr. Ms. Buffel, een oud ramtorenschip, was niet het
enige logementschip dat door de Duisters werd
gevorderd. Het voormalige pantserdekschip Hr. Ms.
Noord Brabant dat in Vlissingen lag afgemeerd
voor de matrozenopleiding, onderging hetzelfde lot,
evenals de Hr. Ms. Cornelis Drebbel, dat in
Rotterdam lag en onderdeel was van de
Onderzeedienst. De oude schroefstoomschepen in
Den Helder, Hr. Ms. Koningin Emma der
Nederlanden en Hr. Ms. Van Speyk, en het
verbouwde ramtorenschip Hr. Ms. Schorpioen
deden ook dienst als logementschip. In de oorlog
vorderde de bezetter de nodige vracht- en
passagiersschepen waarmee het aantal logement- en
depotschepen sterk werd uitgebreid.
Uit onderzoek van een speciale commissie in 1864
was naar voren gekomen dat de verdediging van de
Nederlandse kustwateren niet op orde was. Het
voorstel was om vier ramtorenschepen te bouwen
en dertien monitors en 29 kanonneerboten. Een
ramtorenschip had een versterkte voorsteven die
onder water naar voren stak. In een cilindervormig
gat midden in het schip stond een zware, op rollen
draaiende toren, waarin twee kanons stonden. De
Buffel was met pantserplaten extra beschermd.
Monitors waren laag op het water liggende
gepantserde, niet zeewaardige en van een zware
geschutstoren voorziene schepen die speciaal
bedoeld waren ter verdediging van de zeegaten en
de Zuiderzee.

Omdat ons land niet de technische kennis had om
een door stoom aangedreven ramtorenschip te
bouwen, werd de bouw uitbesteed aan een Schotse
scheepswerf. Nederlandse ingenieurs keken de
kunst af en bouwden later zelf de zusterschepen
Guinea en Stier. De Buffel was de eerste volledig
op stoom voortgestuwde eenheid binnen de
Nederlandse zeemacht.
Al in 1894 was de Buffel verouderd en werd
daarom buiten dienst gesteld en verbouwd tot
logementsschip. In 1896 als verblijf voor matrozen
van de Mijnendienst in Hellevoetsluis en vanaf
1920 als wachtschip in Vlissingen om vervolgens
ingezet te worden als logementsschip voor zee
miliciens (marine-dienstplichtigen) in Den Helder.
Op 14 mei 1940 viel de Buffel in Duitse handen en
de bezetter liet het schip overbrengen naar
Amsterdam waar het als accommodatieschip
gebruikt werd. Het schip overleefde de oorlog en
werd in de jaren erna gebruikt als logementsschip
voor de Onderzeedienst in Rotterdam. Tot 1974
werd het schip voor diverse doeleinden als
logementsschip gebruikt in Amsterdam, Den Helder
en Rotterdam. In 1973 besloot Rotterdamse
gemeentebestuur de Buffel voor museale doeleinden van de marine over te nemen en in de
(vermoedelijke) originele staat van 1868 terug te
brengen. De buffel is in 1979 als museumschip bij
het Maritiem Museum Rotterdam geopend.
Vanwege bezuinigingen binnen het museum is de
Buffel in 2013 door Arie van de Ban naar
Hellevoetsluis gehaald. De Stichting Museumschip
Buffel heeft het schip in 2016 overgedragen aan de
Stichting Ramtorenschip Buffel. De gemeente wil
met een structurele subsidie de Buffel behouden als
uniek maritiem cultureel historisch erfgoed. Er is
een plan om de Buffel samen met Droogdok Jan
Blanken en het Stadsmuseum uit te bouwen tot het
Historisch Marine Kwartier in Hellevoetsluis.
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A mpe r e en we e k v oo r d e b e v ri jd i n g
w e rd S p i j k e n i s s e g e c o n f ro n t e e rd
m et ee n t yf u se pi d e mi e d o o r b es me t
wa ter in d e s pui k om .
In februari was al het eerste geval
g e c o n s t a t e e rd . I n a p r i l g re e p d e
b e s m e t t i n g v e rd e r o m z i c h h e e n .
Er raakten 199 inwoners besmet die
w e rd e n v e r v o e rd n a a r h e t ‘ Z u i d e r ’
(Zuiderziekenhuis) of naar de quarantaine-inrichting op de Heyplaat. 19
mensen overleefden het niet. Dokter
Rad ema c her k o ndi g d e ee n ‘ lo c kd o w n ’
af (zoals we dat nu zouden noemen) en
de e d h et d o rp op sl o t.
De medische staf bij het Quarantainestation op de Heijplaat die zorg droeg voor de besmette inwoners van Spijkenisse.

N i em an d mee r in o f uit . I nde rda a d, d e
geschiedenis herhaalt zich. Pas op 7
j u l i 1 945 vierde Spij ken isse he t Bev ri jd i n gsf ees t.
D e e e r s t e t y f u s p a t i ë n t e n w e rd e n m e t
p a a rd n a a r h e t q u a r a n t a i n e g e b o u w
v e r v o e rd . D o o r h e t g e b re k a a n w a t e rleiding en riolering en de algemene
verzwakking door te weinig en slecht
voedsel greep de epidemie razendsnel
o m zic h heen.

A l l e i n w o n e r s v a n S p i j k e n i s s e k re g e n
op 3 mei een inenting, maar steeds
m e e r z i e k e n m o e s t e n w o rd e n o v e rg eb r a c h t n a a r h e t z i e k e n h u i s i n R o t t e rdam.
Het
was
wrang
dat
de
bevrijdingsoptocht door Hekelingen
trok, terwijl Spijkenisse angstvallig van
d e b u i t e n w e re l d w e rd a f g e s l o t e n .
Zodra
de
g e a l l i e e rd e
m i l i t a i re n
a r r i v e e rd e n , z o rg d e d e m e d i s c h e s t a f
voor een noodwatervoorziening en
z uiv erin gsta blet t en.

B EGRAFENIS S IMONSHAVEN
Het toestel van de Engelse piloot George
Ernest Peacock was in de meidagen van 1940
een van de eerste die boven Voorne-Putten
werd neergehaald. Het wrak met het dode
lichaam van de piloot werd pas een jaar later
geborgen om hem op een eervolle manier in
Simonshaven te kunnen begraven. De actie zou
echter een niet gedacht en ongewenst staartje
krijgen.
Het Engelse 9 Squadron bestond uit twaalf
Wellington bommenwerpers. De opdracht die
Peacock had meegekregen was het bombarderen
van de industrie in het Ruhrgebied. Op weg naar
het doel pikten de zoeklichten van de Duitsers het
vliegtuig op en brachten het afweergeschut in
stelling. Door een voltreffer stortte het toestel
neer in de polder van Simonshaven. Vier van de
zes bemanningsleden hadden zich met hun
parachute weten te redden, maar werden
naderhand toch krijgsgevangen gemaakt. Niet
alleen piloot Peacock vond de dood, ook een
zesde bemanningslid die als waarnemer mee
vloog, had de dans niet weten te ontspringen.
Mogelijk heeft zijn parachute dienstgeweigerd.
Het wrak met het zielloze lichaam van de Engelse
piloot had zich zo diep in de grond geboord, dat
pas een jaar later werd besloten het te bergen.

De bergingswerkzaamheden brachten aan het
licht dat er nog acht bommen in het wrak zaten.
Burgemeester De Snoo wilde geen kosten maken
en stelde voor het vliegtuigwrak met bommen en
al in de grond te laten zitten. In de veronderstelling dat de bommen in de wellen weg zouden
zakken en dan geen kwaad meer konden. Het
Nederlandse Departement van Defensie vond dat
de bommen eruit moesten. De Wehrmachtscommandant in Breda hakte uiteindelijk de knoop
door: alleen de Duitse bezetter mocht vliegtuigen
bergen. De burgemeester had het schroot willen
verkopen om de kosten van de bergingsoperatie
te kunnen betalen.

O P G R AV E N
Vooral uit piëteit voor het slachtoffer; de
gemeente wilde hem alsnog een eervolle
begrafenis geven. Dat gebeurde op 27 mei 1941
in de vorm van een zogenaamde ‘uitvaart der
eerste klasse’ op de begraafplaats bij de kerk van
Simonshaven. Behalve de burgemeester, de
gemeentesecretaris,
de
dominee,
een
Nederlandse officier en enkele bewoners waren
daarbij ook Duitse soldaten aanwezig om de
gesneuvelde Engelsman de militaire eer te
bewijzen.

De vraag was wie de opdracht had gegeven om
het toestel op te graven waarbij de bommen
waren gevonden. Dat was dus de gemeente en
die moest dan ook maar opdraaien voor de
kosten die waren geraamd op 1.500 gulden. De
gemeente kon alleen de begrafenis declareren;
zegge en schrijve ƒ 72,60. Tot overmaat van ramp
diende de boer waar het vliegtuig terecht was
gekomen, ook nog een claim in die op het bordje
van de gemeente terecht kwam: ‘voor het naar de
schuur rijden van het vliegtuig’, ‘voor gebruik van
wagen met paarden’ en ‘voor vier maanden
opbergen van het vliegtuig’.
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BOMMEN OP
ROTTERDAM
14 MEI 1940 STAAT BIJ VEEL NEDERLANDERS
IN HET GEHEUGEN GEGRIFT ALS DE DAG
WAAROP DE DUITSE LUFTWAFFE R’DAM IN
DE AS LEGDE. NOG STEEDS ZIJN ER VEEL
VRAGEN RONDOM HET BOMBARDEMENT
ONBEANTWOORD GEBLEVEN.
Het is dinsdag 14 mei 1940. Tussen 13.27 uur en 13.40
uur laten zo’n 90 Heinkel-bommenwerpers van het
eskader Kampfgeschwader 54 Totenkopf (KG 54), dat
onder leiding van Geschwaderkommodore Oberst
Walter Lackner staat, hun bommen los boven
Rotterdam-Centrum, Kralingen en Rotterdam-Noord.
De afgeworpen lading verwoest meer dan 30.000
woningen en panden. Naar schatting kwamen 650 tot
900 mensen om en ongeveer 80.000 Rotterdammers
werden dakloos. Het bombardement was de reactie van
het Duitse leger op het Nederlandse verzet bij de
Afsluitdijk, op de Grebbeberg en aan de Moerdijkbruggen, waardoor de Duitse opmars werd vertraagd.

Wat voorafging

Op 10 mei 1940 landen er Duitse parachutisten in
Rotterdam-Zuid. Er vallen bommen op de stad en het
Noordereiland wordt bezet. Het is het begin van de
Tweede Wereldoorlog in Nederland. De Duitsers
komen echter voor een aantal onaangename
verrassingen te staan. Mariniers en de Landmacht
houden stand bij de Maasbruggen. Torpedobootjager
Hr. Ms. van Galen zet koers naar Rotterdam en vanaf
vliegveld Waalhaven stijgen enkele Fokker G.I.
toestellen op om diverse Duitse vliegtuigen neer te
halen. Rotterdam blijkt niet zo makkelijk in handen te
krijgen als het Duitse leger verwacht had.

Ultimatum

Op 14 mei, tussen 9 en 10 uur, ontvangen kolonel
Scharroo, de Nederlandse commandant van Rotterdam,
en burgemeester Oud een ultimatum van generaal
Schmidt. Twee uur na ontvangst zouden maatregelen
tot vernietiging van Rotterdam getroffen worden.

De brief is ondertekend met ‘de commandant van
de Duitse troepen’, zonder handtekening of rang.
Omdat Scharroo dit ‘vodje papier’ te vaag vindt om de
stad over te geven, neemt hij contact op met zijn
opperbevelhebber generaal Winkelman. Ook deze ziet
geen noodzaak tot capitulatie en besluit tijd te winnen
door Scharroo om een correct geformuleerd ultimatum
te laten vragen. Dit verzoek bereikt generaal Schmidt
een kwartier voor het verstrijken van het oorspronkelijke ultimatum.
De Duitse generaal beveelt het geplande bombardement uit te stellen wegens overgaveonderhandelingen.
Maar het eskader Kampfgeschwader 54 steeg net op
dat moment op. De vluchtcommandanten was meegedeeld dat wanneer het bombardement niet door zou
gaan, vanaf het Noordereiland rode lichtkogels
afgevuurd zouden worden. Door onbekende oorzaak
ontvangt Schmidt geen bericht dat de Duitse
vliegtuigen tóch zijn opgestegen en neemt daarom
geen maatregelen om de lichtkogels af te vuren. Zoals
gevraagd laat hij een nieuw ultimatum opstellen
waarin hij Scharroo tot 16.20 uur geeft om de stad over
te geven, dit keer voorzien van naam, rang en
handtekening. Het is op dat moment 13.20 uur.

De aanval

Enkele ogenblikken later verschijnen er Duitse
bommenwerpers aan de horizon. In paniek, uit angst
voor ‘friendly fire’, laat Schmidt alsnog rode
lichtkogels afvuren om de positie van de Duitse
grondtroepen aan te geven.
Enkele Heinkels breken de missie af en lozen hun
bommen onderweg terug naar de basis. Door deze
‘toevalstreffers’ in de Hoekse Waard en Strijen lopen
huizen lichte schade op. Er vallen acht doden en een
aantal gewonden.
KG 54 neemt echter geen lichtkogels waar boven het
door hen te bombarderen gebied en dus houdt het
eskader koers. De luchtverdediging is op dat moment
nergens in de buurt van Rotterdam te bekennen.
Minutenlang klinkt het luchtalarm en de inwoners van
de stad zoeken massaal naar een schuilplaats. In het
jaar dat Rotterdam zijn 600-jarig bestaan zou vieren,
wordt de historische binnenstad op 14 mei 1940 binnen
een kwartier door 97.000 kilo Duitse brisantbommen
volledig verwoest.
Bron: Wikipedia

MET DANK AAN
Streekarchief Voorne-Putten
Bob Benschop en Jeroen Rijpsma
Vereniging Historisch Spijkenisse
Stadsmuseum Hellevoetsluis
Videoclub Phoenix
Gemeente Brielle
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Nissewaard
Gemeente Westvoorne
TEVENS DANK AAN
Marketing OP Voorne-Putten
UITGAVE
Bastion X communicatie partners
I.s.m. de gemeenten Brielle, Westvoorne,
Hellevoetsluis en Nissewaard.

In de Hongerwinter zaten vele honderdduizenden Nederlanders in West-Nederland al
maandenlang zonder enige vorm van voedsel,
kleding en hulpgoederen. Na maandenlang
overleg tussen de Duitsers en de geallieerden,
werd op 29 april 1945 het Akkoord van Achterveld gesloten, waarmee de Duitsers het toestonden dat enkele bommenwerpers pakketten met
voedsel en noodrantsoenen op bepaalde hoogte
af zouden werpen.
Om er zeker van te zijn dat de geallieerden zich aan
de afspraken hielden en geen parachutisten of
wapens zouden droppen, werden steekproeven
gedaan. Ook werd in het geheim afweergeschut
geïnstalleerd.

De eerste voedseldroppings werden uitgevoerd
onder de naam Operatie Manna. De operatie werd
geleid door de Britten. Alleen al op 29 april werd
535 ton aan voedsel gedropt boven West-Nederland.
De pakketten bestonden uit blikken vlees, groente,
chocolade en koeken. Ondanks de overeenkomst
met de Duitsers, werden enkele bommenwerpers
toch beschoten. Gelukkig konden zij alsnog hun
lading afwerpen, zonder ernstige gevolgen.
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BRIELLE | NSB-burgemeester opgepakt.
Nadat op 12 mei de overgave was getekend,
kon BS-commandant Bootsma op zondag 13
mei de opdracht geven om alle collaborateurs
op te pakken. Deze kwestie lag gevoelig, want
er werd verschillend over gedacht.

INSPECTIE DOOR
PRINS BERNHARD
Om de Nederlandse troepen een hart onder
de riem te steken en de verdedigingswerken in ogenschouw te nemen, heeft
Prins Bernhard op 11 maart 1940 een
bezoek gebracht aan Voorne-Putten.
Zijn tocht begon in Oostvoorne om een schietdemonstratie van de mitrailleurpost bij te wonen.
Vervolgens inspecteerde de prins de nieuwe barakken in Rockanje, woonde hij er een oefening bij
van Batterij IX, een theorieles van de zoeklichtafdeling en een demonstratie van de Geneeskundige
Dienst. In Nieuw-Helvoet bezocht hij de batterij
bij het pompstation van de waterleiding. Hij zag er
gymnastiekoefeningen en de Verbindingsafdeling
in actie. In Hellevoetsluis werd Prins Bernhard

aan de hand van de burgemeester Van Bommel
rondgeleid door het Landhuis, het huidige
Prinsehuis. Vanaf het bordes nam hij een defilé af
van de militaire troepen. In Nieuw-Helvoet bracht
hij nog een bezoek aan de weduwe van sergeant
Lochmans, een verongelukte torpedojager.
Het bezoek van de prins verliep overigens niet
geheel vlekkeloos. Brielse schoolkinderen zouden
hem op zijn weg naar Oostvoorne langs de Groene
Kruisweg toezingen, maar de prins was al lang
en breed voorbij. De kinderen teleurgesteld
achterlatend. Een tweede ‘incident’ vond plaats in
Rockanje. Prins Bernhard zou met saluutschoten
worden begroet. Ze gingen echter af bij de
verkeerde auto, waardoor de prins genoegen moest
nemen met een aankomst in stilte.

Uiteraard heeft ook Tinte de bevrijding uitbundig gevierd. Voor de eerste keer was dat in 1946. De foto’s
zijn genomen op de Strypsedijk. Erop te zien zijn Lenie Korveleijn, Nelly van Marion en Joop Roskam.
Op de foto met de versierde kar staan Corry Hordijk, Jaap Kramer, Arie Hordijk en Jaap Hordijk.

Dat NSB’ers en de leden van de Landwacht en de
Weerafdeling opgepakt dienden te worden was
duidelijk. Maar er vonden ook veel arrestaties
plaats op aanwijzing van inwoners waarvoor geen
directe aanleiding was maar waarbij vaak
persoonlijke grieven meespeelden. De meest
fanatieke BS’ers waren degenen die vergelding
als drijfveer hadden en die keken tijdens hun
bevrijdingsroes niet op een arrestatie meer of
minder.
In Brielle werden tachtig NSB’ers opgepakt en in
de Ambachtsschool ondergebracht. Bootsma
beschreef de gang van zaken: “een grote hilariteit
en spot als een van de arrestanten van huis werd
opgehaald en door de Voorstraat naar het
arrestantenlokaal werd gebracht. Zo is de gehate
burgemeester – Snurkie – opgehaald, en hij heeft
een boetegang moeten lopen langs velen, die hij
vaak op ergerlijke wijze had behandeld en
afgeblaft. Het is aan de discipline te danken dat
er geen bijltjesdag is gehouden.’’
Met name het oppakken van NSB-burgemeester
Van der Hoff voelde voor veel inwoners als
gerechtigheid. Onder geleide van agenten en
leden van de BS werd hij afgevoerd. Terwijl hij
opgesloten zat, maakten de feestvierders hem
belachelijk. Zijn bijnaam Snurkie had hij
gekregen vanwege het gerucht dat hij in zijn
slaap flink snurkte.
De collaborateurs werden opgesloten in scholen
en barakken, waar ze ondervraagd werden. Lichte
vergrijpen werden al snel weer in vrijheid
gesteld, mensen die voor een proces voor het
tribunaal moesten verschijnen werden per 1
augustus verzameld in Kazerne Haerlem, dat
ingericht werd als interneringskamp.
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V ERZETSMENSEN
IN R OCKANJE
GEFUSILLEERD
I n d e du i ne n v a n R o c k a n je fu s i l l e e r d e n
de Duitsers op 6 december 1944 zes
verzetsmensen. Het is een verhaal van
verraad. Een verhaal van twee foute
Hollanders, de één een gedeserteerde
S S ’ e r, d e a n d e re e e n D u i t s e g e t ro u w e
NS B ’e r.
Gerrit van Noort, die zich bij de Duitse SS had
aangesloten zag in de zomer van 1944 de
geallieerden steeds verder oprukken en besloot
eieren voor zijn geld te kiezen; hij deserteerde. Op
zijn vlucht kwam hij terecht bij het huis van Cornelis
Langendoen in Rockanje. Een paar dagen ging hij
voor een tijdje naar Zwartewaal, waar op hetzelfde
onderduikadres drie eveneens gedeserteerde
Italiaanse soldaten zaten. Uiteindelijk keerde hij
weer terug.
De voorman van de NSB in Rockanje, Spinks, was
bijzonder actief; niets leek hem te ontgaan. Hij wist
dan ook al snel dat de gedeserteerde Van Noort zich
schuilhield in het dorp. Hij bracht Inselkommandant
Schermuly ervan op de hoogte. Hij liet Van Noort
oppakken en tijdens het verhoor vertelde hij alles
wat hij wist van het verzet in Rockanje en in
Zwartewaal. In zijn bijzijn had Rockanjenaar
Johannes Groeneveld verteld dat er in zijn huis een
radiotoestel stond en dat hij naar Radio Oranje
luisterde. De Duitsers hadden dat ten strengste
verboden. Er stond een behoorlijke gevangenisstraf
op, zelfs de doodstraf. Van Noort zei bij zijn verhoor
ook het nodige over gemeentesecretaris Willem de
Waal. Hij zat niet echt in het verzet, maar leende
zich met enige regelmaat voor hand- en
spandiensten.
Van Noort wist van de Italianen in Zwartewaal en
vertelde wat zijn ondervragers wilden horen. En om
zichzelf te redden bedacht hij een verhaal over
wapensmokkel met de Zwartewaalse botter van de
vissers- en verzetfamilie Van der Zee. De
Inselkommandant gaf opdracht de Italianen op te
pakken. Bij die actie probeerden de bewoners, de

broers Jan en Johan Koene, weg te komen maar ze
werden in hun vlucht doodgeschoten. De Duitsers
staken het huis in brand waarin de Italiaanse
onderduikers zich nog steeds schuilhielden.
Salvatore Scanio en Francesco Concas kwamen om
in de vlammenzee, de derde Italiaan, Franco di Julio,
wist te ontkomen en vond verderop in een hooiberg
een mooie plek om zich schuil te houden. De boer
die hem de dag daarop vond, heeft hem geholpen uit
handen van de Duitsers te blijven.
In de haven van Zwartewaal pakten de Duitsers
visser Jan van der Zee en twee van zijn zoons,
Willem en Hendrik, op. Op diezelfde dag hebben
soldaten in hun woningen de Rockanjenaren
Groeneveld en De Waal opgepakt. De vijf kwamen
terecht in de Brielse HBS, waar ook Cornelis
Langendoen, die SS’er Van Noort onderdak had
geboden, heen is gebracht.
Om acht uur ‘s avonds hebben de Duitsers de zes
mannen naar de duinen van Rockanje overgebracht.
De verzetsmensen werden voor het vuurpeloton
gezet en zonder enige vorm van proces
doodgeschoten. Na de oorlog is Inselkommandant
Schermuly voor zijn rechteloos handelen
veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.

SCHIJNVLIEGVELD ZWARTEWAAL
Om in de oorlog de aandacht van de
echte vliegvelden af te leiden, hebben de Duitsers op diverse plaatsen
schijnvliegheden
aangelegd.
In
Zwartewaal bevond zo’n schijnvliegveld zich aan de Maasdijk, in de
hoek tussen de Groene Kruisweg en
d e o p r i t n a a r d e B r i e l s e B u r g . Va n
het vliegveld is alleen een schuilbunkertje overgebleven. Hier konden de drie soldaten die het
vliegveld bedienden schuilen tijdens
bombardementen.
De inrichting van de schijnvliegvelden was
vaak zeer compleet, inclusief schijnvliegtui-

gen en ander materieel. Ook werden er systemen aangelegd om nepvliegtuigen te laten
bewegen over de terreinen.
Dat ging in sommige gevallen heel ver. Hoewel de inrichting onderling verschilde, hadden alle schijnvliegvelden een startbaan.
Vaak in de vorm van een lange spoorrails
(soms wel 500 meter lang) met daarop een
namaakvliegtuig. Zelfs een hangar ontbrak
niet, maar dat was dan niet meer dan een decorstuk van hout en zeildoek zoals op een
filmset. De zogenaamde startbaan had aan
weerszijden een lange rij lampen. Het vliegtuig, vastgekoppeld aan een staaldraad, werd
voortgetrokken door een elektromotor. Zo
kon het vooruit de hangar uit en weer achter-

waarts terug. Het schijnvliegveld werd dag
en nacht bewaakt. Op sommige schijnvliegvelden stonden zelfs verschillende modellen
van vliegtuigen.
De schijnvliegvelden waren niet alleen een
onderdeel van de beveiliging, de Duitsers
gebruikten ze ook om in noodgevallen de
bommenlading van de eigen toestellen kwijt
te kunnen.
De tactiek van schijnvliegvelden was redelijk
succesvol in het misleiden van de geallieerde
vliegers. Het was overigens niet zonder
gevaar voor de bevolking in de omgeving.
Naarmate de oorlog vorderde, wisten de
geallieerden steeds beter de echte van de
schijnvliegvelden te onderscheiden.
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TOREN ALS P EILSTATION
De Brielse Dom heeft in de Tweede
Wereldoorlog voor de bezetter een
belangrijke rol gespe eld in de strijd tegen
de Britten. Ze hadden echter niet op
Wijnand Spoor gerekend die de boel een
beetje heeft weten te saboteren.
“De oorlog was nog maar net begonnen of de
Luftwaffe had zich al in de toren van de SintCatharijnekerk gevestigd”, weet Bouwen Torreman
die zich in deze geschiedenis heeft verdiept. De
toren was een peilstation in wat de Duitsers ‘the
battle of Britain’ noemden. Ze wilden precies weten
waar de toestellen heen gingen en hoe ze weer
terugkeerden.” De installatie stond op de
klokkenzolder en bovenop de toren. De
commandopost was aan de Thoelaverweg gevestigd
en in de polder van Meeuwenoord stonden nog eens
vijf masten. En er waren natuurlijk soldaten in
Brielle gelegerd om het station te bedienen.
Bouwen vertelt dat de Duitse troepen in het begin
vriendelijk werden ontvangen, maar dat veranderde
snel. Het was tenslotte oorlog. De Duitsers leken
het meer als een soort vakantie te zien. “Ze maakten
foto’s en stuurden die naar huis om te laten zien hoe
goed en gezellig het hier was.” Voor een soldaat
heeft dat een flink staartje kregen, zo blijkt uit het
verhaal van Bouwen. “Hij had zijn fototoestel aan
een vriendje uitgeleend en de foto’s die hij had
gemaakt, waren toevallig in handen gekomen van
de commandant. Maar hij moest op het matje
komen. ‘Het is een kerk, maar ook een militair
object en je weet dat je daar geen foto’s van mag
maken.’ Hij moest zijn geweer inleveren en heeft
een maand in de gevangenis aan de Noordsingel in
Rotterdam gezeten en om na te denken.”

DOORGEKNIPT

Wijnand Spoor werkte in de bakkerij van Cor Ribbe
aan de Langestraat waar de overbekende
zandtaartjes werden gemaakt. Daarnaast had hij de
taak om de klok van de Brielse Dom op te winden
en, als dat nodig was, gelijk te zetten. Elke dag om
twaalf uur maakte Wijnand de gang naar boven. “In
het begin gingen de Duitsers met hem mee,
gewapend met geweer en bajonet”, weet Bouwen uit
overlevering. “Op een gegeven moment
vertrouwden ze elkaar en mocht hij alleen de
trappen op. Naar mate de oorlog vorderde, werden
de Duitsers toch wat benauwder en de sfeer
onvriendelijker. Ze gingen springstof aanbrengen in
de kerk. In verband met een mogelijke komst van
de geallieerden, moest de kerk weg. Wijnand heeft
een tangetje of een schaartje gepakt en het draadje
doorgeknipt. Je zou het sabotage kunnen noemen.
De Duitsers moeten dat toch binnen een half uur in
de gaten hebben, denk je dan, maar ze hebben er
nooit iets van gemerkt. Ik weet dat van een neef van
hem, want daar heeft Wijnand het aan verteld.”

Onder leiding van inselkommandant Ernst
Schermuly was het 826ste Wolga-Tataarse
infanteriebataljon tussen oktober 1943 en
januari 1945 belast met de verdediging van
Voorne. Een bataljon dat bestond uit ruim 850
Wolga-Tataren en 250 Duitsers. Amateurhistorica Nadet Somers uit Rockanje haalde hun
verborgen geschiedenis boven water.
De foto’s doken een paar maanden terug op. WolgaTataren op de Brielse wallen. Drie soldaten met een
Mongools uiterlijk die waakten over de inmiddels
gesloopte bunker op de Molenwal. Medio 1944
waren ze samen met drie Duitsers ingekwartierd op
de nabijgelegen boerderij van de familie Roskam.
De gesprekken verliepen moeizaam. Niet alleen was
de taal een barrière. Ook had de bevelhebber zijn
manschappen een spreekverbod opgelegd, al hield
niet iedereen zich daaraan. Nadet Somers: “In mijn
zoektocht heb ik enkele bewoners gesproken die
contact hadden met een Tataar. Hun verhalen heb ik
opgetekend in mijn boek Wolga-Tataren op Voorne.”

OP DE VLUCHT

In haar publicatie volgt Nadet Somers het spoor van
Leo Zaripov, die zich na de Tweede Wereldoorlog
Leo Lunny zou noemen. In zijn jeugdjaren slaat het
gezin Zaripov op de vlucht voor het dwingende
communisme van Stalin. Als Leo denkt rust te
hebben gevonden, breekt de Tweede Wereldoorlog
uit. Voor hij het goed en wel beseft zit hij midden in
de oorlog en ziet hij een overmacht van Duitse
soldaten op zich afkomen. Met vele duizenden
andere Tataren voelde hij er niets voor om te dienen
als kanonnenvoer. Zo raakte hij in Duitse
krijgsgevangenschap.
De commandant van het 826ste bataljon, Schermuly,
liet zich graag fotograferen met ‘zijn’ Tataren. Hij
ging ervan uit dat de soldaten het goed naar hun zin
hadden in Duitse krijgsdienst en dat hij de wind er
onder had. De Wolga Tataren kregen volop ruimte
voor het uitoefenen van hun eigen cultuur. Ze
mochten hun worstelwedstrijden, muziek en dans en
religie uitoefenen. De meeste Wolga Tataren waren
islamitisch en dus maakte ook een geestelijk leider,
een moellah, onderdeel uit van de manschappen. De
tijd die de Wolga-Tataren op Voorne doorbrachten,
was relatief rustig voor hen; ze zaten immers niet
aan het front.

GEDAAN MET DE RUST

Maar in januari 1945 was het gedaan met die rust.
Het 826ste bataljon verdween van de ene op de
andere dag van het eiland. Het oorlogsfront bij de
Maas was de nieuwe bestemming. Nadat de
geallieerden de Duitsers hadden verslagen, werden
de gevangen genomen Wolga-Tataren op transport
richting Rusland gezet. Somers: “Aangenomen
wordt dat geen van hen de oorlog heeft overleefd.
In Rusland werden ze immers gezien als landverrader. In het beste geval gingen ze richting
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onmiddellijk ter dood werden veroordeeld.” Leo
Zaripov wist echter op miraculeuze wijze te
ontkomen.
Uit een naoorlogse brief van inselkommandant
Schermuly bleek dat hij was uitgeweken naar
Engeland. In zijn onvermoeibare zoektocht naar
vrijheid wist Leo keer op keer aan de dreigende
dood te ontsnappen. Somers: “Maar je voelt ook zijn
angsten. Om onvindbaar voor de Russen te zijn,
veranderde hij in Engeland zijn naam in Leo Lunny.
Pas na 1990 durfde hij voor zijn Tataarse afkomst
uit te komen. Toen heeft hij ook zijn familie in
Oezbekistan en Rusland bezocht. Hij stierf in 2010
op 89-jarige leeftijd.”
Wolga-Tataren op Voorne is voor € 9,95
verkrijgbaar bij boekhandel Hoofdstuk Een in
Brielle, bij de winkels van Bruna in Hellevoetsluis
en Oostvoorne, The Read Shop in Rockanje en bij
het
Streekarchief
Voorne-Putten.
ISBN:
9789083054308.
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een paar honderd meter afstand sprong de
bemanning
van
boord
en
nam
de
afstandsbediening de besturing over. De Linse,
die onder meer in voormalige marine loodsen
waren ondergebracht, hadden niet zo’n grote
actieradius. De duikbootjes lagen achter de
sluizen van het Kanaal door Voorne.
De effectiviteit van de kleine oorlogsvloot liet
veel te wensen over. Tijdens een grote actie
ging het merendeel van de achttien Bibern
verloren, terwijl slechts een enkel vijandelijk
schip tot zinken werd gebracht. De volgende
nacht gingen alle ingezette duikboten
verloren; twee zelfs al tijdens het transport
naar de Schelde. Eind december 1944 lagen er
nog maar veertien Bibern in de Hellevoetse
haven. Ze werden ingezet voor een grote actie
en zouden erheen worden gevaren door de
Wölfchen. Zover kwam het niet. Een van de
duikboten had vorstschade opgelopen en
lanceerde spontaan de twee torpedo’s. Het
moederschip kwam door de explosie half op de
kant te liggen en elf Bibern raakten flink
beschadigd en enkele zonken zelfs naar de
bodem. Het betekende voor Hellevoetsluis
gelijk het einde als onderzeebootbasis.

Hellevoetsluis uitvalsbasis voor
duik- en speedboten
Hellevoetsluis speelde aan het eind van de
oorlog een belangrijke rol in de strijd om de
haven van Antwerpen. In de haven lag
namelijk een deel van Kleinkampfmittel
vloot. Onder andere kleine duikboten en
speedboten moesten voorkomen dat de
geallieerden via de Westerschelde de eigen
troepen in de Belgische haven konden
bevoorraden.
De zogenaamde K-Flottilles bestonden uit drie
typen: Biber, Molch en Linse. De
eenmansduikboot Biber (bever) was ruim

negen meter lang. De duikboot, die een
snelheid van 5 knopen kon behalen en
maximaal 125 zeemijlen kon afleggen, kon
twee torpedo’s meenemen of een mijn en een
torpedo. De elektrisch aangedreven Mosch
(salamander) had twee torpedo’s aan boord.
Dit bijna elf meter lange duikbootje behaalde
onder water een snelheid van 5 knopen. De
actieradius was 50 zeemijl. De Linse (linze)
was
een
op
afstand
bestuurbare
motorspeedboot en had explosieven aan boord.
Samen met een commandoboot begaven de
speedboten zich naar het vijandelijk doel. Op

De Linsen werden nog wel in stelling
gebracht.
Hoewel
door
een
Engels
bombardement flink wat boten waren
beschadigd, kwamen toch een paar weken later
negen Linsen in actie. Tenminste dat was de
bedoeling. Door slecht weer kwamen ze in de
problemen; alleen de commandoboot keerde
op de basis terug. De andere waren met de
eigen lading opgeblazen. Nieuw aangevoerde
boten hadden die dag evenmin succes. De
verliezen liepen daarna alleen maar op, terwijl
successen uitbleven. In de laatste weken van
de oorlog raakten zes Linsen op zee de weg
kwijt en strandden bij Breskens, dat op dat
moment al was bevrijd. De Engelse marine gaf
het genadeschot door een vloot van twaalf
Linsen te onderscheppen en aan flarden te
schieten. Een enkele wist Hellevoetsluis nog
te bereiken. Het betekende ook het einde voor
deze oorlogsbootjes.
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Door Teun Lageweg | Ze waren hartelijk welkom in
Hellevoetsluis. Of dit uitsluitend menslievende
motieven had, is altijd een vraag gebleven.
Hellevoet was vooral blij dat er eindelijk weer eens
activiteiten binnen de doodgebloede vesting
plaatsvonden.
De verschrikkingen die tijdens de Kristallnacht in de
nacht van 9 op 10 november 1938 in Duitsland
plaatsvonden, waren voor veel Joodse inwoners van
dat land de druppel die de emmer deed overlopen. Ze
besloten het land te verlaten en hun heil elders te
zoeken. Nederland was een van de dichtstbijzijnde en
logische bestemmingen.
OPSTEKER VOOR MIDDENSTAND
Omdat Hellevoetsluis door het vertrek van Marine en
Rijkswerf een grote leegstand van woningen en
bedrijfspanden kende, besloot het gemeentebestuur de
poorten voor de vluchtelingen wijd open te zetten. De
komst van de joodse gezinnen en alleenstaanden zou
een opsteker voor de middenstand en huiseigenaren
betekenen. Verblijfsvergunningen werden dan ook
ruimhartig verstrekt. Eind 1938 hadden zich - legaal al 28 joodse vluchtelingen in Hellevoetsluis gevestigd,
waaronder zes families. Daarbij was ook een
ondernemer die in de voormalige Muloschool aan de
Oostzanddijk een tapijtfabriekje opzette. Deze
onderneming bood in het naar werkgelegenheid
snakkende Hellevoet werk aan zo’n dertig inwoners.
ILLEGALE IMMIGRANTEN
Maar naast de vluchtelingen die op een legale manier
hun land hadden verlaten, was ook een illegale stroom
immigranten ontstaan. Dat werd de Nederlandse
regering op een gegeven moment te gortig. Er werd
besloten dat allen die Nederland illegaal waren
binnengekomen, zich in Amsterdam moesten melden,
waarna ze op een door de regering aangewezen plaats
werden ondergebracht. In eerste instantie was dat het
strafkamp Norg in Veenhuizen, maar al snel werd
duidelijk dat het verblijf daar als onmenselijk werd
ervaren. De van hun familie gescheiden mannen waren
dan ook opgelucht dat zij de misstanden achter zich

voormalige Marinekantine aan het Gallasplein (nu
Tromphuis). Hoewel de meesten blij waren Norg te
hebben verlaten, bleek ook het verblijf in
Hellevoetsluis geen luxe. De verblijfsruimten waren
krap, er moest worden geslapen in stapelbedden en de
hygiëne in keukens en ziekenboeg was ver te zoeken.
Bovendien konden de nieuwe bewoners geen stap
buiten de deur zetten zonder een ‘begeleider’ mee te
krijgen. Daarnaast was er in Hellevoet buitengewoon
weinig te beleven; een wandelingetje binnen de
vestingwallen was al een hoogtepunt in het saaie
dagritme. Ze probeerden er het beste van te maken.
De vroegere Marinekantine en het voormalige Hospitaal
aan het einde van de Oostkade fungeerden als
woonruimten voor de Joodse vluchtelingen.

konden laten, en verhuizen naar een nieuwe locatie.
Daarvoor was ook Hellevoetsluis aangewezen. Deze
plaats werd uitermate geschikt bevonden, omdat de
toegangen tot de vesting gemakkelijk konden worden
bewaakt. Bovendien was er door de grote leegstand
genoeg verblijfsruimte beschikbaar.
GEEN LUXE
Zo werd al in januari 1939 een groep van zo’n 200
mannelijke vluchtelingen vanuit Norg naar
Hellevoetsluis overgebracht. Dat gebeurde onder
zorgvuldige geheimhouding en strenge bewaking.
Eenmaal in Hellevoetsluis werden zij ondergebracht
in het vroeger Marinehospitaal aan de Oostkade, en de

De bekende Hellevoeter Jo Bal (midden) fungeerde als een van de begeleiders van vluchtelingen in Hellevoetsluis.
Op de foto na het ophalen van de post.

BUSREIZEN
Met een aantal Hellevoeters ontstonden hartelijke
contacten en er werden activiteiten georganiseerd,
zoals sport, muziekuitvoeringen en toneel.
Hoogtepunten waren de bezoekjes door familieleden,
die echter alleen maar op zondag hun verwanten
mochten bezoeken. Hiervoor werden vanuit
Amsterdam busreizen georganiseerd. Lange reizen,
voor een weerzien van maar enkele uurtjes. Een enkele
Hellevoeter wist daar weer een slaatje uit te slaan door
kamers te verhuren, waardoor man en vrouw
tenminste nog even samen konden zijn.

Vanuit Amsterdam werden voor familieleden busreizen
naar Hellevoetsluis georganiseerd.

MISSTANDEN
Maar verveling en onzekerheid over wat er verder met
hen zou gaan gebeuren, bleven op de loer liggen. Ook
het feit dat de nieuwe Hellevoeters in feite toch tussen
de vestingwallen gevangen zaten, maakte het verblijf
er niet prettiger op. Op de leiding van het Hellevoetse
‘vluchtelingenkamp’ was veel kritiek. Omdat de
bewaking, vreemd genoeg, tijdens de nachtelijke uren
was opgeheven, wisten enkele vluchtelingen uit de
vesting te ontsnappen. In de Nederlandse pers
verschenen artikelen, waarin de misstanden waaronder
de vluchtelingen in Hellevoetsluis moesten leven, aan
de kaak werden gesteld.
De oorlogsdreiging maakte tenslotte al snel een einde
aan het verblijf voor vluchtelingen in Hellevoetsluis.
Nederland werd gemobiliseerd en de gebouwen
waarin de vluchtelingen waren gehuisvest, waren
nodig voor het onderbrengen van gemobiliseerde
militairen. Op 29 augustus 1939 moest het
vluchtelingenkamp Hellevoetsluis ontruimd zijn. De
bewoners verhuisden in eerste instantie naar een kamp
in Hoek van Holland, om later te worden overgebracht
naar een nieuw voor vluchtelingen opgezet kamp in
het Drentse Westerbork. Na de Duitse inval moesten
tenslotte ook de ‘legaal’ in Hellevoetsluis wonende
joodse inwoners hun woningen verlaten.
Over het lot van veel mensen die in die korte tijd in
Hellevoetsluis verbleven is niet veel bekend. Zeker is,
dat het voor het grootse gedeelte van hen slecht is
afgelopen.
Bronnen: Joodse Vluchtelingen in Hellevoetsluis, door A.L.
Jonker | Hellevoetsluis tijdens de Bezetting, door A.H.C. van
den Heuvel | Streekarchief Voorne en Putten | Stadsmuseum
Hellevoetsluis en diverse krantenarchieven.
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J ODEN V ERVOLGING
Stolpersteine

De Tweede Wereldoorlog heeft de Joodse
gemeenschap in Brielle genadeloos getroffen.
Eind 1942 zijn ze allemaal weggevoerd en
vermoord in de vernietigingskampen. Het enige
wat nog herinnert aan het Joodse verleden is de
in ere herstelde synagoge en de Stolpersteine die
in de straten van de binnenstad zijn gelegd.

Sinds 2011 liggen er voor de huizen
waar Joden woonden, kleine steentjes
met hun naam en leeftijd en de naam
van het kamp waar ze zijn vermoord.
Het zijn Stolpersteine - in het
Nederlands struikelstenen - die de
herinnering levend houden wat de
Joden in de Tweede Wereldoorlog is
overkomen. Ze zijn een initiatief van
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
Door heel Europa liggen in diverse
landen inmiddels tienduizenden van
deze steentjes.

Als in 1940 Duitse legers Nederland bezetten wonen
in Brielle zes Joodse gezinnen. In de Nobelstraat
hadden Izaak en Simon Gazan ieder een slagerij,
twee broers die getrouwd waren met twee zusters.
Eveneens in de Nobelstraat woonde Mozes Philipse
met zijn gezin. Hij had daar een koffiehuis en
bioscoop. Naast zijn huis was het winkeltje in
ijzerwaren en gereedschap van Michel Cohen, die
daar samen met zijn zuster Esther woonde. In de
Koopmanstraat woonde de muziekleraar Philipse
met zijn vrouw; in hetzelfde huis ook zijn oude
moeder en haar dochter Pien, die een verstandelijke
beperking had. Sinds 1940 woonde in de Voorstraat
het Rotterdamse gezin Katan, ze hadden een
juwelierszaak.
Het leven werd na 1940 voor de Joodse
gemeenschap in ons land steeds moeilijker. Alle
Joden moesten zich melden en kregen een gele
kaart, waarvoor ze nota bene een gulden moesten
betalen. Nog geen jaar later moest iedereen een
persoonsbewijs hebben, waarin bij Joden een letter
J werd gestempeld. Vervolgens werden alle
openbare gebouwen voor Joden verboden. NietJoden mochten niet meer werken in Joodse
huisgezinnen. Kinderen moesten naar Joodse
scholen. Op openbare gebouwen verschenen de
bordjes ‘Verboden voor Joden’. Ze moesten hun
fietsen, radio’s en auto’s inleveren. Alle Joden
moesten vanaf zes jaar de Davidster dragen.
Onder het noemer Arbeitseinsatz werden de Joden
vanaf juli 1942 gedeporteerd. Vanuit Westerbork
werden Salomon Gazan en zijn zusters Miep,
Hannie en Roosje, samen met Nan Wessels uit
Oostvoorne, naar Auschwitz weggevoerd. Op 27
oktober 1942 liepen de families Gazan, Katan,
Michel Cohen met zijn zuster Esther en Jaap
Philipse met zijn vrouw naar het trammetje richting
Rotterdam, waar ze in Loods 24 werden verzameld
om via Westerbork te worden afgevoerd naar
Auschwitch en andere vernietigingskampen. Om
daar door de nazi’s te worden vermoord.
De synagoge aan de Turfkade bleef na de oorlog
leeg en werd verkocht als pakhuis. Na zestig jaar is
het oorspronkelijke gezicht van het gebouw hersteld.
De weggegooide gevelsteen die op een vuilstortplaats was gevonden, is weer op zijn oude plek
aangebracht. De toenmalige gebruikers zijn echter
nooit meer in het gebedshuis teruggekeerd.

De Stolpersteine zijn een kleine
herinnering aan gewone mensen die
gewoon hun leven wilden leiden. Ze
liggen op de volgende adressen:
Voorstraat 42; Israël Katan, zijn
vrouw Francisca Beerenborg en
kinderen Kitty, Loetje en Guus.
Koopmanstraat 7; familie Philipse.
Moeder Jannetje, dochter Pien, zoon
Jaap en vrouw Rica Stranders.
Nobelstraat 10; Izaäk Gazan, zijn
vrouw Roosje Izaks en kinderen
Salomon, Miep, Hanny, Roosje en
Liesje. Izaäk was een jongere broer
van Simon Gazan die op nummer 85
woonde. Nobelstraat 67; Michel
Cohen en zijn zus Esther. Nobelstraat
85; Simon Gazan, zijn vrouw Elisa
Izaks en dochter Miep. Simon was de
oudere broer van Izaäk die op
nummer 10 woonde.
Elk jaar worden op 27 oktober ter
nagedachtenis in de voormalige
synagoge (Sjoel) alle 45 namen
genoemd van de Joden die uit Brielle
en de andere plaatsen op VoornePutten zijn weggevoerd en niet terug
zijn gekomen.
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Het gezin Reedijk, zonder broer Maarten die in Duitsland te werk was gesteld. Ook de poes moest op de foto.

Jaap Reedijk maakte als kind de oorlog mee. Hij kan
zich er nog flarden van herinneren. Zoals het
bombardement op Rotterdam, de steeds wisselende
logés in huis, mensen die op zoek waren naar voedsel
en de Duitse soldaten die in hun woning waren
ingekwartierd.

altijd zo normaal mogelijk tegen hen. Mijn ouders waren
heel gelovig en daarom ook heel vergevingsgezind.
Vergeet niet dat wij toen nog niets wisten van alle
verschrikkingen die in de concentratiekampen
plaatsvonden. En wij hadden ook geen honger of gebrek
aan voedsel.

Bakkerszoon Jaap Reedijk (1933) uit Geervliet is nog
geen zeven jaar oud als de oorlog uitbreekt.
“Mijn vader zei: ‘Nu is het oorlog”’, maar de eerste dagen
merkten we daar eigenlijk niks van. Tot aan het
bombardement op Rotterdam. Dat konden we zien vanaf
het platte dak van ons huis. Boven de stad hingen
rookpluimen en in de verte hoorden we ontploffingen.
Daardoor kwam de oorlog ineens een heel stuk dichterbij.
Natuurlijk waren we bang, want we wisten niet wat ons te
wachten stond. De eerste zondag van de oorlog zaten we
in onze voorkamer die uitkeek op het Dorpsplein. Mijn
vader zei: ‘Als de Duitsers komen, dan verstoppen we ons
achter de bank’. We dachten dat ze op alles en iedereen
zouden schieten. Alleen die Duitse soldaten kwamen
helemaal niet.

Kerstavond 1944

“In ons dorp is in de oorlog niet zoveel gebeurd, er viel
voor de Duitsers gewoon niets te halen. Wel werd tussen
Heenvliet en Geervliet een afweergeschut geplaatst en we
zagen ’s nachts de zoeklichten de hemel afspeuren.
Naarmate de oorlog langer duurde, kwamen steeds meer
Rotterdammers naar ons dorp op zoek naar voedsel. Zoals
Rigardus Rijnhout, ook wel bekend als de Reus van
Rotterdam, samen met zijn vader. Omdat mijn vader een
bakkerij had, was er genoeg te eten. Hij hielp de mensen
waar hij kon. De nood in de stad was hoog en soms werd
wel honderd gulden voor een brood geboden. Maar mijn
vader liet iedereen gewoon de gangbare prijs betalen, toen
28 cent per brood. Het ongeloof en de blijdschap was dan
vaak van de gezichten van de mensen af te lezen.

“Op is kerstavond 1944 vroor het dat het kraakte en er
waaide een ijzige oostenwind. Ik lag op de grond voor de
kachel een boek te lezen en moest denken aan mijn broer
Maarten, die tewerk was gesteld in Duitsland. Er werd
hard op de achterdeur geklopt; er stond een man van de
gemeente met twee Duitse soldaten.: ‘Wij komen uw
schuur vorderen om de paarden te stallen en u moet de vijf
oppassers van deze dieren ook onderbrengen. Bevel is
bevel…’. Samen met mijn vader reed ik onze
bakkerswagen en de karos uit de schuur naar buiten. Er
werd stro neergelegd en de paarden kregen een warme
stal. Even later zaten de vijf Duitse soldaten bij ons in de
huiskamer. Ook zij wisten dat het een dag later Kerstmis
zou zijn en moesten deze doorbrengen ver weg van hun
geliefden en hun thuis. Bovendien wisten ze dat ze de
oorlog verloren hadden.
“Ze waren zichtbaar blij en dankbaar dat ze bij ons
mochten verblijven. Ze hadden snoepjes, koeken en
schnaps bij zich en overal lagen wapens en koppels met
kogels. Maar het waren wel onze vijanden en in het begin
heerste er een sfeer van wantrouwen en argwaan. Mijn
moeder dacht aan haar zoon, ver weg in een vreemd land
en hoopte dat hij daar ook een beetje warmte van een
moeder zou ontvangen. Dus schonk ze ook koffie in voor
de vijf jonge soldaten. Op dat moment veranderde er ook
iets bij hen. Een van hen had een accordeon bij zich en
vroeg of hij iets mocht spelen. Het werd Stille Nacht,
Heilige Nacht en wij zongen allemaal mee. Die avond zal
ik nooit vergeten, het ontroert me nog steeds. Al vond mijn
vader de schnaps van 40 procent alcohol niet te drinken.

Logees

Praten

Bakkerij

“In die tijd logeerden altijd mensen bij ons in huis. Zoals
Jan Menses, de zoon van een Rotterdamse politieagent.
Hij was van mijn leeftijd en we werden goede vrienden.
En ik kan me ook een nicht herinneren die met haar gezin
kwam logeren en een neef uit Den Haag met zijn
verloofde. Ons huis was vrij groot en daarom werden ook
vaak Duitse soldaten bij ons ingekwartierd, meestal de wat
hogere pieten. Het was natuurlijk best vreemd om met de
vijand onder één dak te wonen. Toch deden mijn ouders

Zelf denk ik, eigenlijk hoop ik dat natuurlijk, dat er steeds
minder oorlog gevoerd gaat worden. Dat heeft met de
ontwikkeling van de mensen te maken. We weten dat je
beter met elkaar kunt praten dan tegen elkaar kunt
vechten. Ik hoop dat dit besef tot iedereen in de wereld
doordringt. Vrijheid is onbetaalbaar. We leven in een land
waar we alles kunnen zeggen en doen wat we willen. Dat
is toch fantastisch? Ik zou ook niet in een ander land
willen wonen, het is nergens beter dan hier.”
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De Duitsers wilden zich beschermen tegen
de geallieerde troepen en bouwden langs
de westkust van Europa een enorme
verdedigingswal. De Atlantikwall was meer
dan 5.000 kilometer lang en strekte zich uit
van Noorwegen tot Spanje. Ook Nederland
ontkwam er niet aan en dat had voor met
name dichtbevolkte gebieden nogal wat
gevolgen. Hele woonwijken werden met de
grond gelijkgemaakt om plaats te maken
voor betonnen verdedigingswerken. Het
duingebied van Voorne ging op de schop
voor de bouw van tientallen bunkers
waarvan de Biberbunker zonder meer de
bekendste is.

Hitler was in 1933 al begonnen met de
bouw van de Westwall (Siegfriedlinie) om
de veiligheid van zijn land te waarborgen.
Deze lijn van verdedigingswerken liep
langs de grens met Frankrijk en bestond uit
tankversperringen, bunkers en loopgraven.
Acht jaar later kwamen de Duisters met het
plan voor een Neue Westwall om een
eventuele invasie te kunnen weerstaan.
De verdedigingslinie werd later om
propagandistische redenen Atlantikwall
genoemd. Direct na de bezetting van WestEuropa waren de Duitsers overigens al
begonnen met de bouw van kustbatterijen
met de nodige infrastructuur. Vooral
bedoeld om het kustvaartverkeer te
controleren en om er de aanval op Engeland
mee te kunnen ondersteunen. En om
voldoende troepen vrij te hebben voor het
oostfront.
De Duitse verdedigingswerken, die waren
geconcentreerd op strategische punten als
riviermondingen was niet een echt
aaneengesloten muur zoals de naam
Atlantikwall zou kunnen doen vermoeden.
De verdedigingsposten lagen op geruime
afstand van elkaar; het was meer een
aaneenschakeling
van
kustbatterijen,
versperringen en ondersteuningsbunkers.
Behalve artillerie tegen invasieschepen
werd ook luchtafweer en antitankgeschut
geplaatst. Bij dit antitankgeschut werden
tankversperringen
aangelegd,
zoals
tankgrachten, drakentanden, tankmuren en
tankvallen.
De Atlantikwall is nooit helemaal voltooid.
Het plan was om zo’n 15.000 zware bunkers
aan te leggen. Op 1 mei 1943 hadden ze er
moeten liggen. Al snel bleek echter dat het
aanvankelijke doel niet haalbaar was. Door
gebrek aan brandstof en bouwmaterialen
waren er toen slechts 6.000 bunkers
voltooid. De invasie in Normandië op 6 juni
1944 doorbrak de Atlantikwall en min of
meer gedwongen werd de bouw grotendeels
stilgelegd. Op dat moment waren er nog
maar 10.273 bunkers klaar en waren er nog
799 in aanbouw.

Maar liefst 100.000 Duitsers en nog eens
800.000 buitenlanders hebben aan de
Atlantikwall gewerkt. In Nederland waren
dat er in de eerste fase zo’n 50.000 toen er
vooral observatieposten, commandoposten,
munitiebunkers en zoeklichtinstallaties zijn
gebouwd. Elke maand was er voor de
werkzaamheden zo’n 600.000 kubieke
meter beton nodig. Uiteindelijk waren er
onvoldoende bouwmaterialen voorhanden
waardoor de bouw van de verdedigingslinie
begon te stokken.
Opvallend genoeg zweeg de Duitse media
aanvankelijk over de Atlantikwall en werd
het ook niet als propaganda gebruikt. De
Duitse bevelhebbers waren bang dat er
onder de eigen bevolking onvoldoende
draagvlak zou zijn voor zo’n groot en
geldverslindend project. Het paste ook niet
in het idee van een onoverwinnelijk
Duizendjarig Rijk. Halverwege de oorlog
kreeg de Atlantikwall meer aandacht in de
media en werd de verdedigingslinie wel
voor
propagandadoeleinden
gebruikt.
Vooral om de geallieerden te imponeren en
zo een invasie op de kust van WestEuropese kust te voorkomen.
Voor ons dichtbevolkte land had de
Atlantikwall grote gevolgen: complete
wijken aan de kust maakten plaats voor
bunkers en tankgrachten. Meer dan 350.000
Nederlanders moesten hun huizen uit.
Sommigen vonden onderdak in de buurt of
kregen een nieuw huis, anderen werden
naar het oosten of noorden van het land
geëvacueerd. Sommigen verdienden er
echter aan; iemand moest tenslotte de
bunkers en tankgrachten aanleggen.
Oostvoorne en Rockanje bleven dit lot
bespaard, maar het duingebied moest er wel
aan geloven. Van 1940 tot 1945 bouwden de
Duitsers er de nodige bunkers, aanvankelijk
als onderdeel van kustbewaking later
omgebouwd tot kustverdediging. Maar niet
alleen de kust moest worden bewaakt, de
Duitsers wilden zich ook verweren tegen
luchtaanvallen.

De eerste eenheden van de bezetter
arriveerden op 14 juni 1940 op het eiland.
De Kriegsmarine moest de voorbereidingen
treffen
voor
een
luchtbatterij
en
afweergeschut.
Het
vliegveld
van
Oostvoorne was hierbij belangrijk. De
Tirpitz, een kustbatterij, werd daar dan ook
al eerste neergezet.

BIBERBUNKER
In
de
duinen
bevindt
zich
de
Biberbunker, zoals deze uit drie meter
dikke muren bestaande bunker in de
volksmond wordt genoemd. De bunker is
een van drie Duitse stellingen die in
Nederland operationeel waren. De
Biberbunker - van het ST-type L487,
codenaam Bertha - vervulde een
strategische rol in de luchtoorlog, maar
had ook een functie in de latere koude
oorlog.
De Stelling Biber was onderdeel van een
geavanceerd luchtverdedigingssysteem.
Al in de eerste jaren dertig bereidde
Duitsland zich op technologisch gebied
(radar) voor op een militair treffen. Met
de ontwikkeling van het Himmelbettsysteem werden de radarstellingen aan
de kust belangrijk. De centrale
commandobunker (Biber) vervulde een
centrale rol. Meerdere typen bunkers
werkten nauw samen of vormden een
belangrijk onderdeel van deze bijzondere
Luftwaffe stelling.
Na de oorlog is de Biberbunker niet
gesloopt maar min of meer onder het
zand verdwenen. Van 1959 was de
bunker een coördinatiecentrum voor de
Bescherming Bevolking (BB) tot de BB
midden tachtiger jaren werd opgeheven.
De Stichting Biberbunker, die inmiddels
meer
bunkers
toegankelijk
heeft
gemaakt, heeft van de betonnen kolos
een bezienswaardigheid gemaakt.
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Noodlanding in Hekelingen
De bewoners van de dijk wisten niet wat ze de
volgende morgen zagen. In de nacht van 26 op 27
juli 1940 had een Engelse bommenwerper zich
genoodzaakt gezien een noodlanding te maken in
de polder bij Hekelingen.
De Whitley N1377 maakte onderdeel uit van een
squadron van negen vliegtuigen dat de opdracht had
de industriegebieden bij de Duitse steden Mannheim
en Hamburg te bombarderen. Door het slechte weer
hadden ze hun doelen niet kunnen vinden en waren
ze onverrichter zaken huiswaarts gekeerd. Alleen
h e t v l i e g t u i g v a n e e r s t e - l u i t e n a n t R . F. B e a u c l a i r
met zijn bemanning – eerste-luitenant en tweede
p i l o o t J . C . W. B u s h e l l e n d e s e r g e a n t e n E . A .
G a l l o w a y, C . Wo o d e n K . V. R a a d – h a a l d e d e
thuisbasis niet en moest een harde landing maken.
Ze overleefden het, maar werden door de Duitsers
opgepakt en krijgsgevangen gemaakt.
Het is nooit duidelijk geworden wat nu de reden
was van de noodlanding. Een gebrek aan brandstof,
dat werd gesuggereerd, kan het moeilijk zijn
geweest. Alle andere vliegtuigen van het squadron
h a d d e n z o n d e r p r o b l e m e n h e t v l i e g v e l d i n Yo r k s h i r e
bereikt. Het kan zijn dat de Whitley door
vijandelijk vuur was geraakt. Het afweergeschut
van de Duitsers bij Vlaardingen heeft het toestel
beschoten en het Engelse vliegtuig is door jagers
achtervolgd geweest. Het is niet ondenkbaar dat een
kogel de mannen in de problemen heeft gebracht.

Hollandsche Bode * Mei 2020 * Bevrijding 75 jaar

Hollandsche Bode * Mei 2020 * Bevrijding 75 jaar

P agi na 17

1943: T WEEDERDE

VAN DE H ELLEVOETSE
BEBOUWING VALT ONDER DE SLOPERSHAMER

Verhuiswagens verzamelen zich op het Baantje.
Ve e l b e w o n e r s k o n d e n n i e t m e e r i n d e
Hellevoetse vesting blijven en moeten naar
e l d e rs v e rh u i ze n .

Verhuiswagens verzamelen zich op het Baantje. Veel bewoners konden niet meer in de Hellevoetse
v e st i n g bl i j v e n e n moe st e n na ar e l de r s v e rh ui z e n.

HELLEVOETSLUIS | Vorig jaar ontstond
aan het einde van de Westkade opnieuw
kaalslag; een beeld waaraan de alleroudste
Hellevoeters een heel slechte herinnering
hebben. Maar de vergelijking tussen 2019
en 1943 ging gelukkig niet op. De kaalslag
van nu had een heel ander en beter doel: de
bouw van nieuwe woningen. Dat was in de
Tweede Wereldoorlog heel anders
Omdat de geallieerden al diverse pogingen
hadden gedaan om op door de Duitsers bezette
kusten te landen, werden in september 1943
drastische maatregelen genomen. De bezetter
vond dat ook de Nederlandse kuststrook beter
moest worden beschermd. Daarvoor was het
nodig een goed schootsveld te creëren. Alle
obstakels die in een brede strook aan de kust
in de weg stonden, moesten daarvoor wijken.
Daaronder viel ook een groot deel van de
bebouwing in en rond de Hellevoetse vesting.

SLOPERSHAMER

In Hellevoetsluis werd daarvan de hele
westzijde van de vesting het voornaamste
slachtoffer. De bebouwing aan de Westkade,
Westzanddijk,
Hoofdwachtstraat,
Haerlemmerstraat en die van alle straatjes
daarachter, moesten het ontgelden. Ook
woningen aan beide zijden van het
sluizencomplex in het Kanaal door Voorne, bij
het tramstation, aan de Glacisweg en de
Brielsestraatweg
vielen
onder
de
slopershamer.
Burgemeester Van Bommel van Hellevoetsluis
ondertekende op 19 september 1943 een brief,
waarin de bewoners van de betreffende panden
werd medegedeeld, dat hun woningen moesten
worden ontruimd. In dezelfde brief werd aan
degenen die niet aan het arbeidsproces
deelnamen
of
noodzakelijkerwijs
in
Hellevoetsluis
moeten
verblijven,
aangekondigd dat zij hun woonruimte moesten
afstaan aan degenen die getroffen werden door
de afbraak maar wel in het arbeidsproces
waren opgenomen.

VERHUIZING

De sloop is in volle gang. Hotel Van Engelen is
al s e e n v an d e l aat st e g e bo u w e n aa n d e b e u r t .

Hoewel al een jaar eerder plannen voor
ontruiming en afbraak waren doorgesijpeld,
kwam de burgemeestersbrief voor veel
inwoners toch nog onverwacht, en vooral
ongelegen. De brief meldde dat de woningen
op 1 oktober 1943 zouden moeten zijn
ontruimd en op 10 november 1943 gesloopt.
Het verhuiscircus kwam al snel op gang. De
bewoners die niets meer in de vesting te
zoeken hadden vertrokken naar elders.
Verhuiswagens reden af en aan. Een geluk bij
een ongeluk was de leegstand die door het
vertrek van Marine en Rijkswerf ook in het
aangrenzende Nieuw-Helvoet was ontstaan.
Sommige gezinnen die Hellevoet moesten
verlaten konden daardoor direct in de buurt

Te k st : Te un L a ge w e g
F o t o ’s: S t ad sm u se um H e l l e v oe t s l ui s

nieuwe woonruimte vinden. Dat dat maar voor
korte tijd zou zijn, konden ze op dat moment
nog niet vermoeden. Niet lang na hun
verhuizing zouden ze door de inundatie
opnieuw een andere woonplek moeten zoeken.

KLAP

Het bevel tot sloop betekende de zoveelste
klap voor het in de decennia daarvoor al zo
zwaar geteisterde Hellevoetsluis. Nadat de
Marine en de marine-opleidingen al in de jaren
tien van de vorige eeuw waren vertrokken, was
het vertrek van de Rijkswerf nog harder
aangekomen. Het inwonertal was dramatisch
gedaald en de leegstand van woningen gaf met
name de westzijde van de haven een
spookachtig karakter. De verkrotting had hard
toegeslagen en er waren, voordat de bezetter
met de sloopplannen aan de slag ging, al
diverse grote gaten in de bebouwing geslagen.
Van de drukte en gezelligheid uit vroeger jaren
was allang geen sprake meer. Horeca en
winkels hadden hun klandizie zien verdwijnen
en er waren middenstanders die al blij waren
als ze een keer per week de winkelbel
hoorden. De zogenaamde romantiek van dat
deel van Hellevoet was allang helemaal
verdampt. De fraaie en minder fraaie namen in
die buurt, zoals Kraton of Vlooienhoek, waren
al bijna vergeten. Sommigen beweerden: ‘Als
de Duitsers die huizen niet hadden gesloopt,
waren ze vanzelf wel in elkaar gestort.’
Feit blijft dat Hellevoetsluis na de oorlog
achterbleef als een van de – relatief – zwaarst
getroffen gemeenten in Nederland. Het bleek
een zware knockdown, waarvan het herstel
zich na het einde van de oorlog gelukkig
spoedig inzette! In het daarna spectaculair
gegroeide Hellevoetsluis doet nu bijna niets
meer nog aan het drama van 77 jaar geleden
herinneren.
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Zwarte dag voor Brielle

Brielle, 4 maart 1943. Een zwarte dag. Het was
de dag dat een bommenregen op de vestingstad
neerdaalde en het leven eiste van 22 slachtoffers.
Onder wie veel leerlingen.

Erik Hazelhoff Roelfzema was ongetwijfeld de bekendste Engelandvaarder. De Soldaat van Oranje
heeft geschiedenis geschreven, maar er zijn natuurlijk nog veel meer avonturiers geweest die de
overtocht hebben gewaagd. Ook vanuit Voorne-Putten zijn Engelandvaarders vetrokken; enkele
tochten begonnen bij Simonshaven.
Het gemaal Den Biersum werd niet bewaakt en door de ligging aan het Spui was de Noordzee via het
Haringvliet niet ver weg. Maarten de Graaf, de machinist van het poldergemaal, steunde het verzet en hielp
waar het kon. Door verraad heeft hij zijn inzet echter met de dood moeten bekopen.
De chauffeur van de vrachtwagen die negen Engelandvaarders uit Rotterdam naar Simonshaven had gebracht,
bleek naderhand iemand van de Duitse Wehrmacht te zijn. Hij speelde zijn rol goed, want hij liet duidelijk
blijken niets van de bezetters te moeten hebben. Hoewel hij het transport vrij eenvoudig langs de verschillende
controleposten had geloodst, was er geen argwaan. Bij de woning van de machinist doeken ineens Duitse
soldaten op die iedereen inrekenden. Slechts eentje wist te ontkomen.
Met zijn arrestatie was het lot van De Graaf bezegeld. Twee jaar later stierf hij in het concentratiekamp
Natzweiler. Hetzelfde lot onderging Isaäc Bravenboer. Hij wachtte het negental op in zijn vissersboot en
vond uiteindelijk in Buchenwald de dood.
Ondanks dat veel Engelandvaarders werden onderschept, bereikten anderen wel het ‘beloofde’ land. Zoals
de vijf landgenoten die vanuit Zuidland waren vertrokken. Ter hoogte van Oudenhoorn liepen ze op het
Haringvliet aan de grond. Ze wisten de boot onzichtbaar voor de Duitsers te verstoppen en deden een paar
dagen later nog een poging. Die lukte wel zodat Radio Oranje kon melden dat Kees goed was aangekomen.
Dat was namelijk de code voor de thuisblijvers dat de Engelandvaarders op de plaats van bestemming waren
aangekomen.

Er werden steeds meer bombardementsvluchten
uitgevoerd op Duitsland. Het vernietigen van de
infrastructuur en oorlogsindustrie moest de macht
van de Duitsers verzwakken en het moreel breken.
De bommenwerpers vlogen vanaf 1943 de klok
rond. De vliegers braken hun missie dikwijls af
vanwege slecht weer, navigatiefouten of gevaar van
Duitse jachtvliegtuigen. Ze dumpten dan de zware
bommenlast om snelheid te kunnen maken. Dat
waren de momenten waarop het vaak fout ging.
BOMMENLAST
Het was een groep Amerikaanse bommenwerpers
die vanaf een Engels vliegveld richting de
rangeerterreinen van Hamm in het noordoosten van
het Ruhrgebied vloog. Het slechte weer deed de
aanval voortijdig afbreken, waarna een deel van de
groep terugkeerde. Een eskader van zo’n dertig
toestellen zette koers richting de scheepswerf
Wilton-Feijenoord in Schiedam. Vervolgens vlogen
ze richting Engeland, maar werden onderschept
door de snelle Duitse jachtvliegtuigen. Eén wist een
B17 te raken, waarna het vliegtuig de formatie niet
meer kon bijhouden. In een poging het toestel en de
bemanning te redden, ontdeed de piloot zich van de
bommen om gewicht kwijt te raken. Tevergeefs,
want ruim tien kilometer ten westen van Hoek van
Holland stortte het Vliegende Fort in zee. Als de
piloot de bommen iets eerder of later had
afgeworpen, hadden ze in de polder amper schade
berokkend. Nu kwamen vijf bommen precies in de
vesting van Brielle terecht. De eerste bom kwam
terecht in het talud langs het Slagveld. Een hoge
berg zand voorkwam de totale verwoesting van vele
huizen, maar de ravage was enorm. Eén persoon
raakte lichtgewond. De tweede bom kwam terecht
in een schuur aan het einde van de Dijkstraat. De
ontploffing verwoestte vier woningen, terwijl
verschillende andere panden schade opliepen. Een
ambtenaar van de distributiedienst kwam hierbij om
het leven.
SCHOLEN
De drie andere bommen belandden in de
Langestraat. Een bom kwam terecht op de Meisjes
Vakschool en veranderde het gebouw in een grote
puinhoop. Drie leden van Organisation Todt die in
het gebouw zat, twee chauffeurs, een werkvrouw en
een man van de WA kwamen meteen om het leven.
Van de drie zwaargewonden overleed later nog een
medewerkster van de OT. De meeste slachtoffers
vielen onder de leerlingen. In totaal vonden 22
mensen de dood.
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In mei 1942 kregen Arie Pieter van de Sluijs en Teuntje van der
Sluijs-Andeweg in Spijkenisse gezinsuitbreiding. Ze hebben al
vijf kinderen. Marietje Barendse was een vijfjarig meisje uit
Amsterdam. Haar ouderlijk huis was getroffen door een
bombardement. Het gezin had het overleefd, maar wonen was
een probleem.

De bevrijding werd in Rockanje onder andere gevierd met versierde wagens. Wub Hazelbag
en Jan Mant hadden samen een mooie kar gemaakt. Op de wagen stond de tekst ‘Wij te laat
op straat’ te lezen. Dat verwijst naar de avondklok die gold tijdens de bezetting. Na negen
uur ‘s avonds mocht je, op last van straf, niet meer naar buiten. De foto is gemaakt op de
Dorpsweg voor de Coöperatie, waar nu de Kringloop is gevestigd.

Marietje heette Mirjam
Op het platteland nieuwe woonruimte vinden was makkelijker dan
in de grote stad. Er waren grote gezinnen genoeg waar nog een
kind (tijdelijk) paste. Een jonge vrouw bracht het meisje op de
fiets van Den Haag naar Spijkenisse. Bij de Spijkenisserbrug
werden ze aangehouden. Ze hadden een toestemmingsbriefje
nodig om erover te kunnen. Een lieftallige glimlach en een aardig
woordje waren genoeg, de wachtpost liet ze door. Marietje werd
snel opgenomen in het gezin. Ze speelde met haar nieuwe zusjes
en broertjes, Teun, Nelis, Piet, Adrie en Agaath. In een stil gebied
met weinig buren. Heel onwennig voor een stadskind. Niet raar
dat ze bij deze vreemde mensen, zonder vader, zonder moeder,
zonder zus en broers, last had van heimwee.
In 1944 moest het gezin vanwege de onder water gezette polders
verhuizen naar de Achterweg bij de eerste heul. Ook de nieuwe
buren kregen het verhaal te horen over het arme meisje en wat de
familie Barendse was overkomen. Tot de nieuwe buurt vragen
ging stellen. Waarom kwamen de ouders van Marietje nooit langs
om te kijken hoe het met hun dochter ging? Ze hadden het
bombardement toch overleefd! Arie en Teuntje nodigden daarom
Marietjes vader en moeder nadrukkelijk uit. Ze kwamen,
uiteraard. Maar ze namen Marietje nog niet mee terug: ze hadden
nog geen huis, waarin het hele gezin kon wonen.
Toen ze maar met ‘zus’ Agaath aan het spelen was, had Marietje
bijna zichzelf verraden. “Weet je dat ik ook nog een andere naam
heb?” Nog voordat ze zelf het antwoord kon geven, greep oma in
en stuurde Agaath weg. Marietje had inderdaad nog een andere
naam, Mirjam Esther Cohen. Ze was de dochter van Nisan Simon
Cohen en Roza Packter, een orthodox Joodse familie. Vader en
moeder Cohen wilden zich onttrekken aan de tewerkstelling in de
werkkampen voor Joodse Nederlanders en doken onder.
Aanvankelijk in Veenendaal, maar daar werd het op een gegeven
moment te gevaarlijk. Vader en moeder Cohen bleven in de stad,
zus Lea ging naar Friesland, broertje Mordechai naar Utrecht,
broer Saul naar Piet en Jaan Brobbel in Zwartewaal - als Wim van
der Berg, wees geworden door het bombardement in Rotterdam en Mirjam werd in Spijkenisse ondergebracht bij óme’ Arie en
‘tante’ Teuntje. Ze waren het gewend om kinderen in huis te
nemen, maar een Joods meisje onderdak bieden was niet
ongevaarlijk. De ‘ouders’ konden ervoor worden gefusilleerd en
de rest van het gezin worden weggevoerd naar de kampen. Het
geheim is nooit ontdekt en Marietje heeft nooit meer haar mond
voorbijgepraat.
Uit het aprilnummer van de Ouwe Heul, het Verenigingsblad van
de Vereniging Historisch Spijkenisse, op basis van een gesprek
met Adrie Kweekel-van der Sluijs, op grond van het verhaal in
‘Oorlogsverhalen uit Spijkenisse’ van Andries Molengraaf en
naar aanleiding van de verhalen van Jan de Baan, voormalig
archivaris van Spijkenisse.

Op dinsdag 8 mei 1945 arriveerden de Canadezen in Rockanje en zaterdag 12 mei was er al
een volksfeest in het dorp, waaraan de muziekvereniging Ons Genoegen, die met heel veel
moeite tijdens de bezettingstijd was blijven bestaan, meewerkte. Twee leden van deze
vereniging waren herauten te paard; Pleun Briggeman en Arie Manintveld. Samen met de
cavalerist Wim de Hartog als volksomroeper verkondigden zij op veel plaatsen in het dorp
de proclamatie van de bevrijding.

Hier is bijna de gehele muziekvereniging te zien
met links tamboer-maitre Lambert van de Velde
en rechts met bolhoed de dirigent Cor van
Gent. Op het bordes staan de burgemeester en
mensen van de ondergrondse beweging.

Voor de trap van het gemeentehuis de
Binnenlandse Strijdkrachten.

Op dinsdag 8 mei 1945 arriveerden de
Canadezen in Rockanje en zaterdag 12
mei was er al een volksfeest in het dorp,
waaraan de muziekvereniging Ons
Genoegen, die met heel veel moeite
tijdens de bezettingstijd was blijven
bestaan, meewerkte. Twee leden van deze
vereniging waren herauten te paard;
Pleun Briggeman en Arie Manintveld.
Samen met de cavalerist Wim de Hartog
als volksomroeper verkondigden zij op
veel plaatsen in het dorp de proclamatie
van de bevrijding.
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DE BEVRIJDING VAN
VOORNE-PUTTEN

Overgave van de Duitsers vond plaats op 12 mei:
het gezag werd overgedragen aan BS

Door Bob Benschop | HELLEVOETSLUIS,
SEPTEMBER 1944 - In september 1944 leek
het er even op dat Nederland snel bevrijd zou
worden. De geallieerde troepen rukten op en
konden na het veroveren van Brussel en
Antwerpen binnen enkele dagen in Rotterdam
arriveren. Op Dolle Dinsdag vertrok vanuit
Brielle al een tram vol NSB’ers uit de regio
richting het oosten van het land. Bij nader
inzien was een snelle bevrijding echter te
optimistisch ingeschat. De bewoners van
Voorne-Putten leefden nog ruim een half jaar
tussen hoop en vrees.
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laatste halfjaar veel te verduren en iedereen snakte
naar de Bevrijding.

VRIJHEID

Medio april was het duidelijk dat de capitulatie
van Duitsland onafwendbaar was. Eind april deed
het gerucht de ronde dat Hitler zelfmoord had
gepleegd en toen op 29 april grote aantallen
vliegtuigen het eiland passeerden, op weg om
voedselpakketten boven Rotterdam, Den Haag en
Leiden uit te werpen, groeide de hoop. De Duitsers
stonden toe dat de geallieerden de hongerende
bevolking voedsel bezorgde. Op 3 mei arriveerden
bij Maassluis de eerste schepen met
levensmiddelen. Dat die schepen ongehinderd
konden binnenvaren, bewees dat het einde van de
oorlog definitief binnen handbereik was.
Op zaterdag 5 mei om acht uur ‘s morgens was de
vrede officieel. Maar zonder ordetroepen om de
Duitsers in toom te houden, namen de burgers
voorlopig een afwachtende houding aan. Het
uithangen van vlaggen en het dragen van oranje
versierselen op de kleding werd nog steeds door
overijverige SS’ers verboden en opzettelijk kapot
gemaakt. In het boek ‘Oorlogsongerief en
Bevrijding in Westelijk Voorne’ vertelt T.
Hoogkamer over die roerige dagen in Rockanje:
‘Die zondagmiddag stonden we allemaal bij het
Groentje te wachten op de Engelsen, die komen
zouden. Er waren verscheidene mensen, die de
vlag al hadden uitgestoken. Toen kwamen er een
paar Duitsers de Zeeweg af, rukten de vlaggen van
de stokken, staken er één in brand en dreigden met
hun revolver. Toen zijn we allemaal gevlucht.’

IJSKOUDE WINTER

Het waren zware maanden, met extreme kou en
een nijpend tekort aan brandstof en voedsel. In
februari 1945 brachten boeren zelfs de koppen van
spruiten naar de veiling, waarna ze in de soep
gingen die vanuit de gaarkeukens werd uitgedeeld.
De meeste producten gingen vrijwel allemaal
direct van het land per schip naar Duitsland. Een
zak tarwe kon op de zwarte markt maar liefst
1.300 gulden kosten, een mud aardappelen deed
275 gulden, een stukje zeep ƒ 12,50. Het rantsoen
was uiteindelijk slechts vierhonderd gram brood
per persoon per dag. Hoewel het op Voorne-Putten
niet zover kwam dat mensen aan hongeroedeem
stierven, werd er bitter geleden en kreeg men door
het slechte, eenzijdige eten zweren op armen en
benen.
Duizenden inwoners waren inmiddels van het
eiland verjaagd, merendeels door de inundatie van
grote delen van de polders, maar ook door het
instellen van spergebieden en de grootschalige
afbraak van woningen in en rond de vesting van
Hellevoetsluis. Kortom, Voorne-Putten kreeg dat
Briellenaren verzamelden zich op 9 mei 1945 bij
het stadhuis om de allereerste geallieerden welkom
te heten. Captain Cary kreeg een heldenontvangst.

Kinderern voor het gemeentehuis in Heenvliet voor
de feestelijke Bevrijdingsoptocht.

BEVRIJDERS

De overdracht van gezag en taken door de Duitsers
aan de Binnenlandse Strijdkrachten verliep
moeizaam. Op 9 mei bracht Captain Arthur L.
Cary een bezoek aan Brielle, waarbij hij enige tijd
overlegde met waarnemend burgemeester Krijn
van der Knoop en de menigte op de Markt
toesprak vanuit een raam van het stadhuis. Dagen
later arriveerden de eerste Britse troepen, waarna
de Inselkommandant op 12 mei de overgave van
Voorne-Putten tekende en het gezag aan BScommandant Bootsma overdroeg. Diezelfde dag
konden bakkers hun ovens opstoken om brood te
bakken van de 50 ton meel die in Brielle werd
aangetroffen in de bakkerij van de Wehrmacht in
Bastion 4. De ergste nood was gelenigd.
Diezelfde avond vond er een optocht door de stad
plaats, waarbij onder meer de NSB-burgemeester
‘Snurkie’ op de hak werd genomen, HBSleerlingen verkleed gingen als ‘Indiaantjes en
negerinnen’, iemand een bord ophield met het
opschrift ‘Meisjes gevraagd om haar te knippen’
en een pop met een galg rondging die het lot van
de Japanners voorstelde.

Op 13 mei arriveerden versterkingen om de
Duitsers in de duinen tot overgave te dwingen.
Leendert van der Knoop schreef in zijn
oorlogsdagboek over de arrestatie van
collaborateurs: ‘Nu vanmorgen werden in Den
Briel plm. 80 NSB’ers gevangengenomen en het
was een feest voor een deel der mensen – niet de
mooiste zijde daarmee vertonende, maar in deze
tijden begrijpelijk – want o, er is zo bitter geleden
door velen’.

In Oostvoorne verrezen meerdere eerepoorent ter
gelegenheid van de Bevrijding.

NASLEEP

Overal in de regio vierden de bewoners feest. In
Oostvoorne, Rockanje, Heenvliet, Hellevoetsluis
en Hekelingen gingen de mensen de straat op en
organiseerden spontane optochten met karren en
verkleedpartijen. Desondanks was er ook veel
werk te verzetten. Begin mei was begonnen met
het droogmalen van de geïnundeerde polders,
waarna de vroegere bewoners weer terug konden
keren naar hun huizen, waar het slib van de muren
geboend moest worden. Het zou nog jaren duren
voordat de landbouw weer op peil was en de
schade aan huizen was hersteld. In
‘Oorlogsongerief en Bevrijding’ beschreef
Jannetje Torreman-Gotschall de situatie:
‘Terugkeer in het achtergelaten huis. Het was haast
onmogelijk om in zo’n huis te wonen. De vloeren
moesten er allemaal uit, want alles zat onder de
schimmel. Er groeide niets op het land. Alle
bomen moesten gerooid worden. We kregen kalk
om op het land te strooien om de grond wat
leefbaar te maken en te ontzouten.’
Met vereende krachten begonnen de bewoners aan
het herstel van de schade. Jarenlang werd gewerkt
aan het vernieuwen van de infrastructuur, de
herbouw van gesloopte woningen en verwoeste
gebouwen, het opnieuw vruchtbaar maken van
akkerlanden en de afbraak van versperringen en
bunkers. Wat tenslotte bleef, waren herinneringen
aan een zwarte periode en vreugde over de
vrijheid, waar we al 75 jaar even bij stilstaan en
dat we uitgebreid feestelijk mogen vieren.
In Hellevoetsluis werden de Bevrijders feestelijk
binnengehaald. De bevolking vierde de vrijheid
onder meer met gezang en een optocht.

