VRIJWILLIGERS M/V GEZOCHT
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers. Heeft u
ervaring in de ICT, bent u technisch aangelegd, of wilt af en toe supposten in ons museum? Zou u (na en inwerkperiode) als
gastdocent op school of als gids voor het
museum, de kerk of voor de stadswandeling willen fungeren? Wilt u fotograferen,
archiveren, onderzoek doen in archieven,
publicaties schrijven voor Oudnieuws? Of
wilt u praktische hand- en spandiensten
verrichten? Versterk ons team en neem
contact op met:
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tentoonstelling van wat voor de geschiedenis van Geervliet en de omgeving belangrijk is. De stichting bevordert het bestuderen
van de geschiedenis van stad en streek in bronnen en archieven en publiceert de uitkomsten van deze onderzoeken.
Donateurs ontvangen gratis het kwartaalblad Oudnieuws. U bent donateur voor minimaal €15,- per jaar. U steunt daarmee de
Stichting Oud-Geervliet, het tijdschrift Oudnieuws en de jaarlijkse tentoonstelling in Museum Stadhuis Geervliet.oooooooooo
De belastingdienst heeft de Stichting Oud-Geervliet als een Culturele ANBI aangewezen (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Wat betekent dat? Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen
150% van het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor losse giften via de
giftenaftrek als via periodieke giften. U kunt zich aanmelden als donateur door een mail naar info@oudgeervliet.nl te sturen.
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Geervliet, mei 2020

Beste Geervlieter, beste lezer,

‘Het verhaal van nu is de geschiedenis van morgen’

Misschien houdt u vandaag voor het eerst ons Oudnieuws in handen. Maar wat moet u met ‘oud’
nieuws terwijl we sinds begin maart in de greep zijn van het nieuwste nieuws over Covid-19, het coronavirus?
Voor het eerst mag ik, in mijn rol als kersverse voorzitter van Oud-Geervliet, het voorwoord schrijven.
Daarvoor had ik al een hele mooie tekst bedacht: het moest natuurlijk gaan over het thema 75 jaar
vrijheid en ‘Bezet-Bevrijd’, de titel van onze nieuwe tentoonstelling. Maar ondertussen worden wij
ingehaald door een andere werkelijkheid. Zoals de tweede wereldoorlog jarenlang talloze bladzijden
in de geschiedenis van vele landen vulde, voegt nu corona een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van elk land in de wereld.
75 jaar vrijheid zou in het hele land groots gevierd worden. Wat een speling van het lot dat we juist nu
moeten ervaren wat het betekent niet vrij te zijn. Ineens krijgen de verhalen in deze Oudnieuws van
de vijf Geervlieters over de bezetting en bevrijding een nieuwe dimensie. Ze houden ons een spiegel
voor: hamsteren wij (nee, natuurlijk doen u en ik dat niet!) omdat we werkelijk bang zijn voor honger?
Wat doet die anderhalve meter afstand met ons: zien we in de ander een potentiële drager van het
virus, dus de vijand, of toch de mens erachter? Wat te denken over Duitsland dat ons IC-bedden aanbiedt om onze levens te redden en daarmee misschien de eigen bevolking tekort doet? In dit nummer
vindt u ook het verhaal over de gevorderde kerkklokken. Geervliet moest het wel 6 jaar zonder kerkklok stellen. Viel de tijd toen ook stil? Wat deed het met de mensen toen de kerkklok voor het eerst
weer klonk? Ontroerde het, net zoals het mij nu ontroert, wanneer onze Geervlietse kerkklok sinds
half maart elke woensdagavond om 19.00 uur een kwartier lang wordt geluid, als teken van 'hoop en
liefde'?
We weten nog niet op welke wijze het coronavirus onze toekomst zal bepalen. Toch kijken we zelfs als
historische stichting hoopvol vooruit en maken we plannen voor ‘erna’. Onze tentoonstelling in Museum Stadhuis Geervliet komt er heus, al is het een jaar later. Daarnaast willen we de geschiedenislessen op de Markenburgschool aanvullen met authentieke Geervlietse erfgoedlessen. Wij willen onze
aandacht dus richten op al het mooie wat er in Geervliet is en was, en wat de moeite waard is om te
behouden. En daarover willen wij aan u blijven vertellen.
Daarom krijgt ieder huishouden in Geervliet, met steun van onze donateurs, de Gemeente Nissewaard
en het Deltaport Donatiefonds, voor een keertje Oudnieuws door de brievenbus. Vind u het mooi?
Word dan ook donateur van Stichting Oud-Geervliet. Voor minimaal € 15,00 per jaar ondersteunt u
onze activiteiten en ontvangt u bovendien gratis dit blad.
Ik wens u, mede namens het bestuur en onze medewerkers, veel plezier met deze Oudnieuws.
Ingrid Ranftl
voorzitter h.t. Stichting Oud-Geervliet
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tijdens de
bezetting
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Juffrouw Boutkan
Mevr. M. Boutkan was van 1935 tot haar pensionering in
1972 aan de Geervlietse school verbonden.

1940 De oorlog begon. Rotterdam gebombardeerd.
Gehoord hadden we het niet, maar ’s avonds zagen
we vooral de rook van de branden. Er hing een
bange, verbijsterde, geslagen spanning. De jaren beschrijven kan niet en hoeft ook niet in dit bestek. Is al
lang goed en beter gedaan. En direct met geweld en
dood kregen we goddank niet te maken. Maar ongemerkt ging de Duitse bezetting niet aan de school
voorbij.
1944 Een deel van het eiland werd geïnundeerd door
de Duitsers: Ze verwachtten landingen van de geallieerden. De bewoners van die gebieden werden geëvacueerd. Zo kwamen hier verschillende gezinnen uit
Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Nieuw Helvoet en Zuidland die hier onderdak hadden gezocht en gekregen.
De lokalen van Dhr. van Antwerpen en van mij werden overvol. Ik had op een gegeven moment 63 leerlingen. De ellende zo plotseling alles te moeten achterlaten, overkwam ook Dhr. en Mevr. Verboom. Hij
was hoofd der school aan de Westdijk te Nieuw Helvoet. Ze kregen woonruimte bij de fam. Sintemaarten
aan de Weg Regtuit, de tegenwoordige Bernisseweg.
Tot ons geluk kwam hij vragen ons van dienst te kunnen zijn. Graag natuurlijk! Zo, weer drie lokalen “bemand”.
Kerstmis 1944 Duitse troepen op weg naar het zuiden van ons land streken voor een paar
dagen neer in Geervliet. In nagenoeg alle huizen werd ruimte gevorderd ter legering van de
troepen. Ook de school werd gevorderd en alleen de school voor langere tijd. Uit angst dat de
beide heren anders naar Duitsland zouden moeten (ingeschakeld zouden worden voor de Arbeitseinsatz), begonnen we na de Kerstvakantie al op 2 januari ‘45, dat wil zeggen in de “Oude
School’, nu een deel van de voormalig supermarkt van Jacques van Marion. Tot dan was dat
het magazijn geweest van het “Groene Kruis”. Hun materiaal ging toen naar de zolder van
het “Zusterhuis”. Het lokaal zat achter de zitkamer van het hoofd der school. Het had de
buitendeur aan de kant van de Molenstraat. Met man en macht waren wat banken en het allernoodzakelijkste er heen gesleept. Ook een grote kachel. Hard nodig, want het was bitter
koud. ‘k Geloof dat er sneeuw lag. En alleen hout (mondjesmaat) om te stoken. ’t Was dus een
lokaaltje. We gaven na elkaar les, elke dag. Ik eerst, dan de heer Verboom, dan de heer Van
Antwerpen. De kinderen hielden mantels en jassen aan en wij ook. We hebben daar wel kou
geleden. Dat is zo doorgegaan tot in maart ‘45. De juiste dag weet ik niet meer, de verandering
kwam als het ware uit de lucht vallen; je handelde en de datum heb ik me niet gerealiseerd.
Ieder had ook zijn eigen besognes. Onze geliefde burgemeester C. von Lindern was als vanouds ook burgemeester van Heenvliet en Simonshaven en we waren goed bevriend met het
hoofd der school te Heenvliet, de heer Boender. Die twee hadden de hoofden bij elkaar gestoken in overleg met de heer Van Antwerpen. ’t Gevolg was dat de collega’s alleen ’s morgens
in de school te Heenvliet les zouden geven en wij gedrieën uit Geervliet mochten ’s middags
gebruik maken van hun drie lokalen. We maakten vanzelfsprekend graag gebruik van hun
gastvrijheid. Ik weet het ook niet precies meer, maar ik denk dat we les gaven van 1-4 uur. We
liepen n.l. met de hele schoolbevolking (ik schat ongeveer 100 leerlingen) over de Toldijk naar
de school van Heenvliet. Die school lag niet in de plaats zelf, maar onderaan de Wieldijk naar
Nieuwersluis. Deze route liepen we heen en terug. En aan het slot moesten ook de “Polderkinderen” voor donker thuis kunnen zijn. Een herinnering waar mijn adem nog even van stokt.
We liepen gedrieën met onze kinderen om ons heen naar Heenvliet. Inééns uit het niets een
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klein vliegtuig naast/onder ons rechts van de dijk. Toen een flits van oorverdovend lawaai en
je kon hem nakijken! Hij moest optrekken voor de paar dwarsdijken met wat bomen, zo laag
was hij. Enkele kinderen gilden of huilden even, mijn hart stond haast stil. Voorbij, niets gelukkig (dachten we toen). Met de kinderen dicht bij ons en een beetje bibberig verder naar
school. Thuis gekomen hoorden we dat datzelfde vliegtuig (Engels) zo de Groene Kruisweg
gekruist had/ Daar reed de heer Hogerheide met een paard en wagen (ik meen van de heer A.
de Vos). Die hadden ze beschoten! Hij was gewond, genas maar was zijn verdere leven gehandicapt. Een afschuwelijke vergissing, maar wel heel, heel erg. Toen de Duitsers de school
verlieten, wanneer weet ik niet meer precies, werd onze school goed schoongemaakt. Uit de
kasten hadden ze alles meegenomen wat van hun gading was. Ook veel door mij zelf als voorbeeld gemaakte handwerken! Ik was kwaad want ik dacht ”wat hebben ze eraan?’ En wat ze
niet gepikt hadden, lag vies en vuil verspreid over de vloer. Maar we waren weer thuis.
1945 De evacuees vertrokken zo snel als mogelijk was; de heer en mevrouw Verboom behoorden tot de eersten, want hun huis en school stonden droog bovenaan de Westdijk. En wij hadden weer een 2-mans school. Toch was het leerlingenaantal groter geworden, zodat we er een
derde leerkracht bij kregen. Het werd de heer R. van der Ploeg, een leeftijdgenoot van ons.
Na 1945 ging de school vrij rustig door, met wel steeds betere en modernere middelen en
omstandigheden.

Truus van der Hoek
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Hoe ik als 11-jarige de eerste oorlogsdagen beleefde.
Ons gezin woonde aan de Visserszijde 26a te Geervliet. Als de dag van gisteren hoorde ik mijn moeder
roepen, ‘s morgens om vier uur, “Wakker worden, het
is oorlog!”
Inmiddels patrouilleerden de Hollandse soldaten in de
straat. Wegens de mobilisatie vooraf waren ze al maanden ingekwartierd o.a. in de boerderij van Job de Vos,
ongeveer waar later de Markenburgschool gebouwd is.
Tegelijkertijd was er bij de buren Breestraat een grote
granaatscherf door het dak in de slaapkamer terecht
gekomen.
In allerijl werden uit voorzorg de matrassen van boven
in de voorkamer op de vloer gelegd. Maar van slapen
kwam het niet. Via de radio kwam het bericht: de Duitsers zijn Nederland binnen getrokken.
Honderden Duitse vliegtuigen kwamen over en lieten in
de verte bommen vallen. Vanaf de hoge dijk aan de
“schapenka”, waar ons huis aan grensde, kon men dit
alles van verre goed waarnemen en later op 14 mei ook
het bombardement op Rotterdam. De lucht raakte verduisterd door de branden. Heel angstig. Het dagelijks
leven was geheel ontwricht. Mijn vader bleef thuis van
zijn werk tot de overgave op 14 mei. Overal werden in
het dorp provisorisch schuilkelders gebouwd. Mijn vader heeft met de buren gezamenlijk een schuilkelder gebouwd tegenover ons huis, in de boomgaard van de wagenmaker Frans de Man, daar waar jaren later twee
woningen zijn gebouwd door de firma Kranenburg. De
man leverde planken en palen. Als de vliegtuigen over
kwamen, kropen wij kinderen er als eersten in. Een
prachtige hut en speelplaats, een hele ervaring voor
ons, kinderen.
Ik wilde graag contact met mijn vriendin, Dina van der
Grient, die in het ‘Rode Dorp’ woonde.

Daarvoor moest ik de Groene Kruisweg oversteken. Veel
te gevaarlijk vond mijn moeder. Maar ik deed het toch!
Ik heb het geweten. Terwijl ik overstak poogde, gelukkig
vergeefs, zo’n Duits vliegtuig te landen op de Groene
Kruisweg. Een oorverdovend lawaai. De schrik van mijn
leven. En het gevolg: een reprimande van mijn moeder!
Na de capitulatie probeerde eenieder de draad weer op te
pakken, moeilijk te accepteren dat de Duitsers het dagelijks leven gingen bepalen de volgende tijd. De woningen
moesten verduisterd worden, geen licht mocht naar buiten
schijnen. Dit om de Engelse vliegtuigen die regelmatig
overvlogen om de vijandelijke doelen te bombarderen, op
een dwaalspoor te brengen.
Achter ons huis , aan de Schapenka, plaatsten de moffen
een zoeklichtinstallatie. Zo werd gepoogd Engelse vliegtuigen neer te halen: op Voorne-Putten meermaals gebeurd. Later werden fietsen gevorderd, de linnenkast geplunderd. Het ging allemaal naar de Winterhulp. Alles
ging naar Duitsland; heel vernederend.
Later moest men ’s avonds na acht uur binnen blijven, je
mocht zonder vergunning niet meer over de Spijkenisserbrug. Voedsel ging op de bon. Per gezin veel te weinig
bonnen. Allerwegen werd gepoogd zelf voedsel te verbouwen op het platteland. Mijn vader mocht naast zijn volkstuin langs de Groene Kruisweg bruine bonen en suikerbieten verbouwen, waar bietenstroop van werd gekookt:
een heidens karwei. Raspen, koken en veel roeren. Door
inkoken werd het stroop voor op de boterham o.a. bij tekort aan boter. Ook mocht men van de boer na de oogst het achtergebleven koren rapen. Lezen
noemde men dat. Wij kinderen moesten meehelpen. Mijn vader gaf ons de verzekering dat we
straks een extra boterham en een bordje tarwemeelpap met bietenstroop hadden: heerlijk! De
dramatische hongerwinter in 1944 was vooral voor mensen uit de stad ingrijpend. Mijn moeder maakt vele boterhammen met bietenstroop klaar voor de arme uitgehongerde kinderen die
aan de deur kwamen bedelen.
Veel mannen werden gedwongen in Duitsland te gaan werken in de oorlogsindustrie. Bij weigering werd je opgepakt en je familie gevangen gezet. Zo werd ook mijn vader opgeroepen.
Door te vertellen dat hij een ernstige ziekte onder de leden had, die besmettelijk was, bleef
hem dit bespaard.
Maar, dan werd je opgeroepen om voor de oorlogsindustrie te helpen aan de bunkerbouw,
aan de kust van ons eiland als onderdeel van de Atlantikwal. Bij weigering dreigden er ook
zware straffen. Een volgende stap was dat op ons eiland, nadat de bewoners werden geëvacueerd, polders onder water werden gezet. Velen kregen in Geervliet onderdak bij familie of
onbekenden, te midden van Duitse soldaten. Alle plaatsen, ook op ons dorp, had bezetting van
Duitse soldaten. Samen met NSB’ers hielden ze alles in de gaten en vorderden ze woonruimte.
Zo ook onze woonkamer. Daar werd apparatuur geplaatst die verbinding had met een radiopeilstation, een zogenaamde Peiler Hütte op de Brielse Dom. Ook Radio Oranje, vanuit Londen, werd afgeluisterd. De zender werd door de Duitsers beluisterd omdat er geheime informatie in morseschrift werd doorgegeven aan de ondergrondse verzetsgroepen. Mijn vader
luisterde in het geheim naar zijn illegale radio als de moffen elders waren. Je moest wel oppassen om niet verraden te worden door de plaatselijke NSB-ers. Op 4 mei kwam via Radio
Oranje het verlossende bericht: Duitsland heeft gecapituleerd. Via het in 1944 bevrijde ZuidNederland kwamen de geallieerde troepen verder door, begeleid door de Binnenlandse Strijdkrachten. Dit waren de verzetsgroepen die in ‘44 hun krachten hadden gebundeld. Vanuit
Brielle werden ze juichend van vreugde verwelkomd door alle dorpen op ons eiland. Via
de Groene Kruisweg kwamen de jeeps. Overal op het wegdek was ‘Welcome Liberators’ gekalkt. Aan de BS de taak orde te scheppen in ons ontregelde land.
Met de bevrijding werd ook duidelijker wat een leed Hitler veroorzaakt had onder de bevolking. Zo ook de lotgevallen van mijn man Joost die ik later leerde kennen.
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Zijn verhaal:
Als 23-jarige dwangarbeider kwam hij te werken in een chemisch bedrijf waar oorlogswapens
vervaardigd werden. Iedere nacht werd de gehele omgeving gebombardeerd door geallieerde
vliegtuigen. In de vervuilde barakken werden zij als gevangenen behandeld. Door o.a. het
inademen van chemische gassen werd een longontsteking opgelopen en door de geallieerde
bevrijders werd hij opgenomen in een Duits hospitaal. Hij kreeg daar te maken met een Nederlandse patiënt Jack, ook 23 jaar, die als Amsterdamse verzetsstrijder is opgepakt en gevangen werd gezet in concentratiekamp Neuengammen. Hij was uitgemergeld, lijdend aan
TBC en niet meer te genezen. Jos heeft hem zo veel mogelijk ondersteund en begeleid tot zijn
overlijden. Jos heeft zijn familie in Amsterdam, zoals hij Jack beloofd had, een brief geschreven toen hij zelf, na een half jaar ziek te zijn geweest, naar huis kon. Een brief over de laatste
momenten samen in het hospitaal, zijn overlijden en waar hij begraven werd. Later is met
Jacks nabestaanden contact onderhouden. Jack is herbegraven op het Ereveld in Loenen. Jos
kon pas maanden later zijn oude baan weer oppakken.

Lenie Poldervaart
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Op de vraag wie kan er zich iets van de oorlog herinneren,
weet ik nog wel het een en ander.
Toen de oorlog begon was ik vier jaar oud. Toch zijn er dingen
die je nooit meer vergeet.
Bombardementen zoals in Rotterdam hebben wij gelukkig niet
meegemaakt. In die tijd kwamen veel mensen lopend of op de
fiets langs die het eiland opkwamen om etenswaren te bemachtigen. Als ze dan weer huiswaarts keerden werd een groot deel
bij de Spijkenisserbrug weer afgenomen door de soldaten, zo
gemeen. Een tante van ons uit Rijswijk naderde op haar fiets
ook de brug en zag dat. Zij is toen omgekeerd en via het pontje
van Rozenburg overgevaren naar Maassluis. Wat een reis voor
wat eten.
Wij woonden op de boerderij langs de Groene Kruisweg, daar
stonden ook soldaten. Zij sliepen bij ons in de schuur op de
dorsvloer in het hooi. Ik weet nog dat onze moeder elke dag
een pan melk moest koken en dat werd opgedronken in de kamer bij de kachel. Toen ze na een tijdje vertrokken met auto en
kar er achter zag mijn vader dat ze een paar zakken koren gestolen hadden uit de schuur. Bij het wegrijden van het erf kon
hij nog net een paar zakken van de kar af trekken zonder dat
zij het zagen. Onze moeder stond in de kelder te karnen, dus
hadden we boter en karnemelk. Ze maakte ook kaas en stroop
van suikerbieten. Wat een werk allemaal. Veel mensen aan de
deur die vroegen: "heeft u wat te eten voor ons, we hebben zo’n
honger". Veel dikke boterhammen met spek en kaas heeft ze uitgedeeld.
Achter ons huis in de polder stond een bunker waar ook soldaten in zaten, soms werd daarvanuit ook geschoten. Wij kinderen kropen dan achter de regenbak op de goot (bijkeuken).
Ons broertje Piet, zo’n vier jaar, riep “Tante Pie, haal m’n klompen binnen anders schieten
zij ze hartstikke dood”.
Langs het fietspad hadden de soldaten grote gaten gegraven, bij onraad konden ze daarin
schuilen. Op een dag gingen Teunie en ik naar school, altijd lopend. We waren net de Groene
Kruisweg ter hoogte van de Polderweg overgestoken en kwamen aan bij de Witte Leunings ter
hoogte van wat nu het begin van de Polderlaan is. Daar kwamen toen een paar grote vliegtuigen al schietend heel laag over Geervliet heen, een herrie! We waren doodsbang en hebben
nog nooit zo hard gelopen. Aangekomen bij de Oude Singel stond daar onze Opoe Poldervaart
voor haar huis op ons te wachten. “Kom maar gauw binnen kindertjes”, zei ze. Ik geloof dat
we die middag niet meer naar school zijn gegaan. Omdat onze school ook bezet was door de
Duitsers moesten we een tijdje naar Heenvliet naar school, dat was wel ver lopen.
Op de weg achter onze boerderij reed op dat moment Hoogerheide met paard en wagen, van
schrik vloog dat arme dier met wagen en al zo de sloot in.

Wat wel leuk was: er kwamen Engelse vliegtuigen over en die gooiden geen bommen maar
vierkante blikken bussen met kaakjes naar beneden, daar wisten we wel raad mee.
Toen de oorlog afgelopen was werd er gefeest en gedanst. Dat is straks alweer 75 jaar gelden,
wat vast feestelijk gevierd zal worden.

Bas van Noort
Ik ben geboren in 1938. De oorlog begon 10 mei 1940 met het bombardement door Duitse
bommenwerpers op de binnenstad van Rotterdam. Hier weet
ik natuurlijk niets van. Het moet voor mijn ouders zeer angstig zijn geweest, twee kleine kinderen, mijn oudste broer 6
en ik 2 jaar. De toekomst wordt op dat moment zeer onzeker
en niet zonder gevaar.
We woonden aan Deurloze weg 186, in de jaren 50 omgedoopt tot Hendrik Ponseweg.
Dan was er ook nog eens de angst dat ieder persoon van mannelijk geslacht jonger dan 40 jaar werd gevorderd om in de
oorlogsindustrie in Duitsland te werken. Mijn vader was 30
jaar en hij werkte bij de firma Trouw (grutterij en spliterwtenfabriek). Vanwege het feit dat de fa. Trouw bovengenoemde producten leverde aan de Duitse militairen die waren gelegerd in de OL School en mijn vader het productieproces goed kende werd hem vrijstelling verleend.
Op 1 mei 1944 ging ik voor het eerst naar Openbare Lagere
School, maar niet in het schoolgebouw maar in het grote huis
op het St. Anthonieplein, want de school was bezet door
Duitse militairen die daar gelegerd waren.
Tijdens de oorlogsjaren kon het gebeuren dat er in de avonduren werd geklopt of aangebeld en dan werd je verplicht om
een Duitse militair onderdak te verlenen. Soms zeer arrogant
maar gelukkig dikwijls ook aardig. Een van die aardige was
een Duitse luitenant, zijn naam was Paul Knauerhause. Hij
was van dezelfde leeftijd als mijn ouders en had een dochtertje
van 2 jaar, waarvan hij vond dat wij maar moesten trouwen.
Dat is er dus niet van gekomen. In 1980 is hij met zijn vrouw
bij mijn ouders op bezoek geweest, hij was nog steeds die aardige persoon voor wie de oorlog niet nodig was geweest.
Een voordeel van de ingekwartierde Duitsers was dat je dan weer verlichting in je huis kreeg,
de gordijnen moesten dan strak gesloten worden zodat geen licht naar buiten straalde. Geervliet was in die tijd geheel verduisterd dit om bombardementen te voorkomen van Engelse
bommenwerpers. De Duitsers deden dat niet om de Geervlietse bevolking te beschermen maar
vooral zichzelf. In de weilanden aan de Hendrik Ponseweg werden boomstammen en of palen
geplaatst zodat parachutisten die daar zouden landen zich daaraan zouden verwonden. Menige Geervlieter heeft daar in de nacht een paaltje uitgegraven om zijn houtkacheltje te stoken.
Het geluid wat mij het meeste bij is gebleven is het angstaanjagende geluid van de V1 raketten
welke over het poldergedeelte waar ik woonde werden gelanceerd in de richting van het Verenigd Koninkrijk. Menige raket heeft zijn doel nooit bereikt. Ik was er doodsbang voor.
Op de ochtend van de 5e mei 1945 werd ik door mijn moeder al vroeg wakker gewekt met het
vreugdevolle bericht ‘HET IS VREDE’. Dat gaf veel opluchting en vreugde onder de bevolking. Er werden optochten georganiseerd, welke door het dorp trokken. Het staat nog steeds
op mijn netvlies gebrand.
Indrukwekkend vond ik het oppakken van die personen die geheuld en gesympathiseerd hadden met de Duitsers. Ze werden voor het stadhuis op een boerenkar geladen, beschimpt en
bespot en afgevoerd naar een gevangenisinrichting. Ze zijn na enige tijd weer vrij gekomen
en hebben tot mijn grote verbazing gewoon weer tussen de gemeenschap hun plekje ingenomen.
Nu in 2020 vieren we dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven, laten we daar zeer dankbaar
voor zijn, vrijheid is een groot goed!

boven
Links Bas (l) samen met
zijn vriend Will van der
Waal op de regenbak
van de lagere school in
1946.
onder
Het ouderlijkhuis aan
de Deurlozeweg 186 nu
Hendrik Ponseweg 1.

Will van der Waal

Het begrip ‘spertijd’ is
bekend als synoniem
voor avondklok, de uren
waarin de bevolking
’s nachts niet op straat
mag zijn. Tijdens de
bezetting in Nederland
werd er een spertijd
ingesteld die liep van
20.00 uur tot 04.00 uur
in de ochtend.
boven
Will met zijn nichtje
Willy de Jong die
woonde op de Dordtselaan in Rotterdam.
onder
De Achterweg A139, nu
Schoolstraat.
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In 1940 ben ik met mijn ouders, na het bombardement van
Rotterdam, in Geervliet komen wonen. De oorlog was bijna
een jaar oud. Wij woonden aan de Dordtselaan en wat ik me
als kleine jongen nog kan herinneren is dat de lucht boven
de stad helemaal rood zag. Mijn vader, werkzaam bij de douane, vond het verstandiger om overplaatsing aan te vragen
naar een andere omgeving en dat werd standplaats Geervliet.
De woning Achterweg A139 werd hem toegewezen.
Als kind krijg je niet veel mee van her oorlogsgeweld maar er
zijn toch dingen die me wel zijn bijgebleven. Ik kwam veel bij
de gebroeders Barendregt. Ik kwam daar ‘s winters in de koeienstal en ging ‘s zomers mee om koeien te melken in de wei.
Het gebeurde regelmatig dat er dan weer een paar andere
paarden waren die door de Duitsers waren omgeruild voor
verse paarden van Barendregt. Ze werden ook gestald en gevoerd voordat ze weer verder trokken. Ik heb altijd het idee
gehad dat ze altijd maar aan het doortrekken waren met paarden en een soort huifkar erachter. Ook bij mevrouw Piek waren
in de wagenschuur paarden gestald. Ik was er als kind een keer
bij dat op het weilandje, waar nu de muziektent staat, een paar
Duitse soldaten stonden te schreeuwen en te slaan op een paar
paarden. Een wagen die was weggezakt was niet uit de modder
te krijgen. Totdat de zoon van mevr. Piek, die op visite bij zijn
moeder was, er bij kwam. Hij pakte de beesten bij de halster,
stelde ze op hun gemak. Even later trokken de paarden tot verbijstering van de Duitsers de kar met houten wielen er zo uit.
Toen wij in 1944 naar de lagere school moesten was de oorlog in volle hevigheid bezig. Maar
als kind heb ik de indruk dat er in Geervliet niet veel schokkende dingen gebeurden. Wat we
wel meerdere keren hebben meegemaakt als je op school kwam, was dat die was bezet door
soldaten. Op het schoolplein stond dan een keukenwagen en als je geluk had werd er nog wel
een stuk ‘Kuch’ (brood) uitgedeeld. In deze tijd waren er ook kinderen uit Rotterdam bij ons
in het dorp ondergebracht. Zo ook bij ons een nichtje uit Rotterdam, dit vanwege de hongerwinter in de grote steden. Niet alleen mijn nichtje was bij ons. Er was boven in de slaapkamer
en zolder ook een familie uit Nieuwenhoorn ondergebracht. Een gezin met drie zonen en een
dochter. De keuken werd gezamenlijk gebruikt met mijn moeder. Het waren niet de leukste
mensen, wat nors en ondankbaar. Hun boerderij was onderwater gezet en hun vee was ondergebracht in de schuur achter de woning van Cor Rijkee aan de Achterweg. Mijn ouders kregen
iets van melk of als ze geslacht hadden een stukje vlees. Nee, dan hebben we als gezin meer
aan de gebroeders Barendregt en de familie Herweijer gehad, de overburen van ons. Daar
werd nog wel wat uitgedeeld bijvoorbeeld melk, boter en spek.
We hebben ook diverse keren Duitsers te slapen gehad. Er werd dan ‘s avonds laat gebeld en
dan stond er een (beetje linkse) Geervlieter met vijf of zes soldaten voor de deur. Die moesten
dan in de woonkamer overnachten. Meubelen er uit en aan de kant, stro erin en dan sliepen
ze een of twee nachten en trokken daarna weer door, geen idee waarheen. Het voordeel was
wel dat de verlichting in huis weer een paar dagen was aangesloten. Die was de laatste paar
jaar afgesloten (zgn. ‘spertijd’) zodat het ’s avonds donker was zowel binnen als buiten. Mijn
vader had wel van een Meccanodoos van broer Piet een soort windmolentje gemaakt dat buiten tegen de schoorsteen was bevestigd. Er zat een dynamo op die wat stroom leverde aan een
fietslampje. Het moest waaien en draaien anders had je geen licht opbrengst, die hoe dan ook
minimaal was.
In de Kerkstraat bij de familie Kort was ook een jongen ondergebracht. Ik dacht uit Den Haag.
Hij bouwde van papier en latjes zweefvliegtuigen van een flinke afmeting. Als kind mocht ik
weleens bij hem in het zijkamertje komen. Wanneer hij dan naar het oude PFC veld ging om
zo’n vliegtuig uit te proberen was het altijd spannend als er vliegtuigen overkwamen want dan
moesten er jassen over het zweefvliegtuig worden gelegd anders dachten ze dat het misschien
een vliegveld o.i.d. was.

Na de oorlog, twee of drie dagen na de bevrijding, ging mijn vader naar de boerderij van de
gebroeders Barendregt en haalde daar met hun hulp twee fietsen onder het stro van de tas
vandaan. Die had hij niet bij de vordering ingeleverd en ze waren daar verstopt. Hij had als
ambtenaar wel de hele oorlog een fiets waarbij hij een bewijs van vrijstelling had van een
Duitse commandant voor als hij onderweg werd staande gehouden. Ook werd de rood-witblauwe vlag van zolder gehaald die was verstopt. Hij wapperde aan het huis Achterweg A139.

Teunie Poldervaart
Toen de oorlog uitbrak was ik een tweeënhalf jarige peuter en een zeven jarig schoolmeisje
toen Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting. Wat ik mij herinner zijn de gebeurtenissen die zich afspeelden rondom de boerderij, even buiten Geervliet, waar we woonden.
Het leven werd anders, er kwamen veranderingen, je mocht bijvoorbeeld niet meer naar de
radio luisteren, ’s avonds geen verlichting aan doen en je niet buiten bevinden. Ook je varkens
slachten, kaas en boter maken was verboden geworden. Toch gebeurde dat stiekem. Wij kinderen moesten soms op de uitkijk staan en de dam in de gaten houden. Je moest op je hoede
zijn en doorgeven als er iemand het erf op kwam. Onze inwonende knecht Rinus sliep, als we
wisten dat er een razzia verwacht werd, niet in zijn bed maar op een matje voor de kachel. Zo
kon hij zich snel uit de voeten maken als dat nodig was. Ik ergerde mij aan de soldaten die bij
ons op de dam appels en peren afnamen van hongerlijdende fietsers. Het fruit werd daarna,
over de haag, in onze boomgaard gegooid terwijl onze appels en peren onder de bomen lagen
te rotten. Men fietste vaak op lege banden, en je hoorde ook over houten banden praten. Als
onze ouders in de zomer op zondag aan de beurt waren om de koeien te melken dan moesten
Lenie en ik mee naar het weiland. Niet echt leuk maar we plukten wat koeienbloempjes en
madeliefjes. Zo gauw als je vliegtuigen aan hoorde komen verstopten wij ons in de slootkant,
dat was best wel eng. Wie er in die tijd op de kleine kinderen pasten, die op de boerderij achter
bleven, weet ik niet eens. De Duitse soldaten wilden op een gegeven moment in Moeders kasten
kijken waarin linnengoed en glaswerk opgeslagen was. Wij kinderen stonden er allemaal omheen en je zag die jonge soldaten denken: ‘dit halen we niet weg, zij hebben dat zelf nodig’.
Hun koperen hulzen stonden in die tijd van rondsnuffelen neuzen op de schoorsteenmantel. Onze vader
was niet echt bang. Hij stond eens met een Duitser in
de koeienstal, achter de beesten, te praten. Toen die
soldaat zijn geweer aanraakte zei hij ‘zal ik er eens
een neerschieten? Waarop mijn vader reageerde met
‘als je dat doet ben ik sneller dan jij, ik rijg je in één
beweging aan de riek’. Wat schrok ik daar van, doodsbang met mijn handen tegen mijn oren rende ik uit de
stal naar mijn moeder die in het kippenhok bezig was.
Ze reageerde koeltjes, wist wel dat het grootspraak
was. We hoorden weleens over beschietingen op schepen die in de Waalhaven lagen. Ook verscheen er weleens een V1 en later een sterkere V2. Eens schoten ze
op de grote schuur die op het weiland langs de Dankerseweg stond, wat een flink gat in het gras veroorzaakte. Er zweefden ook wel eens lichtkogels langs ons
huis.
Ruilen deden we soms, op die manier kwam ik aan mijn
eerste pop. Een grote kale babypop. Mijn moeder zei
tegen de man die de pop voor eten wilde ruilen: ‘O
man, het is zo sneu voor je dochtertje, neem de pop
weer mee naar huis’. Maar de man lachte en zei dat
zijn dochtertje blijer zou zijn met het eten dat hij mee
zou brengen.
Na afloop van de oorlog kwamen de Canadezen eten
brengen, o.a. witbrood, kaakjes en chocola! Het ergste
was achter de rug. Gelukkig weer ontspanning. Iedereen blij!

links
Teunie op de klassenfoto ca. 1947.
rechts
Teunie en Lenie op de
klompjes naar school.
onder
De boerderij van de
familie Poldervaart
aan de Groene
Kruisweg.
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Een Vickers Wellington
en The Great Escape…
In de nacht van 5 op 6 juni 1940 vliegt een groep Engelse vliegtuigen over de
polders bij Geervliet. Eén van de toestellen stort neer. Twee Britse vliegers,
squadron leader Peacock (26) en sergeant Hargrave (25), komen hierbij om het
leven, de andere bemanningsleden worden gevangen genomen.
De ontsnapping van copiloot ‘Jimmy’ James met 76 andere luchtmacht officieren
uit kamp Stalag Luft Nord, zou in 1963 worden verfilmd in The Great Escape.
TEKST: KEES KLEIJWEGT

D

e vliegtuigen, Vickers Wellington bommenwerpers van 9
squadron RAF, zijn vertrokken
uit Engeland en onderweg op
een missie naar het Ruhrgebied. Voor één
van de vliegtuigen eindigt de missie echter
al in de polder van Simonshaven. Gemeenteveldwachter Cornelis van der Stel was
hier om kwart voor twaalf ’s nachts getuige
van en neemt het volgende verslag op in
zijn proces verbaal:
‘…gevangen in lichtbundels van de zoeklichten waarop krachtig door het afweergeschut van Spijkenisse en omgeving werd
geschoten, waardoor het vliegtuig duidelijk zichtbaar een voltreffer kreeg.
Herhaaldelijk vielen er van het brandende
vliegtuig ettelijke stukken brandend naar
beneden en door het schijnsel der zoeklichten was duidelijk te zien dat het personeel
zich met het valscherm trachtte te redden’.
boven
Copiloot Bertram ‘Jimmy’
James, voor wie de actieve
oorlogsjaren eindigden op 6
juni 1940 in de polder tussen
Biert en Simonshaven,
overleed op 18 januari 2008
op 92-jarige leeftijd.
Hij was de laatste overlevende van ‘The Great Escape’.
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Na de voltreffer, waarbij de linker motor in
brand is geschoten, geeft de piloot, squadron leader Peacock, snel de order om het
toestel te verlaten. Het lukt vier van de zes
bemanningsleden om veilig de grond te bereiken met hun parachute. De parachute
van de navigator, sergeant Hargrave, vat
echter vlam in de lucht. Hij komt bij zijn
val om het leven. Uiteindelijk boort de

Wellington zich meerdere meters diep in
de akkers bij de hofstede van de gebroeders
de Baan in Simonshaven, waarbij squadron
leader Peacock ook om het leven komt.
Sergeant Hargrave werd begraven op de
begraafplaats van Simonshaven, maar de
Gemeente Geervliet wilde beide gesneuvelde vliegers een eervolle begrafenis geven. Squadron leader Peacock zit echter
nog enkele meters diep in het vliegtuig.
Daarom wordt het vliegtuig het jaar daarop
geborgen. Op 27 mei 1941 om 11 uur in de
ochtend wordt voor beide vliegers alsnog
een ‘uitvaart der eerste klasse’ gehouden
op de begraafplaats van Simonshaven. In
de aanwezigheid van onder andere Burgemeester Von Lindern, een Nederlandse officier en de dominee bewijzen Duitse soldaten de militaire eer. De kist van squadron
leader Peacock, die tijdens deze uitvaart
begraven wordt, is voorzien de Britse
Union Jack en op het graf werden bloemen
gelegd.
Bij de berging van de Wellington bleek
echter dat de bommen nog in het bommenruim zaten, er werden er acht aangetroffen.
Het bergen hiervan werd door aannemer C.
de Rade uit Rotterdam aangenomen voor
een bedrag van 1.500 gulden. Wethouder
De Snoo vond dit bedrag te hoog en hoopte

de bommen te kunnen laten liggen. Hij
stelde dat ‘als het gat wordt dichtgemaakt
er nooit gevaar voor ontploffing zal ontstaan’. Een aantekening in het kadaster was
volgens hem voldoende, maar daar was de
Nederlandse legerofficier, kapitein Helmer
van het afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie, het niet mee eens. Na
veel bureaucratisch getouwtrek met Nederlandse en Duitse overheidsinstanties besloot het Nederlandse Defensie departement dat alleen de begrafenis door de gemeente mocht worden gedeclareerd en dus
niet de berging van de Wellington en de
bommen. Dit is door de burgemeester verwoord in de volgende aantekening: ‘Zes
personen, en niet een minder, zijn beslist
nodig geweest, om de lijkkist vanuit het
baarhuisje naar het graf behoorlijk te kunnen vervoeren. De vergoeding bij een begrafenis eerste klasse is aldaar steeds 5 gulden per persoon en ik heb geen redenen gehad daarvan, vooral in dit bijzonder geval
af te wijken’. Samen met de kosten voor de
kist en de grafrechten kwam het te declareren bedrag uiteindelijk uit op 72 gulden en
60 cent. Maar de aannemer en de gebroeders de Baan, die de aannemer hadden geholpen, moesten nog worden betaald. Zij
rekenden 35 uur à 45 cent ‘voor het naar de
schuur rijden van het vliegtuig’ en 5 gulden
‘voor gebruik van wagen met paarden’ en
tenslotte nog 32 gulden ‘voor vier maanden opbergen van het vliegtuig’. Al met al
voldeed de financiële afhandeling van de
berging van de bommenwerper niet aan de
verwachting van de gemeente.
In de tussentijd was het één van de andere
bemanningsleden van de Wellington in
krijgsgevangenschap heel anders vergaan.
Na een ondervraging werd de copiloot van
de Wellington, Bertram ‘Jimmy’ James
overgeplaatst naar een krijgsgevangenkamp voor luchtmachtofficieren. Op 21
oktober 1940 probeert hij tijdens een luchtaanval uit dit kamp te ontsnappen via een
zelf gegraven tunnel. De ontsnapping mislukt, maar in november wordt hij betrapt
tijdens het graven van een nieuwe tunnel.
In de periode dat hij in dit kamp zit werkt
hij aan tenminste vijf andere tunnels, maar
het lukt hem geen enkele keer om te ontsnappen. Zijn volgende poging om te ontsnappen onderneemt hij in een ander kamp,
waarnaar hij is overgeplaatst. Samen met
een andere gevangene weet hij tijdens een
appel aan de aandacht te ontsnappen en

houden ze zich schuil in een koeienstal. In
de stal wordt direct begonnen met het graven van een nieuwe tunnel, deze wordt
echter ontdekt wanneer die ongeveer zeven
meter lang is.
In april 1943 begint hij, samen met andere
officieren in het kamp aan het graven van
een tunnel die een jaar later door 76 officieren werd gebruikt om te ontsnappen.
Het verhaal van deze beroemde ontsnappingspoging is in 1963 verfilmd met als titel ‘The Great Escape’. Steve McQueen
speelde in deze film de hoofdrol.
Het lukt Bertram en elf anderen om met
burgerkleren en een vervalst identiteitsbewijs te ontsnappen, maar nadat de groep is
opgesplitst wordt hij bij het plaatsje
Hirschberg aangehouden door de Duitse
Politie en wordt hij naar het concentratiekamp Sachsenhausen gestuurd.
Maar ook in Sachsenhausen is de drang om
te ontsnappen opnieuw groot, want in mei
1944 is een nieuwe tunnel inmiddels alweer zo’n 35 meter lang. Op 23 september
1944 ontsnapt James met vier anderen en
bereikt de plaats Rostock, maar wordt weer
aangehouden en teruggestuurd naar het
concentratiekamp. Hierna volgen nog een
aantal te vergeefse ontsnappingspogingen
en op 6 mei 1945 wordt hij uiteindelijk bevrijd uit zijn gevangenschap door het Geallieerde leger.

boven
De ter aarde bestelling van
squadron leader Peacock op
27 mei 1941 te Simonshaven.
Beide Britse militairen ontvangen hierbij de laatste eer.
midden
De kist met The Union Jack.
onder
De oorlogsgraven op de begraafplaats te Simonshaven,
links het graf van:
58775 sergeant
R.C. Hargrave, DFM.
Observer
Royal Air Force
6th June 1940 Age 25
‘At the going down of the
sun and in the morning we
will remember them’
rechts het graf van:

boven:
Filmposter van de oorlogsfilm The Great Escape uit
1963. Deze klassieker is een van de allergrootste
filmhits aller tijden.

Squadron leader
G.E. Peacock, DFC.
Pilot
Royal Air Force
6th June 1940 Age 26
‘Thy will be done’
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Wie met klokken
schiet wint de
oorlog niet
De klokkenroof in de kernen van Nissewaard
Midden in de oorlogstijd, juli 1942, verschijnt een verordening van
Rijkscommissaris Seyss-Inquart, waarin vermeld wordt dat voorwerpen van
diverse metalen, waaronder koper, aangemeld moeten worden voor
verwerking in de oorlogsindustrie. In de herfst van datzelfde jaar begint de
grote klokkenroof. Zo’n zevenenzestighonderd klokken verdwijnen uit de
Nederlandse kerktorens en carillons. Een onwezenlijke stilte valt zo over
stad en land.
TEKST: FELIX VAN HOORN

I

rechts
Pamflet Vrij Nederland,
1942.
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n de Tweede Wereldoorlog werden
door de bezetters vele goederen gevorderd. Het gros van de bevolking
merkte daar doorgaans weinig van, al
herinner ik me nog goed mijn verontwaardiging toen ik als Rotterdamse jongen onze
gele stadstrams bij de Ceintuurbaan per
trein zag afvoeren richting Duitsland.
Rovers! Dieven!
De vordering van radio’s werd door de hele
bevolking als pijnlijk ervaren. Radio’s waren relatief duur en als je er dan eindelijk
een had kunnen kopen was dat een dierbaar
en kostbaar bezit. Je werd zomaar verplicht
daarvan afstand te doen. Dat kwam hard
aan. Mijn vader had een zelfgebouwde
Varadyne; die werd weer teruggebracht tot
losse onderdelen die her en der in het huis
werden bewaard. Het opeisen van metalen
voorwerpen trof voornamelijk
de veeteelt (melkbussen) en de industrie
(machines). In menig boerengezin

verdwenen de koperen doofpot en verder
antiek onderin de hooiberg tot beter tijden.
Van het bevel (1941) kleine koperen, nikkelen, tinnen of loden voorwerpen in te leveren trok men zich weinig aan.

Iedereen begreep wel dat men moeilijk
huis aan huis kon komen controleren of er
misschien een koperen asbak op tafel
stond. Maar algemeen was de verontwaardiging toen de bezetters besloten de kerkklokken uit de torens te halen om te dienen
als materiaal voor de oorlogsindustrie.
Plannen daartoe waren al sinds 1941 ‘in de
maak’. Glocken kämpfen für ein neues
Europa, zo luidde de propagandaleuze.
Ook in Duitsland zelf moesten de klokken
er aan geloven. Om de vordering voor de
bevolking aldaar een beetje verteerbaar te
maken zou dat in Nederland en België met
veel tamtam gelijktijdig moeten beginnen.
Daar kwam veel protest tegen. Het plan
werd geduid als een aanslag op de kerken
en dat durfden de bezetters toch niet zomaar aan. Maar van uitstel kwam geen afstel.
In september 1942 werd in Hoensbroek de
eerste klok weggehaald. Dat gebeurde door
het bedrijf van de NSB-er P. J. Meulenberg
(‘klokken-Peter’), die de klokkenroof met
een paar onderaannemers voor het hele
land had aangenomen. Hij hoorde na de
oorlog een straf van 20 jaar tegen zich eisen.
De klokken werden in diverse magazijnen
opgeslagen en later naar Duitsland afgevoerd, naar een centrale opslag in Hamburg. In totaal werden 6700 klokken weggehaald, waarvan er 4800 met een gezamenlijk gewicht van ruim 18 ton naar het
oosten verdwenen.

Het vorderen van de klokken werd gezien
als een aanslag op de kerken.
Protest zorgde voor uitstel maar niet
voor afstel.
In september 1942 werd in Hoensbroek
de eerste klok uit de toren gehaald.

boven
Geroofde klokken in
een haven in Hamburg.
links
klokkenmagazijn in de
Freihafen, Hamburg.
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Spijkenisse

Hoe verging het de kerkklokken van de
kernen binnen de huidige gemeente Nissewaard?
Spijkenisse had ooit twee middeleeuwse
luidklokken. De oudste had als opschrift:
Vivos voco mortuos plango MCCCIIII
(De levenden roep ik, de doden beween ik
– 1304). Deze klok was gebarsten en werd
in 1891 afgevoerd.
De tweede klok had als opschrift:
O Got wilt Spikenes bescermen
alde rike mit den armen
al die inde prochi horen
alde na werden geboren
ale doden hemelrc
mi me Steven Butendic
M CCCC LXXXI

boven
De Dorpskerk van
Spijkenisse.
rechts
De klok uit 1730 die
weer terug kwam.
rechts onder
Het carillon uit 1988.
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Een klok dus uit de gieterij van Steven
Buitendijk te Utrecht, gedateerd 1481.
In 1933 werd de scheefgezakte toren door
een betonnen constructie voor verder verzakken behoed en men schafte weer een
tweede luidklok aan.
Deze (kleinere) klok was in 1930 gegoten
door de firma Eijsbouts in Asten. Beide
klokken werden in 1943 door de bezetters
gevorderd. Dat zij allebei weer terug kwamen was wel zeer bijzonder. Vanuit een
loods van een glasfabriek in Leerdam zou
een scheepslading klokken, waaronder de
twee van Spijkenisse, naar Duitsland worden afgevoerd. De Dordtse schipper J. van
Dijk kon geen bezwaar maken tegen de
vordering van zijn schip, de ‘Hoop op
Zegen’, maar weigerde het als schipper in
dienst van de bezetters te voeren. Hij werd
vervangen door een onervaren schipper.
Niet helemaal per ongeluk (de Urker

vuurtorenwachter Jacob Schraal had zijn
licht gedoofd) kwam het schip, deel uitmakend van een door een Duitse sleepboot
getrokken konvooi, op een plaat onder Urk
vast te zitten. Pogingen het weer vlot te
krijgen werden gesaboteerd. Een opkomende Zuidwesterstorm hielp een handje
mee en de ‘Hoop op Zegen’ zonk.
De lading van 226 klokken en 145 klepels
heeft de Duitse smeltovens nooit bereikt.
De historische klokken lagen tot na de oorlog op de zeebodem.
Eind januari 1946 waren de Spijkenisser
klokken weer thuis, zij het dat er één klepel
ontbrak. De firma Naaboy zorgde ervoor
dat ze in maart weer in de toren hingen.
Sinds 1988 herbergt de scheve toren ook
nog een carillon van 46 klokken met een
totaalgewicht van 7000 kilo. De klok van
1730 levert aan dit klokkenspel de laagste
toon.

Geervliet

De klok van Geervliet werd in 1943 uit de
toren gehaald en kwam niet meer terug.
Pas in 1949 kreeg Geervliet een
nieuwe klok met een toepasselijke tekst.

In Geervliet brandde de kerktoren in 1730
af en de luiklok ging verloren. Men betaalde enkele inwoners voor het bijeenzoeken van het gesmolten metaal van de klok.
Daniel de Jong in Rotterdam betaalde daar
later nog f. 353,- voor. Men kocht in Nijmegen voor goed f. 700,- een gebruikte
klok, in 1646 gegoten door Pieter van
Trier. Het opschrift luidde:
Door dat vier bin ik gevlooten
– Pieter van Trier heeft mij gegooten –
Anno Domini 1646.

Deze 620 kilo wegende klok werd in 1907
hergoten door de firma Van Bergen in
Midwolda. In 1943 werd de klok gevorderd en kwam niet terug. Nog enige tijd
werd gebruik gemaakt van de ‘noodvoorziening’ die de gemeente Zuidland in haar
klokloze periode gebruikte: een lege zuurstoffles. In mei 1947 werd de gemeenteraad ongeduldig: waar blijft een nieuwe
klok? Geervliet was niet zo vlug. Anderhalf jaar later kwamen er weer vragen. Nu
hadden B&W de kwestie voor advies bij
een gespecialiseerd bureau ondergebracht.
Een nieuwe klok werd uiteindelijk pas in
september 1949 geleverd door de firma
Zimmer in Amsterdam. De klok heeft een
middellijn van 96 cm en weegt 558 kilo.
De totale kosten bedroegen ruim f. 3000,-.
Voor een randschrift had de gemeente begin dat jaar een prijsvraag uitgeschreven.
Jong en oud deed daaraan mee, zoals volgens een krantenbericht de toen 9-jarige
Jan Breestraat. De keuze viel tenslotte op
de inzending van mevr. Van AntwerpenGaanderse, echtgenote van het schoolhoofd:
Als gij van mij de uren telt,
vergeet dan nooit het Duits geweld.

boven
De Onze Lieve Vrouwekerk van Geervliet.
links
De klok uit 1949 in de
toren van de kerk in
Geervliet.
rechts
Gedeelte van het randschrift:
‘…het Duits geweld’.
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Heenvliet

Zuidland

links
De Ned. Herv. Kerk of
St. Martinuskerk
van Heenvliet.
rechts
De Ned. Herv. Kerk of
Sint Bartholomeuskerk
van Zuidland.

De kerk van Heenvliet, oudtijds gewijd aan
de Sint Martinus, is in 1824 met twee traveeën ingekort. Op de nieuwgebouwde
toren zette men wel weer de spits van de
oude. Er hing een klok in die in 1639 was
gegoten door Cornelis Ouwerogge te
Rotterdam.
Een tweede, in 1543 gegoten door Petrus
van Gheijn, woog 1435 pond en had een
middellijn van 109 cm. Beide klokken werden in 1943 gevorderd maar bereikten de
Duitse smeltovens niet. De grootste werd
in 1947 teruggebracht vanuit Gouda, de
kleinste vanuit Lekkerkerk.

Vóór de reformatie was de kerk van Zuidland gewijd aan Sint Bartholomeus. Tot
de grote kerkbrand van 1918 hing in de
toren een klok uit 1486 met het opschrift:
Barttelemeus is mijn naam
Mijn geluidt sy Gode bequaem
Al so verre men my hooren sal
Wilt God bewaren overal.
Wouter Kaerwas maakte my in ’t jaer
MCCCCLXXXVI
Deze klok ging bij de brand verloren. Men
verzamelde zoveel mogelijk van het metaal
en dat werd verwerkt in de nieuwe klok,
die het oude opschrift kreeg met daaraan
toegevoegd:
Ik smolt door brand van 23 op 24 Juni
1918
Arie Heers van Bergen herschiep mij in
1919

De oudste door een klokkengieter
gesigneerde klok in Nederland is uit 1285
en hing in Hekelingen.
De klok werd al voor de oorlog aangekocht
door het Rijksmuseum en bleef daardoor
gespaard.
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Op 15 juni 1943 werd deze klok uit de
toren getakeld en weggevoerd. Net als de
klokken van Spijkenisse kwam hij tenslotte
op het schip van schipper Van Dijk. Dit
schip werd na de oorlog gelicht. Al deze
M-klokken (klokken met monumentale
waarde) werden bij die gelegenheid op
klank geregistreerd en waar nodig op kosten van het Rijk gerepareerd. Op 28 januari
1946 had Zuidland zijn oude klok weer
terug en twee weken later hing deze weer
op zijn oude plek.

Hekelingen

Hekelingen had (in zijn oude kerk) ooit de
oudste klok van deze regio. Het meegegoten randschrift is in het Latijn. De vertaling
luidt:
Christianus maakte mij in het jaar
des Heren 1285 in de maand juni.

In 1915 was het torenuurwerk toe aan
vervanging. R. Eijsbouts uit Asten nam de
reparatie aan en wist het gemeentebestuur
ervan te overtuigen dat de bel veel te klein
was. Men besloot tot vervanging.
De oude klok werd door Eijsbouts overgenomen en verrekend met de kosten van de
nieuwe. Eijsbouts besefte gelukkig dat hij
hiermee een historisch belangrijk object in
handen had en besloot het klokje voor een
prijs van f. 450,- aan te bieden aan het
Rijksmuseum. De museumdirectie begreep
dat men hier de op een na oudste klok van
Nederland en de oudste door de gieter
gesigneerde klok kon verwerven en ging
op het voorstel in. Deze Hekelingse klok is
in 2012 in bruikleen gegeven aan het
Museum Klok & Peel in Asten.
De nieuwe klok werd door Eijsbouts uit
voorraad geleverd. Het was een C-klok van
254 kilo, waarvoor f. 426,- werd betaald.
Per RTM werd hij aangevoerd.
Namens de bezetters werd hij op 18 juni
1943 weggehaald en kwam in januari 1946
weer terug.

Abbenbroek

Christianus was waarschijnlijk een rondreizend ambachtsman die de klok ter
plekke goot. De klok ging mee naar de huidige kerk die van 1851 dateert.

boven
De Ned. Herv. Kerk
van Hekelingen.

De grote luiklok in de toren van de aloude
Egidiuskerk in Abbenbroek dateert uit
1450 en heeft als opschrift:
fecit cloterdiic + fecit butendiic
+ int jaer MCCCL + in die eer godes
ende der maghet maria bin ic ghemaect.
Deze klok heeft een diameter van 124,8
cm. Een tweede, kleinere klok uit 1792
werd rond 1870 vervangen door een
nieuwe. Beide klokken werden in 1943
afgevoerd. De oudste en historisch meest
waardevolle kwam na de oorlog terug.

links
luiklok afkomstig van de
kerk te Hekelingen. Aan
de bovenzijde geprofileerd met twee banden,
waartussen de tekst
Xrian.ME.FECIT.Ao.
DNI.M.CC.LXXX.V.MESE.
JUNII.
Op de onderrand is een
medaillon met een
kleine luiklok aangebracht. Bovenaan de
kroon om de klok aan
op te hangen.
Collectie: Rijksmuseum
Amsterdam.
rechts
De Ned. Herv. Kerk of
St. Egidiuskerk van
Abbenbroek.
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Simonshaven

links
De Ned. Herv. Kerk van
Simonshaven.
rechts boven
De klok in de toren.
rechts midden
Gedeelte van het randschrift van de nieuwe
klok uit Simonshaven,
gegoten in 1949.
rechts onder
Aandenken van de
gieterij Zimmer en
Zonen te Amsterdam
aan de dichter van het
vermelde rijm, t.w.
Adrianus van Bodegom,
geboren 8 oktober 1881
te Geervliet, wonende
te Simonshaven C.9.
De klok is gegoten
18 augustus 1949 en
hangt in de toren te
Simonhaven.

44

De kerk van Simonshaven brandde in 1852
volledig af en werd vervangen door de huidige, een zogenaamde Waterstaatskerk. In
de toren van de oude kerk hing een klok
van 120 kilo uit 1672, in welk jaar de Ring
van Putten (het vroegere ‘waterschap’) een
omslag hief van een stuiver op ieder gemet
land ten behoeve van een luiklok voor deze
plaats. Omdat bij de nieuwbouw nergens
melding wordt gemaakt van een nieuwe
klok moeten we er van uitgaan dat de oude
klok in de nieuwe toren kwam te hangen.
Dat duurde tot 1884. Toen brandde de kerk
van Biert af en werd niet herbouwd.
Simonshaven verkocht zijn klok en nam
die van Biert over. Deze dateerde uit 1635
en werd gegoten door Cornelis Ouwerogge
te Rotterdam. Het opschrift luidde:
Johannes Rijkelen, predikant,
Heerman Tijsse, schout,
Simon Cornelisz kkmeester van Biert.
Cornelis Ouwerogge D.I.J. Rotterdam
1635.
Het was een klok van 450 kilo. Op 8 januari 1943 kwam de fa. Meulenberg namens
de bezetter langs en de klok verdween
voorgoed. In september 1949 kwam er een
nieuwe met een middellijn van 58 cm en
een gewicht van 122 kg. Leverancier was
de Amsterdamse klokkengieter Zimmer.

Het opschrift voor deze klok werd bedacht
door A. van Bodegom:
Die de klok haalt uit de toren
heeft de oorlog al verloren

Aan de bezetters en hun handlangers heeft
het zeker niet gelegen dat de klokkenschade voor de kernen die nu de gemeente
Nissewaard vormen per saldo nog meeviel.
Van de tien afgevoerde klokken kwamen er
na de oorlog zeven – soms letterlijk –
boven water.
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Het carillon
Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Want boven in de klokketoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Dit sprakeloze samenkomen
En Hollands licht over de stad Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Valerius: - een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

Oorlogsjaar 1941
Ida G.M. Gerhardt (1905 – 1997)

boven
krantenartikel strafvordering van twintig jaar voor
‘Klokken-Peter’.
links
Het gedicht ’het Carillon’
zullen velen zich herinneren
als een examengedicht voor
Nederlands na de oorlog.
Ida Gerhardt publiceerde
geen gedichten tijdens de
oorlog, ook dit gedicht niet.
Het verscheen meteen
erna, nog in 1945.
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PFC kampioen
in ’40 -’41
TEKST: TEUN OTTO

Ook al was het oorlog en lag Geervliet in het
’Sperrgebiet’ het dagelijks leven in Geervliet
werd weer opgepakt en dus deden ook de
spelers van de Puttense Footbal Club uit
Geervliet mee aan de kampioenschappen.
De club kende vreugde en verdriet in deze jaren…
46

G

edurende het seizoen 19401941 haalde PFC het afdelingskampioenschap van de 1e
klasse van de Rotterdamse
Voetbalbond na een zwaar seizoen. Het
team was gehandicapt vanwege het feit dat
een groot aantal thuiswedstrijden niet op
hun eigen terrein kon worden gespeeld.
Tijdens de tweede wereldoorlog was
Voorne-Putten namelijk door de bezetter
tot ‘Sperrgebiet’ verklaard. Dit hield in dat
het eiland verboden gebied was voor iedereen die er niet woonde. Bij de Spijkenissebrug was een controlepost, waar de persoonsbewijzen van passanten werden gecontroleerd. later werd de grens van het
Sperrgebied verplaatst naar het Voornse
kanaal. Voormeld kampioenschap is een
van de mooiste in het bestaan van de club.
De zeven nog te spelen wedstrijden moesten allemaal gewonnen worden om gelijk
met de koploper te komen. En wat eigenlijk niemand voormogelijk hield, gebeurde
toch: het Geervlietse elftal nestelde zich
naast de koploper, zodat er een beslissingswedstrijd moest worden gespeeld. Deze
wedstrijd tegen Sunrise uit Rotterdam
werd door onze voetballers gewonnen met
1-0. Ik vermoed dat er, ondanks dat het
oorlog was, toch wel een feestje gevierd is.
Thuiswedstrijden in Poortugaal
In het seizoen 1940-1941 was de club wederom gehandicapt. Eigenlijk was de handicap nog groter dan in het vorige seizoen,
omdat er nu geen enkele thuiswedstrijd op
het eigen veld kon worden gespeeld.
Voorne-Putten was namelijk nog steeds
‘Sperrgebiet’. PFC kon dus geen gasten
ontvangen op eigen veld en moest daarom
uitwijken naar een sportveld buiten
Voorne-Putten. PFC werd toen in de gelegenheid gesteld om de thuiswedstrijden op
het terrein van de voetbalvereniging van
Poortugaal te spelen. Van die aangeboden
gelegenheid werd dankbaar gebruikgemaakt. Ondanks het feit dat PFC dat jaar
niet op eigen veld kon spelen, werd het 1e
elftal toch weer kampioen. Kort na het
einde van de oorlog vertrokken enkele spelers van buiten weer naar hun eigen club,
waardoor er voor PFC enkele magere jaren
aanbraken.

afdeling van de Nederlandse Voetbalbond
voor de uitreiking van de zilveren legpenning aan de club. Tijdens deze bijeenkomst
sprak voorzitter Piet Bevaart in zijn dankwoord de hoop uit dat ‘goede verstandhoudingen tot heil van het voetbal op Putten
zouden zijn’. Ook werden er dat jaar plannen ontwikkeld om met behulp van de Nederlandse Heidemaatschappij het sportveld
te vergroten en verder te egaliseren. Deze
goedkeuring werd later door het departement van Sociale Zaken ingetrokken omdat de benodigde manschappen en materieel eerst voor de voedselvoorziening moesten worden ingezet. Na overleg met de gemeente werd er een werkcomité opgericht
om alsnog het veld voor de aanvang van de
competitie te verbeteren. Met behulp van
de inwoners uit Geervliet en Heenvliet
werd een groot deel van het benodigde geld
opgehaald. Het bestuur in die tijd bestond
uit Piet Bevaart (voorzitter), Koos Toledo
(secretaris), Pleun Barendregt (penningmeester), Gerrit Westendorp en vermoedelijk ook nog B. Hoekstra. Deze agent uit
Heenvliet deed tot de komst van genoemde
personen alle bestuurszaken alleen.
Slachtoffers door de oorlog
De oorlog had ook slachtoffers gemaakt
onder de leden van de club. Volbrecht van
den Berg werd in Duitsland te werk gesteld, maar omdat hij weigerde voor de organisatie Todd chauffeurswerk te verrichten, werd hij in een strafkamp opgesloten.
Daar liep hij keelontsteking op en vermoedelijk ook difterie. Met hoge koorts werd
hij midden in de nacht gedwongen om toiletten schoon te maken. Een karwei waar

linker pagina
De kampioenen nadat
zij de titel in de wacht
hadden gesleept. Achter
van Links naar rechts:
Arie v.d. Hoek, Tinus
Moerland, Piet Goedendorp, Jan Steijl en Jaap
Gelderland. Voor van
links naar rechts: Arie en
Wout van der Burg uit
Zuidland, keeper Kees
Kleijwegt, Leen Veldhoen, Wim KLeijwegt en
Wim Verzijl.
linker pagina rechts
Pin van de club.

onder
Het 2e elftal van de club.
Achter van links naar
rechts: voorzitter Piet
Bevaart, Gerrit Kleijwegt, Gerrit v.d. Slot,
Gerrit Beukelman, Piet
de Man, Johan Hoekstra
en secretaris Koos van
Toledo. Zittend van links
naar Rechts: Wim Smit,
Leen Poldervaart (werd
later marconist bij de
KLM), Piet v.d. Berg (zijn
vader Chiel voetbalde in
zijn jeugd ook bij PFC),
Piet Smit en Cor Smit.
Vooraan ligt keeper
Teun v.d. Heuvel.

Zilveren legpenning Voetbalbond
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de club in 1942, ontving het bestuur
een uitnodiging van de Rotterdamse
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hij speciaal voor wakker werd gemaakt.
Tijdens die werkzaamheden is hij overleden.
Pieter Bijl moest ook naar Duitsland en
ook hij is daar ziek geworden. Hij is toen
naar huis teruggekeerd en overleden op 13
juni 1944.
Kommer Leenderd de Gruijter kwam kort
na de bevrijding om, op een moment dat
iedereen zich weer veilig voelde. In die tijd
werd begonnen met het verwijderen van
munitie uit de door de Duitsers aangelegde
bunkers langs de kust. Deze munitie werd
langs het Voornse kanaal opgeslagen en
bewaakt door leden van de Binnenlandse
Strijdkrachten, waar ook Ko lid van was.
Op een gegeven moment is de boel ontploft, waarbij hij dodelijk gewond raakte.
Hij werd met militaire eer te Abbenbroek
begraven.

boven
Vermoedelijk stamt de
foto uit het begin van de
oorlog. We zien achter
van links naar rechts:
Koos Toledo, Arie v.d.
Hoek, Tinus Moerland,
Piet Goedendorp, Pleun
Barendregt, Jan Steijl,
Jaap Gelderland, en Piet
Bevaart. Voor van links
naar rechts: Arie en
Wout van der Burg,
Leen Velthoen, Kees
Kleijwegt, Kobus van ‘t
Hof en Wim Verzijl.
rechts
Het oorlogsmonument
aan de Sportlaan.
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Voetbal monument
Ter nagedachtenis aan deze leden werd er
op initiatief van de club, een voetbal monument opgericht. De speciaal voor dat
doel gespeelde wedstrijden brachten bij elkaar f. 600,- op. Jaarlijks kwamen de leden
van de club bij het monument bijeen om
hun nagedachtenis in ere te houden. Een
toespraak van de burgemeester en passende muziek van de Geervlietse fanfarevereniging ‘De ruwaard van Putten’, waren
vaste onderdelen van het herdenkingsprogramma. Zaterdagavond 17 augustus 1946
vond de officiële onthulling plaats van het
monument. Nadat de nabestaanden zich
gezamenlijk met de leden van de voetbalclub, de burgemeester en de overige genodigden bij de ingang van het veld hadden
opgesteld, nam voorzitter Bevaart het

woord en zei: ‘Dat er in ons leven ogenblikken zijn dat wij ons gedwongen voelen
een moment stil te staan en nog eenmaal te
doorleven wat ons overkwam. Wij hebben
gemeend onze woorden in daden te moeten
omzetten, en de nagedachtenis niet beter te
kunnen eren dan door de oprichting van
een monument, dat straks onthuld zal worden. Dit monument is een eerbiedige hulde
aan hen die het grootse offer moesten brengen, wat een mens mag vergeven. Namens
de voetbalclub dank ik allen voor hun medewerking, waardoor het mogelijk werd op
deze wijze onze gevallen makkers aan de
vergetelheid te ontrukken’.
Hierna werd het omhulsel verwijderd,
waarna de voorzitter de aanwezigen verzocht om één minuut stilte in acht te nemen.
Vervolgens speelde de Heenvlietse muziekvereniging ‘Wilhelmina’ enkele plechtige muziekstukken. Na afloop van deze indrukwekkende gebeurtenis speelde het 1e
elftal van PFC een wedstrijd tegen Neptunus. De uitslag was 5 tegen 4. Het was een
goede wedstrijd, die het bekijken meer dan
waard was.

bron: VV. PFC Geervliet, 1917-2002, Teun Otto.

