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VOORWOORD 5

Na D-Day en de grote Operatie Market Garden in 

september 1944 en de bevrijding in 1945 zullen zeventig 

jaar na dato de gedachten van velen terug gaan naar die 

dagen van strijd en verzet. En naar de komst van onze 

bevrijders. Zij vochten voor onze vrijheid. 

Het is onze plicht om de vrijheid – de vrijheid waarvoor zij gevochten 

hebben en waardoor wij onze vrijheid na vijf verschrikkelijke jaren van 

onderdrukking, vervolging en deportaties hebben teruggekregen – door 

te geven aan volgende generaties. Die vrijheid is nooit vanzelfsprekend! 

Dat was het toen niet, dat is het nu niet en dat zal het ook in de 

toekomst niet zijn. Dit besef moeten wij levend houden: Herdenken. 

Niet vergeten. De vrijheid vieren. 

 Vrijheid berust op een verbond, een afspraak die als 

vanzelfsprekend van kracht is tussen mensen – omdat ze elkaar weten 

te respecteren. Zonder recht geen vrijheid en zonder vrijheid geen recht: 

vrijheid spreek je af. Onze huidige rechtstaat is niet een beperking van 

de vrijheid van burgers, maar waarborgt die vrijheid. 

 Het is, zeventig jaar na dato, dit jaar de laatste keer dat wij 

de veteranen aan wie wij onze vrijheid te danken hebben, kunnen 

eren. Hun hoge leeftijd laat het niet toe om te wachten op een nieuw 

kroonjaar waarin we hen een huldeontvangst kunnen bieden. Daarom 

verheugt het mij bijzonder, dat mede door de inzet van vrijwilligers, 

medewerkers en sponsors van de Stichting Nederland-Amerika nog 

een groep bevrijders in mei als eregasten in ons land kunnen worden 

ontvangen. Als eerbewijs aan de vele veteranen die hun leven hebben 

ingezet voor onze bevrijding.

Prins Jaime de Bourbon Parme

Beschermheer van de veteranen 

van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
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In dit programma zijn de ontvangsten, recepties, kransleggingen en huldigingen 

opgenomen van de Stichting Nederland-Amerika, plaatselijke comités, 

gemeentebesturen, The Royal Canadian Legion en musea. De WW II veteranen die in 

het kader van dit ‘jubileum’ Nederland bezoeken, maken in overleg met hun gastheren, 

respectievelijk begeleiders een keuze om aanwezig te zijn bij – of deel te nemen aan – 

(een van) onderstaande delen uit het programma. 

          

ZATERDAG 2 MEI AMSTERDAM

Gehele dag Veteranen en begeleiders arriveren in Nederland

ZONDAG 3 MEI AMSTERDAM

Ochtend Ter vrije beschikking. Opties: museumbezoek, kerk

Middag Rondvaart door de Amsterdamse grachten

  HOEK VAN HOLLAND – OVERLOON – ARNHEM

08.00 160 Engelse oorlogsveteranen en hun begeleiders arriveren in Londense 

taxi’s (cabs) in Hoek van Holland en rijden in colonne naar o.a. Oosterbeek 

en Groesbeek. Ook verdere ritten worden uitgevoerd met de ‘London Cabs’.

12.00  Amerikaanse Veteranen brengen een bezoek aan Oorlogs- en 

Verzetsmuseum Overloon

17.00  Ontvangst Engelse veteranen in sporthotel Papendal in Arnhem

PROGRAMMA 
Nationale Viering
70 jaar vrijheid
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PROGRAMMA 7

MAANDAG 4 MEI  NATIONALE DODENHERDENKING 

  Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte in acht genomen

  AMSTERDAM

Ochtend Bezoek Anne Frankhuis en Nationaal Joods Historisch Museum

Middag Diverse ontvangsten en bijwonen kerkdienst 

Avond Bijwonen dodenherdenking en kranslegging in aanwezigheid

  van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en leden van 

  de regering

DINSDAG 5 MEI  NATIONALE VIERING 70E BEVRIJDINGSDAG 

  In het hele land vinden Bevrijdingsfestivals plaats met o.a. optredens van 

de Ambassadeurs van de Vrijheid 2015: Caro Emerald, Dotan, Jett Rebel 

en MainStreet. Alle Bevrijdingsfestivals zijn gratis toegankelijk

  VLISSINGEN

13.00  Ontsteken bevrijdingsvuur van de Nationale Viering van de

  Bevrijding door minister-president Mark Rutte

  AMSTERDAM

Gehele dag Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet

  Getuigen, nazaten, voormalige en huidige buurtbewoners delen

  persoonlijke verhalen. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten 

en te herdenken

14.00 – 16.00  Brug over het IJ

  Tijdelijk monument. De brug wordt officieel geopend door o.a. de  

burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan

21.00  Concert op de Amstel

 Feestelijke afsluiting van bevrijdingsdag door het Nationaal Jeugd Orkest 

in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en 

prinses Beatrix
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WOENSDAG 6 MEI  ROTTERDAM - DEN HAAG

Gehele dag Panorama Mesdag, bezoek Vredespaleis, Mariniersmuseum,    

  stadstour en rondvaart door de haven van Rotterdam

DONDERDAG 7 MEI OVERLOON – DEN HAAG

Ochtend Bezoek aan Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon 

Middag Kranslegging en eerbetoon aan gesneuvelde bevrijders 

18.30  Receptie Vredespaleis voor veteranen, sponsoren en genodigden 

19.45  Diner in het Vredespaleis voor veteranen, sponsoren, genodigden

VRIJDAG 8 MEI AMSTERDAM

Gehele dag Ter vrije beschikking

ZATERDAG 9 MEI AMSTERDAM

Gehele dag Eerste groep veteranen gaat terug naar huis 

  APELDOORN 

Middag en avond  Canadian Liberation Festival met Canadese veteranen 

  die later in de maand terugkeren naar Canada. 

  Street Parade vanaf De Naald.

Wijzigingen voorbehouden
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70 JAAR VRIJHEID 9

 

Het blijft maar komen 

Het is ons verteld, zoals de zee zo veelzijdig 

Goed of kwaad, hoe je het ook bekijkt 

Wij weten wat jij hebt gedaan

Maar wat als, wat als wij daar hadden gezeten 

Hadden wij het dan ook zo gedaan 

Zoveel vragen voor je, maar het kan niet meer 

Ik kan ze niet meer stellen, het heeft nooit gekund 

Maar wat als, wat als het had gekund 

Had ik dat dan gedaan, had ik dat gewild 

Wat als mijn vragen beantwoord zouden zijn 

Zou ik dan teleurgesteld zijn, of juist niet 

Steeds meer vragen, ze blijven maar komen

Net als de duinen maar blijven groeien

Isa Hamerlinck (14) uit het Zeeuwse Koudekerke zal haar gedicht voordragen tijdens 

de Nationale Herdenking op de Dam. De leerlinge van CSW Van de Perre won de 

finale van de wedstrijd Dichter bij 4 mei die in poppodium De Spot in Middelburg werd 

gehouden. Uit bijna 200 inzendingen werd het gedicht van Isa Hamerlinck gekozen. 

Isa over haar gedicht: “Er zijn zo veel vragen over de oorlog die ik zou willen stellen, 

maar dat kan niet meer. Dit gevoel heb ik in mijn gedicht vorm willen geven.” 
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Verzengende 
vuurzee
Aanval en bombardement 
op Rotterdam
Door Arie van der Schoor, Stadsarchief Rotterdam
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De Duitse aanval op Nederland, 75 jaar 

geleden, begint, ook in het strategisch 

gelegen Rotterdam, op 10 mei 1940. 

Enkele dagen van strijd later besluiten 

de Duitsers tot een bombardement 

op Rotterdam om zo de Nederlandse 

overgave af te dwingen. Op 14 mei treft 

een vernietigend bombardement de 

havenstad in het hart en gaat veel van 

de oude binnenstad verloren. Meer dan 

800 mensen komen om, tienduizenden 

panden en woningen worden verwoest. 

Direct na het bombardement breken overal branden 

uit die in de chaos niet of nauwelijks te blussen zijn. 

Bijna tachtigduizend Rotterdammers verliezen huis 

en haard en velen vluchten de stad uit. Twee dagen 

later blijkt de enorme omvang van het bombardement 

en de nasleep ervan: zo’n 250 hectare is geheel of 

gedeeltelijk verwoest. ‘De puin’, zo noemen de 

Rotterdammers het gebied binnen de ‘brandgrens’. 

Een korte terugblik op die eerste vijf oorlogsdagen.

 10 mei
Rotterdam, als internationale zeehavenstad met 

de daarbij behorende infrastructuur en industriële 

voorzieningen, is door ligging en uitrusting 

strategisch van groot belang. Gezien de aanwezige, 

kwalitatief geringe militaire verdedigingssterkte 

wordt de stad door Nederland kennelijk niet gezien 

als potentieel strijdtoneel. Ten onrechte, zoals 

blijkt. De Duitse aanval die zeer vroeg in de ochtend 

van vrijdag 10 mei begint, richt zich vooral op twee 

70 JAAR VRIJHEID 12

Na een klein kwartier is het hele bombardement voorbij. De stad staat in brand, er zijn vele 

honderden doden te betreuren en er is zeer grote materiële schade
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doelen: de Maasbruggen en het vliegveld 

Waalhaven. Om zo snel mogelijk via de lucht door 

te stoten naar de ‘Vesting Holland’ en Den Haag 

te veroveren, is uitschakeling van de Nederlandse 

luchtmacht essentieel. Voor een eventuele Duitse 

opmars naar het westen over land moeten onder 

andere de Rotterdamse Maasbruggen veroverd en 

behouden blijven.

Het vliegveld Waalhaven op de zuidelijke 

Maasoever waar Fokker jachtvliegtuigen hun basis 

hebben en honderden Nederlandse militairen 

gelegerd zijn, wordt even voor vier uur ’s ochtends 

gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe, en 

om kwart voor vijf nogmaals. Na urenlange 

hevige gevechten met inmiddels gelande Duitse 

parachutisten, waarbij aan beide zijden tientallen 

doden vallen en veel vliegtuigen vernield worden, 

winnen de Duitsers. 

Ongeveer een uur na het begin van de aanval 

op Waalhaven, om tien voor vijf ’s ochtends, 

landen Duitse watervliegtuigen op de Maas bij 

de Maasbruggen. Aangezien deze niet verdedigd 

worden, nemen de Duitsers op de Maasbruggen 

snel hun posities in. De inmiddels toegesnelde 

Nederlandse militairen kunnen niets heroveren, 

maar stoppen wel de oprukkende vijand.

 11 mei
Aan weerszijden van de Maas zijn Nederlandse en 

Duitse troepen nu in patstelling tegenover elkaar 

komen te staan en in die situatie komt in de dagen 

na de aanval eigenlijk geen verandering. Wel zijn er 

op zaterdag 11 mei wat kleine bombardementen die 

materiële schade veroorzaken en enkele tientallen 

doden. Aan de Wilhelminakade op de zuidelijke 

Maasoever wordt de Statendam van de Holland-

Amerika-Lijn, één van de grootste Nederlandse 

passagiersschepen, geraakt, schiet in brand en gaat 

in vlammen op.

 12 mei
In de gespannen en verwarrende situatie met 

onder andere geruchten over een ‘vijfde colonne’ 

die in de stad zou opereren, bombarderen de 

Duitsers in Rotterdam op zondagochtend 

12 mei (Eerste Pinksterdag) verschillende 

VERZENGENDE VUURZEE 13

Duitse militairen op vliegveld Waalhaven tijdens de aanval op 10 mei
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spoorwegstations met veel schade in de omgeving. 

Tijdens dit ‘Pinksterbombardement’ wordt 

bijvoorbeeld de oude Diergaarde geraakt met 

veel dode dieren tot gevolg, inclusief de uit angst 

voor ontsnapping afgeschoten roofdieren. Later 

op de dag en in de avond volgen Nederlandse, 

Duitse en Engelse bombardementen op militaire 

doelen op de zuidelijke en noordelijke Maasoever. 

De commandopost van Kolonel Scharroo, die 

het bevel heeft over de landstrijdkrachten in 

Rotterdam, is ’s ochtends al verplaatst van de 

Veemarkt naar de Statenweg in de wijk Blijdorp in 

het noorden van Rotterdam. 

 13 mei
Uit angst voor de uit Noord-Brabant oprukkende 

Duitse pantsertroepen worden onder andere de 

Maasbruggen preventief van springladingen 

voorzien. In een laatste offensief proberen 

mariniers het noordelijke bruggenhoofd te 

heroveren om de Willemsbrug op te blazen, wat 

ondanks grote inspanning mislukt. Wel houden 

de mariniers lang stand bij de brug, en danken 

daaraan hun bijnaam ‘zwarte duivels’.

 14 mei

Volgens de Duitse legerleiding, die de Vesting 

Holland zo snel mogelijk wil veroveren, is een 

bombardement op Rotterdam noodzakelijk 

om een doorgang te forceren. De Nederlandse 

legerleiding en de stad Rotterdam ontvangen 

rond 9.00 uur een Duits ultimatum om zich over 

te geven, op straffe van een bombardement. De 

legerleiding weigert hierop in te gaan, omdat 

het ultimatum –dat om 12.30 uur zal verstrijken- 

niet ondertekend is. De Duitse commandant, 

Generalleutnant Schmidt, stelt de aanval uit 

om verder te onderhandelen, maar een eskader 

bommenwerpers is dan al op weg naar Rotterdam 

en kan niet meer gestopt worden. Schmidt stelt 

een tweede ultimatum op, maar dat bericht is 

nog maar net weg of de eerste bommen treffen 

Rotterdam. Het is dan 13.27 uur. 

De Heinkel bommenwerpers met bijna honderd 

ton brisantbommen aan boord werpen hun lading 

af boven de wijken Kralingen, het centrum, 

de Provenierswijk, het Oude Noorden en het 

Liskwartier. Na een klein kwartier is het hele 

70 JAAR VRIJHEID 14

De Statendam van de Holland-Amerika-Lijn gaat in vlammen op
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VERZENGENDE VUURZEE 15

bombardement voorbij. De stad staat in brand, 

er zijn vele honderden doden te betreuren en er is 

zeer grote materiële schade. Kolonel Scharroo kan 

in deze situatie weinig anders dan te capituleren 

en tekent om 16.20 uur de onvoorwaardelijke 

overgave van de stad Rotterdam aan het Duitse 

leger onder bevel van Schmidt.

Bron: G-Geschiedenis

MEER WETEN?

J.L. van der Pauw, Rotterdam in de Tweede 

Wereldoorlog. Boom Amsterdam, 2006 

NIEUW ONDERZOEK 

In Rotterdam wordt nog altijd onderzoek gedaan 

naar deze voor de stad zo ingrijpende periode. Zo 

houdt het ingenieursbureau Saricon (Safety & Risk 

Consultancy) zich in opdracht van de stad bezig 

met de vraag waar de bommen destijds terecht 

zijn gekomen. Met luchtfoto’s uit hun uitgebreide 

archief op basis van buitenlands bronnenmateriaal 

worden 3D-beelden gemaakt waarop bijvoorbeeld 

bomkraters zijn te zien. In het kader van de 

tentoonstelling ‘De Aanval’ zijn ook nog twee 

Duitse onderzoekers werkzaam om vanuit de 

Duitse archieven een nieuw licht te werpen op de 

Rotterdamse meidagen van 1940.

TENTOONSTELLING ‘DE AANVAL’

Onder de naam: De Aanval – mei 1940, vijf dagen strijd 

om Rotterdam vindt van 29 april tot 25 oktober 2015 

in de Onderzeebootloods op Heijplaat een expositie 

plaats, waarin de eerste oorlogsdagen tot en met 

het bombardement van Rotterdam centraal staan. 

Topstuk is een Duitse Heinkelbommenwerper, 

vergelijkbaar met de vliegtuigen die Rotterdam 

bombardeerden. In de expositie werken het Museum 

Rotterdam, het Stadsarchief Rotterdam en het 

Duitse Militärhistorisches Museum samen.

MEI 1940
VIJF DAGEN STRIJD OM ROTTERDAM

30 APRIL - 25 OKTOBER 2015
ONDERZEEBOOTLOODS
WWW.DEAANVAL1940.NL

TENTOONSTELLING

Stadsarchief Rotterdam

Duitse luchtfoto: Rotterdam enkele dagen na het 

bombardement, met de verwoeste gebieden wit 

vanwege het puinstof, door Rotterdammers ‘De 

puin’ genoemd
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Schrijver A.F.Th. van der 

Heijden werkt aan een 

roman die is geïnspireerd 

op een geruchtmakende 

moord uit 1942 in het 

Brabantse plaatsje Geldrop. 

Het boek verschijnt in 

het voorjaar van 2016. 

Speciaal voor de Stichting 

Nederland-Amerika heeft 

de schrijver exclusiviteit 

verleend voor publicatie van 

een romanfragment uit het 

boek De IJzeren Man.

De IJzeren Man
 Door A.F.Th. van der Heijden

DE IJZEREN MAN - ROMANFRAGMENT 17

In februari 1942 vermoordde in Geldrop bij 

recreatieplas De IJzeren Man een jonge aardappelboer 

een Duitse Feldwebel, dit om de eer van zijn 

achttienjarige zusje te redden. Of was het toch een 

verzetsdaad? Uiteindelijk werden twee broers uit het 

grote gezin gefusilleerd en verdwenen er twee andere 

in een Duits dwangarbeiderskamp. Als alle betrokken 

overlevenden stokoud zijn, vindt aan het sterfbed van 

de zus het volgende gesprek plaats: 
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‘Het mes is nooit gevonden,’ zei Stefan. 

‘Onze Jos heeft het in De IJzeren Man gegooid,’ zei oom Rik. ‘Ik heb 

hem gezegd dat hij het in het water moest gooien. Ik zie hem nog 

met zijn zatte kloten door de sneeuw naar de oever waggelen, met 

dat druipende mes. Ik heb de plons gehoord. God, wat een geluid in 

die stille nacht. Het leek wel alsof er een stuk ster in De IJzeren Man 

plonsde. Recht uit de hemel.’ 

 ‘Ik heb van de steekpartij niets gezien,’ zei Dorothée. ‘Ik zag wel 

iemand een eind verderop in de sneeuw liggen, en dat kon niemand 

anders dan Jos zijn. Hij lag op zijn rug in de sneeuw. Rik, ik herkende 

hem aan zijn stem, liep naar zijn broer toe, en zei, niet eens zachtjes: 

“Allee, Joske, gooi dat mes in het water. Ze mogen het niet vinden.’’ En 

toen begon Jos te janken: “Wat heb ik gedaan… wat heb ik gedaan.’’ 

Hij stond op uit de sneeuw, viel weer terug, en werd door Rik overeind 

geholpen. Starnakelzat, ja, zo te zien. Ik zag hem zigzaggend in de 

richting van De IJzeren Man lopen. “Wat heb ik gedaan.” Hij jankte als 

een hond. Ja, ik heb de plons ook gehoord. Nou is mijn vraag, Rik: heb jij 

Jos toen, of later, uit de droom geholpen?’ ‘Uit de droom van wat?’ vroeg 

Rik, zonder haar aan te kijken. ‘Nou, dat hij helemaal niks gedaan had. 

Behalve dan dat broodmes naar de plaats delict brengen…’

‘Jos is altijd blijven volhouden dat hij de Feldwebel z’n hals had 

doorgesneden. Keizat natuurlijk, maar toch. Jos lag te janken in de 

sneeuw. Dronkemanstranen. Ik gaf hem een schop, en zei dat hij zich 

van dat mes moest ontdoen, want dat het anders rechtstreeks naar de 

boerderij zou leiden. Nou, dat heeft hij gedaan.’

 ‘Was het niet eerder zo,’ vroeg Doortje, ‘dat jij het mes naar Jos 

bracht? Hij lag een tijdje bewusteloos in de sneeuw. Jij schopte hem 

wakker, gaf hem het bebloede mes, en droeg hem op het in De IJzeren 

Man te gooien. Daardoor dacht hij, met een behoorlijk zwart gat in 
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zijn geheugen, dat hij de Feldwebel had vermoord. Jos had wel vaker 

een black-out door de drank, al noemde je dat toen nog niet zo. Je zei 

gewoon: “Heb ik dat gedaan? Ik weet er niks meer van. Te veel gezopen 

zeker.’’ Ik denk dat het zo is gegaan.

 Vlakbij de plek waar Teresa en haar sergeant-majoor lagen, ging Jos 

met z’n zatte kop languit onderuit in de sneeuw. Jij hebt het mes van hem 

overgenomen, en bent bovenop de Duitser gedoken. Niet? Jos was korte 

tijd buiten westen, en heeft niets van zijn eigen heldendaad gemerkt. 

Ook sneu, pleeg je de daad van je leven, ben je er met je verstand niet bij. 

Maar goed dat broer Rik het zaakje voor hem opgeknapt heeft. Het was 

tenslotte een verzetsdaad die nog een heel leven mee moest.’

 ‘Doortje,’ zei Rik, ‘ik begrijp echt niet waar je dit allemaal vandaan 

haalt.’ ‘Ik heb zelf niet gezien dat jij die Engelke z’n strot doorsneed,’ 

zei Doortje. ‘Ik kroop nog door de sneeuw met Wim en Piet. We waren 

net iets te ver weg. Ja, we hoorden wel een soort kreet, maar dat kon ook 

door toedoen van Jos zijn geweest. Op alleen een geluid wil ik jou niet 

afrekenen. Maar Teresa hier’ – ze maakte een soort strooigebaar naar 

het bed – ‘heeft gezien dat jij het was, Rikkie, met die broodzaag. Die 

arme Jos was zo strontbezopen, die kon het mes nauwelijks tillen om 

het in De IJzeren Man te gaan gooien. Laat staan dat hij in die conditie 

de kracht had gevonden om de hals van Feldwebel op het laatste peesje 

na door te zagen. Jij kon dat heel goed, met die kolenschoppen van een 

aardappelboer. Niet, Teresa?’

 Met over het kussen heen en weer rollend hoofdje ontkennen 

ging Teresa heel wat beter af dan bevestigend knikken, maar nu 

knikte ze langdurig, heftig en ingespannen – totdat haar hoofdje weer 

uitgeput terugzakte in het dons. Voor zover er nog sprake was van een 

gezichtsuitdrukking had die niets triomfantelijks. Ik kreeg zelfs de 

indruk dat ze haar broer de onthulling het liefst had bespaard.
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Het vergde veel moed om in de Tweede 

Wereldoorlog op te staan tegen de 

Duitsers. Toch waren lang niet alle 

Nederlanders gelukkig met de soms 

roekeloze acties van het verzet. 

In de Veluwse bossen tussen Nijkerk en Putten ligt 

de Oldenallerbrug, vernoemd naar het nabijgelegen 

kasteel Oldenaller. In de nacht van 30 september 

op 1 oktober 1944 hebben acht verzetsmensen 

zich in een hinderlaag opgesteld bij de brug. Ze 

willen de eerste de beste auto met Duitse soldaten 

onderscheppen, in de hoop dat ze zo waardevolle 

militaire plannen buit kunnen maken.

 Het wachten wordt beloond. Er nadert 

een auto van de Wehrmacht uit de richting van 

Amersfoort. De verzetsmensen nemen hem onder 

vuur met een mitrailleur die op de open laadbak 

van een bestelwagen is gemonteerd. De Duitse 

auto raakt van de weg en komt tot stilstand tegen 

een lantaarnpaal. Even is het stil, dan blijkt dat 

de Duitsers bepaald nog niet zijn uitgeschakeld. 

Het komt tot een vuurgevecht waarbij een van de 

verzetsmensen en een van de Duitsers zwaargewond 

raken. Twee korporaals slaan op de vlucht. Een 

zwaargewonde officier weet een nabijgelegen 

boerderij te bereiken, waar hij alarm slaat. De dag 

erna zal hij overlijden. 

 De Duitsers besluiten de actie van het verzet 

op een verschrikkelijke manier te vergelden. Daags 

na de aanslag wordt het dorp Putten in alle vroegte 

omsingeld door Duitse soldaten: niemand mag er 

meer in of uit. Zeven inwoners die toch proberen 

te ontvluchten, onder wie een meisje van tien jaar, 

worden neergeschoten. Bijna alle inwoners van het 

dorp, vaak nog gekleed in ochtendjas en onwetend 

van de aanslag, worden opgesloten in de kerk en in 

een nabijgelegen school. 

 Het wordt snel duidelijk waaruit de wraak 

van de Duitsers bestaat. Meer dan honderd 

huizen in Putten worden in brand gestoken. 601 

mannen uit het dorp worden afgevoerd naar 

Kamp Amersfoort, van waaruit ze doorreizen naar 

concentratiekampen in Duitsland. Slechts 48 van 

hen zouden na de bevrijding terugkeren in Putten.

 Smet op het blazoen
In de jaren na de oorlog is er niet enorm veel 

aandacht voor wat er in Putten is gebeurd. Het hele 

land moet weer worden opgebouwd en er zijn nog 

zo veel meer slachtoffers. Bovendien is ‘Putten’ 

een grote smet op het blazoen van het verzet. De 

aanslag roept gevoelige vragen op: was de overval 

op de auto wel nodig geweest, aangezien het allang 
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Goed in de oorlog
Door Mark Traa

De gedenksteen bij de 

Oldenallerbrug 
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duidelijk was dat de Duitsers de oorlog aan het 

verliezen waren? Hoeveel verzetsdaden zijn eigenlijk 

de mist in gegaan door amateurisme, gekonkel en 

persoonlijke eerzucht? Hebben sommige acties, 

die in Putten voorop, niet meer kwaad dan goed 

aangericht? Het zijn pijnlijke vragen die lange tijd 

niet worden gesteld. 

 Inmiddels weten historici meer over de aard 

en omvang van de Nederlandse weerstand tegen de 

Duitsers. En daaruit komt een wat minder glorieus 

beeld naar voren dan veel mensen willen geloven. 

Het is bijvoorbeeld niet zo dat Nederlanders zich 

tijdens de bezetting massaal tegen de Duitsers 

keerden. Naar schatting zaten circa 25.000 mensen 

in Nederland in het georganiseerde verzet, op een 

bevolking van negen miljoen. Om een vergelijking 

te maken: in België waren dat er zo’n 70.000 op 

een kleine acht miljoen mensen. In Nederland 

werden veel minder vooraanstaande Duitsers en 

collaborateurs door verzetsmensen geliquideerd dan 

in België. Dat had er onder meer mee te maken dat de 

Duitsers in België bruter optraden dan in Nederland, 

wat meer weerstand opleverde.

 Zeker in de beginjaren van de oorlog 

stelde het verzet in Nederland weinig voor. Het 

was al heel wat dat mensen op 29 juni 1940, 

kort na de Duitse inval, een witte anjer in hun 

knoopsgat deden om stil te staan bij de verjaardag 

van Prins Bernhard. Brutaler verzet bestond 

voor een belangrijk deel uit het doorknippen 

van telefoondraden en pesterijen. Maar verder? 

Nederland hield zich redelijk koest. Veel mensen 

schikten zich in de nieuwe situatie. Dat had zeker 

te maken met het feit dat de Duitsers niet als 

beesten tekeer waren gegaan bij de bezetting van 

Nederland. 

 Maar dat zou veranderen. In 1942 begon de 

deportatie van de Joden. In datzelfde jaar gijzelden 

de Duitsers 460 vooraanstaande Nederlanders 

in het Brabantse dorp Sint-Michielsgestel. Als 

de Nederlandse bevolking zich niet netjes zou 

gedragen, zouden er leden van de groep worden 

geëxecuteerd. Toen dat na een (mislukte) aanslag 

van het verzet op een trein ook daadwerkelijk 

gebeurde, was de verontwaardiging onder delen 

van de bevolking groot. Het kwam zelfs tot 

handtekeningenacties tegen de actie van het verzet.

 Weerstand wordt feller
Doordat de Duitsers steeds harder optraden tegen 

grote én kleine verzetsdaden, liet ook het verzet 

steeds vaker zijn tanden zien. Maar van ‘het’ verzet 

was eigenlijk geen sprake. Het was een lappendeken 

van clubjes met vaak een heel andere achtergrond 

en werkwijze. Je had verzetsstrijders die er niet voor 

terugdeinsden om Duitsers en NSB’ers te liquideren, 

of om gemeentehuizen en distributiekantoren te 

overvallen voor persoonsbewijzen en bonkaarten. 

Je had ook groepen die liever verzet pleegden door 

inlichtingen aan de geallieerde strijdkrachten door 

te geven. Of door illegale kranten te drukken en 

rond te brengen. Of door hulp aan onderduikers te 

bieden. En er waren ‘wilde’ groepjes die nergens 

bij aangesloten waren en een aanslag pleegden 

wanneer hen dat zo uitkwam. 

 Omdat alles natuurlijk in het geniep moest, 

wist de ene verzetsgroep vaak niet waar de andere 

mee bezig was. ‘De coördinatie was vaak ver te 

zoeken’, zegt Bas von Benda Beckmann, die bij 

het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies in Amsterdam onderzoek doet 

naar het verzet. ‘Het kwam voor dat verschillende 

groepen achter één persoon aan zaten die moest 

worden geliquideerd. Er was ook een stevige 

machtsstrijd gaande tussen groepen onderling. 

Vaak heerste er diep wantrouwen.’ 

 Neem de communisten, die in onmin 

leefden met verzetsstrijders die voortkwamen 

uit de gevestigde orde, zoals de politie en het 

leger. Vóór de oorlog waren ze water en vuur, 

nu moesten ze soms samenwerken tegen de 

gemeenschappelijke vijand. Dat was in elk geval 

wat de uitgeweken regering in Londen graag 

wilde. Maar die wist vaak amper wat het verzet nu 

precies allemaal uitspookte. De praktijk was dat 

er in het verzet harde ruzies werden uitgevochten, 
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dat groepen uiteen vielen en dat er soms keihard 

verraad werd gepleegd. 

 Verzet begon klein
Het gekonkel in het verzet voltrok zich buiten 

de waarneming van veruit de meeste ‘gewone’ 

Nederlanders. Die hadden vaak geen idee 

hoe ze in contact zouden moeten komen met 

een verzetsstrijder. Von Benda Beckmann: 

‘Verzetsdaden begonnen vaak heel klein, 

bijvoorbeeld met iemand die een band van een 

Duitse auto lek stak of betrokken was bij een 

staking. Later boorde hij zijn oude netwerk aan 

om heel voorzichtig anti-Duitse ideeën uit te 

wisselen. Zo kon hij via-via in contact komen 

met een verzetsgroep. Op die manier kon het ook 

gebeuren dat je door anderen werd gevraagd.’ Werd 

je vertrouwd, dan kon je in aanmerking komen voor 

het grotere werk. 

 Dat ‘grotere werk’ lag bijzonder gevoelig. 

Vanwege de genadeloze Duitse represailles na een 

aanslag als die in Putten ontbrak het nogal eens aan 

draagvlak bij de bevolking, en ook bij de regering 

in Londen. Je zou verwachten dat die blij was met 

elke gedode Duitser, maar zo was het niet. Als 

het verzet te hard ingreep, waardoor de bezetter 

nóg harder terugsloeg, volgde een onverbiddelijke 

veroordeling uit Londen. Zo ging het ook in februari 

1943, toen verzetsstrijders de commandant van 

het Nederlandse vrijwilligerslegioen, dat met de 

Duitsers tegen de Russen vocht, om het leven 

brachten. De regering in Londen was not amused: 

landverraders dienden na de oorlog via de officiële 

weg berecht te worden. De illegale pers dacht er 

ook zo over. ‘De populariteit van het verzet nam aan 

het einde van de oorlog sterk af’, aldus Von Benda 

Beckmann. De Duitsers dwarszitten was prima, zo 

meenden veel gezagsgetrouwe Nederlanders, maar 

je moest niet overdrijven.

 Ten onrechte geliquideerd
Doordat ze niet alleen door de Duitsers werden 

aangepakt maar soms ook door landgenoten 

werden teruggefloten, gingen verzetsgroepen zich 

beraden op wat er geoorloofd was. De ‘huisregels’ 

waren in elke groep verschillend. Soms werd zelfs 

de hulp van echte rechters ingeroepen, die tijdens 

een geheime zitting besloten of het juridisch 

gerechtvaardigd was om iemand te executeren. 

Toch ging het vaak mis. Het verzet voerde in de 

oorlog honderden liquidaties uit. Daar zaten 

flink wat mensen bij die ten onrechte werden 

uitgeschakeld. Zeker tegen het einde van de oorlog 

namen verzetsmensen niet altijd meer de moeite om 

precies uit te zoeken of iemand écht schuldig was.

‘Het’ verzet bestond dus niet in de oorlog. Een 

broederlijke samenwerking was er ook niet. En het 

is ook te simpel om verzetsmensen te verdelen in 

helden en avonturiers, vindt Von Benda Beckmann. 

Hij vindt dat er niet alleen oog moet zijn voor het 

georganiseerde verzet maar ook voor individuele 

verzetsdaden van gewone burgers. ‘Je moet niet 

alleen naar de alleractiefste mensen kijken. Het 

gaat ook om mensen bij wie het complexer lag. 

Zoals bij ambtenaren of politiemensen, die moesten 

meewerken met de Duitsers maar ook momenten 

hadden waarop ze een functie hadden in het verzet. 

Doordat ze een oogje toeknepen, bijvoorbeeld. Ook 

zij stonden onder enorme druk, hadden weinig 

informatie en moesten met weinig middelen hele 

moeilijke beslissingen nemen.’ En zo hadden 

we in de oorlog misschien niet veel eensgezinde 

verzetshelden, maar wel een heleboel Nederlanders 

met lef.

Bron: Quest Historie

MEER INFORMATIE

De oorlog, Ad van Liempt (Balans, 2009): er is 

ongelooflijk veel geschreven over de Tweede 

Wereldoorlog. Dit is een mooi overzicht.

www.oktober1944.nl: voor informatie over de 

aanslag bij Putten.

www.verzetsmuseum.org: museum in Amsterdam 

waar je alles te weten komt over het verzet.
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VERZETSPERS

Een van de eerste maatregelen 

die de Duitsers in Nederland 

namen was het muilkorven van 

de pers. 

Bekende kranten als het 

Algemeen Handelsblad, de 

Volkskrant en De Telegraaf 

konden niet meer publiceren 

wat ze wilden. Van lieverlee 

werden er illegale krantjes 

opgericht, zoals Trouw, Vrij 

Nederland en Het Parool. In 

totaal zouden er bijna 1300 

verschillende ondergrondse 

periodieken verschijnen. Ze 

hadden aanvankelijk een hele 

kleine oplage en werden in het 

diepste geheim gedrukt en 

rondgebracht.

In de illegale pers werd 

opgeroepen tot verzetsdaden, 

er werd uitleg gegeven bij 

acties die het georganiseerde 

verzet had gepleegd en er werd 

nieuws gebracht dat niet in de 

gecensureerde kranten stond. 

De krantjes werden ook gebruikt 

om berichten door te geven 

tussen verzetsgroepen. Die 

wisten immers lang niet altijd 

waar de ‘collega’s’ mee bezig 

waren. De Duitsers maakten 

actief jacht op iedereen die was 

betrokken bij het maken en 

distribueren van de krantjes. 

Talrijke medewerkers werden 

opgespoord en vermoord. 

VERZETSGROEPEN

Nederland telde gedurende 

de Tweede Wereldoorlog 

talloze verzetsgroepen van 

uiteenlopende aard en omvang. 

Dit waren de belangrijkste.

ORDEDIENST (OD) 

Organisatie gevormd uit 

gelederen van het leger, waarin 

ook andere groepen opgingen.

LANDELIJKE ORGANISATIE 

VOOR HULP AAN 

ONDERDUIKERS (LO)

Opgericht in 1942 door Helena 

Kuipers-Rietberg, alias ‘tante 

Riek’, een huisvrouw uit 

Winterswijk. Regelde talloze 

plaatsen waar vooral jonge 

mannen konden onderduiken 

die waren opgeroepen om te 

werken in Duitsland. 

LANDELIJKE KNOKPLOEGEN 

(LKP)

Opgezet door de LO om 

persoonsbewijzen en 

bonkaarten voor onderduikers 

te bemachtigen door 

vervalsingen te maken en 

overvallen te plegen.

RAAD VAN VERZET (RVV)

Overkoepelende 

verzetsorganisatie, bestaande 

uit verschillende groepen 

die zich vooral bezighielden 

met sabotage, stakingen 

en gewapende acties. Het 

bekendste lid van de deels door 

communisten gedreven RVV was 

Hannie Schaft.

VERZETSHELDEN

Nederland kende talloze 

mensen die in de oorlog 

uitzonderlijke moed lieten zien. 

Dit zijn enkele van de bekendste 

verzetsmensen.

HANNIE SCHAFT 

(1920-1945)

Lid van de Haarlemse afdeling 

van de Raad van Verzet. Pleegt 

sabotageacties, steelt munitie 

en doodt collaborateurs. Wordt 

op 21 maart 1945 aangehouden 

met een pistool en een 

exemplaar van de verzetskrant 

De Waarheid in haar fietstas. 

Hannie Schaft sterft in de 

duinen bij Overveen voor het 
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vuurpeloton. Over haar leven 

schrijft Theun de Vries het 

(verfilmde) boek ‘Het meisje met 

het rode haar’.

GERRIT JAN VAN DER VEEN 

(1902-1944)

Beeldhouwer in Amsterdam. 

Richt de ‘Persoonsbewijzen-

centrale’ op, die identiteits-

bewijzen en distributiebonnen 

vervalst. Van der Veen 

pleegt ook een aanslag 

op het bevolkingsregister 

in Amsterdam en op de 

landsdrukkerij in Den Haag. Ook 

probeert hij gevangengenomen 

verzetsstrijders te bevrijden 

uit het Huis van Bewaring in 

Amsterdam. Daarbij raakt hij 

gewond. Van der Veen wordt 

later gefusilleerd in Overveen.

WALRAVEN VAN HALL 

(1906-1945)

Werd bekend als de ‘bankier 

van het verzet’. Leidde een 

clandestiene bank die het 

verzet, onderduikers en stakers 

tientallen miljoenen guldens 

bezorgde. Pleegde met zijn 

broer de grootste bankfraude 

in de Nederlandse geschiedenis 

door 50 miljoen gulden aan 

schatkistpapieren te verruilen 

voor vervalste exemplaren. 

Werd verraden en kort voor de 

bevrijding geëxecuteerd.

HELENA KUIPERS-RIETBERG 

(1893-1944)

Beter bekend als Tante Riek. 

Neemt zelf onderduikers op 

in haar huis in Winterswijk en 

zet vervolgens de Landelijke 

Organisatie voor Hulp aan 

Onderduikers (LO) op. Door 

de inzet van Kuipers-Rietberg 

kunnen tweederde van de 

circa 350.000 Nederlanders 

die willen ontkomen aan 

tewerkstelling in Duitsland 

onderduiken. Uiteindelijk wordt 

ze verraden. Ze overlijdt in het 

concentratiekamp Ravensbrück.

ERIK HAZELHOFF ROELFZEMA 

(1917-2007)

Bekend geworden als de 

‘Soldaat van Oranje’ (boek, 

film, musical). Schreef in zijn 

studententijd in Leiden een 

manifest tegen het voornemen 

van de Duitsers om Joden te 

weren van de universiteit. Na 

een gevangenisstraf en een 

onderduikperiode week hij uit 

naar Engeland. Hielp het verzet 

van daaruit door ’s nachts 

per schip zendapparatuur 

naar Nederland te brengen 

en mensen op te halen. Was 

daarna actief als jachtvlieger. 

Aan het einde van de oorlog 

was hij adjudant van Koningin 

Wilhelmina.
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Op 5 oktober 1944, de eerste dag van de zware 

gevechten in de omgeving van Opheusden, 

verloor het 3e Bataljon van het 506e Regiment haar 

commandant. Majoor Oliver Horton stierf bij de 

spoorwegovergang door granaatscherven van een 

mortiergranaat. Hij werd vervangen door Kapitein 

Harwick, die op zijn beurt bijna het volgende 

slachtoffer werd. 

 Kapitein Harwick schrijft: “Ik voerde het 

bevel over het 3e Bataljon en kwam met mijn jeep in 

een hinderlaag terecht. De chauffeur werd gedood 

en de jeep reed vanaf de dijk in het water. Clark 

Heggeness en ik liepen ruim anderhalve kilometer 

door een natte sloot, maar wisten te ontkomen. 

Nadat alles voorbij was, mocht ik de Purple Heart 

medaille dragen. Wat een geluk.’’

 1e Luitenant Clark Heggeness van Compagnie 

H beschrijft het spannende incident als volgt: 

“Op een dag vroeg kapitein Robert Harwick of ik 

samen met hem in een jeep de omgeving langs de 

dijk wilde verkennen, om er zeker van te zijn dat er 

geen Duitsers meer zaten. Wij zaten naast elkaar 

achter de chauffeur alsof wij een parade afnamen. 

Links van ons bevond zich de rivier. De weg liep 

over de dijk en aan de rechterkant stonden bomen 

en struiken. Wij hadden misschien 800 meter 

afgelegd toen wij bij een boot kwamen, waar zich 

vijfentwintig tot dertig meter verder een Duitse 

machinegeweerstelling naast een boom bevond. 

Toen zij onze jeep aan zagen komen, opende de 

schutter het vuur. Het enige wat ik kon zien was de 

rode spoormunitie, die recht op ons af leek te komen 

en uit het knallende geluid kon je opmaken dat de 

kogels vlakbij waren. De bestuurder van de jeep, 

die, zoals wij later vernamen, werd gedood, verloor 

de controle over de jeep en botste tegen een stronk 

aan de linkerkant van de weg. Kapitein Harwick 

en ik werden hierdoor als een katapult in de lucht 

geschoten en kwamen op zo’n drie meter van de kant 

tussen het riet terecht. Gelukkig raakten wij tijdens 

onze korte ’zweefvlucht’ niet gewond en kwamen wij 

in het water en niet op de grond terecht. Het water 

was ongeveer een meter diep.

 Al snel hoorden wij enkele Duitsers langs de 

oever van de rivier. Zij lachten en wij zagen hoe zij 

het riet met de loop van hun geweren opzij duwden, 

op zoek naar ons. Ik weet niet of zij ons wilden 

helpen of neerschieten, maar het water was zeer 

koud! Na een minuut of twee gingen zij verder en 

lang nadat wij hen niet meer hoorden, waadden wij 

door het riet terug naar de jeep. Het was een grote 

puinhoop; de voorkant zat in de kreukels tegen 

de boomstronk. Wij konden zien dat de Duitsers 

waarschijnlijk wat kaarten en karabijnen uit de jeep 

hadden meegenomen, anders waren ze er tijdens 

de botsing uitgevlogen. Wij zagen de chauffeur 

over het stuur hangen. Hij was net boven zijn ogen, 

midden in zijn voorhoofd, door een kogel geraakt. 

Ik zal nooit te weten komen waarom de Heer hem 

heeft uitgekozen en niet de kapitein of mij. Wij 

waadden en liepen vervolgens heel voorzichtig terug 

naar onze eenheid.’’

George E. Koskimaki was radio-operateur bij de Verbindings Compagnie van de 101ste 

Airborne Divisie. Mede dankzij zijn oorlogservaringen als de gevechts radioman van 

de divisiecommandant, generaal majoor Maxwell D. Taylor, kon hij zijn ervaringen 

in boekvorm publiceren. Koskimaki vocht tegen de nazi’s in Frankrijk, België en 

Nederland. Hieronder een uittreksel uit een van zijn vele verslagen. 

Spannende incidenten
Door George E. Koskimaki
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Spannende incidenten
Door George E. Koskimaki
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De 101st Airborne Division tijdens 

haar bevrijdingstocht

George E. Koskimaki

In Eindhoven werden de soldaten 

met groot enthousiasme ontvangen
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Benno van Lochem (76) uit Renkum 

liep jaren rond met het idee een 

boekje te schrijven over zijn eigen 

oorlogservaringen. In oktober 2014 

was het zover. “Ik ging er voor zitten 

en schreef als het ware in een flow mijn 

ervaringen en waarnemingen op.” Dat 

leidde tot de uitgave van het boek ‘Kind 

in Oorlogstijd’. Hij beschrijft hierin zijn 

belevenissen als ‘jong jochie’ in zijn 

woonplaats Schiedam.

 De razzia
Op die vrijdag, 10 november 1944, trok mijn 

vader de blauwzwarte verduisteringsgordijnen 

in de voorkamer van onze bovenverdieping op. 

Die gordijnen waren op last van de bezetter 

aangebracht, omdat de Duitsers beducht waren dat 

het licht uit de woonkamers zou kunnen dienen 

ter oriëntatie van de Engelse bommenwerpers die 

’s nachts opereerden. Op de hoek aan de overkant 

zag hij ineens een Duitse soldaat staan. ‘Er komt 

zeker een Duitse hoge piet langs, die beveiligd 

moet worden’ zei hij tegen mijn moeder. Maar toen 

er na enige tijd niets veranderde ging hij buiten 

eens poolshoogte nemen. De soldaat weigerde elke 

toelichting en stuurde hem terug: iedereen moest 

binnen blijven.

1945: Benno van Lochem 

‘Eindelijk bevrijding, eindelijk 

naar school!’

2015: Zita Lokker (9)

‘Waarom, waarom moest dit 

gebeuren?!’

Oorlog door de ogen van een kind

1945-2015
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Later begon het duidelijk te worden: er werd een 

razzia gehouden. De Duitsers gingen van huis tot 

huis. Alle mannen tussen 17 en 40 jaar moesten 

zich gereed maken voor vertrek: ze zouden 

worden ingezet bij de Arbeitseinsatz. Mijn vader 

was 38 jaar en viel dus ook binnen de termen. 

Hij besloot dit niet lijdzaam af te wachten. Mijn 

twee jongere broers en ik werden eerst via de 

veranda aan de achterkant van het huis bij buren 

ondergebracht. Daar was een goede reden voor. 

Bij een eerdere vordering van fietsen hadden mijn 

ouders gezegd dat ze geen fietsen hadden, maar 

wij hadden geroepen: ‘Maar die staan toch in de 

fietsenstalling!’. Toen wij uit huis waren verstopte 

mijn vader zich in een groot driekantig daklicht 

op onze bovenverdieping. Ook dit was vanonder 

en aan de bovenzijden geheel afgeplakt met 

verduisteringsmateriaal. Bij de daarop volgende 

doorzoeking van ons huis werd hij niet gevonden. 

Maar de Duitsers dreigden mijn moeder dat het 

huis in brand zou worden gestoken. Dat was voor 

mijn moeder teveel – er gingen verhalen van in 

andere steden in brand gestoken huizen – en zij 

waarschuwde mijn vader. Die kwam tevoorschijn 

en moest mee. Waarheen? Onbekend! Als een soort 

bescherming trok hij eerst nog zijn militaire pak 

(hij was sergeant geweest tijdens de mobilisatietijd 

en oorlogsdagen) aan. 

 Hij was een van de mannen uit Schiedam 

en Rotterdam die tijdens de grootscheepse razzia 

van 10 en 11 november via verzamelplaatsen in 

Schiedam en in Rotterdam, dan verder per boot, 

per trein en deels te voet ten slotte naar Duitsland 

werden afgevoerd. Dit alles in het kader van de Duitse 

Arbeitseinsatz: doordat elke Duitser zoveel mogelijk 

werd ingezet voor militaire dienst, ontstond er een 

groot gebrek aan arbeidskrachten om de productie 

van oorlogsgoederen gaande te houden. 

 De hele operatie verliep voor de Duitsers 

succesvol, van de 70.000 mannen uit de 

leeftijdsklasse wisten ze er 52.000 op te pakken. 

Aanzienlijk meer dan de doelstelling was: 40.000. 

Veel mannen werden in het Feijenoord-stadion 

bijeengedreven. Daar vonden na de bevrijding en 

nu nog op 10 november herdenkingen plaats. Het 

was veruit de grootste razzia in ons land, opgezet 

als een militaire actie. 8000 Duitse soldaten waren 

erbij ingezet.

 Mijn vader werd naar Rotterdam gebracht. 

Daarna per trein vervoerd naar Rheine, Westfalen. 

Mijn moeder bleef met ons, drie jonge kinderen, in 

grote onzekerheid achter. Af en toe ontvingen wij 

een kaart van het Nederlandsche Roode Kruis met 

als mededeling: ‘Wij hebben uw man in het kamp in 

Rheine bezocht, hij is in goede gezondheid, maakt 

het goed en laat u groeten’.

 De terugkeer
Begin februari 1945 ging op een ochtend heel vroeg 

de deurbel. ‘Wie zou dat toch kunnen zijn?’ vroeg 

mijn moeder. Toen ze open deed, stond daar ineens 

mijn vader. 

 Tijdens een bombardement in Rheine, waar 

hij als dwangarbeider bij het spoor tewerk was 

gesteld, was hij ontvlucht. Bij de werkzaamheden 

aan het spoor had hij een tijdlang geobserveerd 

welke treinen naar Amersfoort/Utrecht reden. Op 

een dag had hij zijn kans gezien, had zich in een 

remmershokje van een van de goederenwagons 

verborgen en was zo de grens over gekomen. Na een 

In zo’n remmershokje vond de 

ontvluchting 

uit Rheine plaats
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overnachting in een doorgangslager in Utrecht 

was hij de volgende dag te voet naar Rotterdam 

gelopen, had daar bij kennissen overnacht en 

was de volgende morgen al vroeg op pad naar 

Schiedam gegaan. Hij nam met die ontvluchting 

wel een risico. Want bij ontdekking kwam je in een 

strafkamp terecht. En daar was het regime, zoals 

de Rotterdamse dwangarbeider Rinus Zuijdweg op 

de site Getuigenverhalen vertelt, erger dan in het 

concentratiekamp.

 Gelukkig bleef het rustig en werd hij niet 

weer opgehaald. Hij bleef zoveel mogelijk ‘veilig’ 

thuis. Een tijd lang was hij als het ware onderduiker 

in eigen huis. Buitenshuis, op straat en op school 

praatte je daarover niet. Inmiddels waren er ook 

enkele andere dwangarbeiders weer in Schiedam 

beland. Af en toe zochten ze elkaar op. Hij schrok 

van het slechte eten dat wij hadden, dat was in 

het Lager beter geweest. Niet zo vreemd, want in 

ons land was het intussen Hongerwinter ’44/’45 

geworden. Je moest op allerlei manieren aan eten 

zien te komen. In een hoek van de slaapkamer 

van mijn ouders was op een laken een hoop graan 

uitgestort. Dat kon gemalen en vervolgens tot een 

klef soort brood verwerkt worden. Op een speciaal 

voor dit doel aangeschaft ‘noodkacheltje’ werd in 

blikken uit suikerbietenpulp eten gemaakt. 

Het was zeker geen ‘vette hap’. ‘Honger maakt 

rauwe bonen zoet’ werd er gezegd. Na de oorlog 

kreeg ik voor het eerst spek te eten, ik werd letterlijk 

ziek van het goede eten. 

Opmerkelijk was wel dat mijn vader nog geruime 

tijd kaarten van het Nederlandsche Roode Kruis uit 

de brievenbus haalde, waarin gemeld werd dat ze 

hem in Rheine bezocht hadden en dat hij het goed 

maakte. Wat moest je nu denken van de waarde die 

tot nu toe gehecht was aan deze geruststellende 

mededelingen? Toen na een tijd de verwarring 

in Duitsland zo groot leek te zijn dat er geen 

opsporingen meer plaatsvonden besloot mijn vader 

weer zijn werk als leraar op te nemen en naar school 

te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 De bevrijding
We lazen thuis de krantjes van het illegale Trouw 

en het Parool. En op een speciale landkaart werd 

de voortgang van de geallieerde strijdkrachten in 

verschillende landen bijgehouden. In de herfst van 

1944 was het zuidelijk deel van Nederland bevrijd. 

Voor het westen en midden van het land was nog 

een barre wintertijd gevolgd. Maar eindelijk, nadat 

de Duitse troepen in ons land zich op 4 mei 1945 

onvoorwaardelijk hadden overgegeven, kwam toch 

de bevrijding. Dat werd op 5 mei gevierd! De mensen 

waren uitgelaten. Overal verschenen vlaggen en 

oranje. Dat laatste was in de oorlog verboden. 

Zo mocht je ook niet ‘Oranje boven, lang leve de 

koningin’ zingen. Dat kon je omzeilen door ervan 

te maken: ‘Oranjeboom-bier, Oranjeboom-bier, 

lang leve de brouwerij’, een verwijzing naar de in 

Rotterdam gevestigde Oranjeboom bierbrouwerij. 

Ook zag je her en der het woord ‘OZO’ op muren 

Kinderen vieren de bevrijding 

van Velp samen met een Engelse 

soldaat, 16 april 1945

Noodkacheltje van Verblifa
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geschreven: ‘Oranje zal overwinnen’. 

Naast alle feestvreugde was het ook een tijd van 

afrekening. Over Mussert, de leider van de NSB, die 

gevangen was gezet klonk het volgende liedje:

‘En Mussert die moet zakkies plakken, hi, ha, ho. En 

Mussert die moet zakkies plakken, hi, ha, ho’.

Sommigen konden er geen genoeg van krijgen. In 

de ondergrondse pers was er voor gewaarschuwd 

om van de bevrijding geen ‘bijltjesdag’ te maken, 

geen dag van wraak op de NSB’ers, verraders en 

hun bezittingen. Maar lokaal gebeurde er toch van 

alles. Op verschillende plekken in de stad werden 

NSB’ers opgepakt om vastgezet te worden. Dat 

gebeurde vaak niet door de politie maar door leden 

van een verzetsgroep. Het gevaar bestond daarbij 

dat die voor eigen rechter begonnen te spelen. Op 

een dag zag ik voor in de straat mannen in blauwe 

overalls verschijnen. Leden van de verzetsgroep 

BS (Binnenlandse Strijdkrachten)? Ze droegen 

oranje banden op hun mouwen. Wij, nieuwsgierige 

kinderen, moesten op afstand blijven. Aan de 

overkant van de straat werd een zware mitrailleur 

geplaatst. Met veel kabaal werd op de deur van 

een tegenoverliggende benedenwoning gebonsd. 

Onder luid geschreeuw werden de bewoners 

gesommeerd naar buiten te komen. Zo niet dan zou 

geschoten worden. Maar deze mensen stonden als 

communisten bekend, bepaald geen vrienden van 

de bezetters.

 Enkele weken later zag ik een eindeloze 

stoet ontwapende Duitse militairen, bewaakt door 

Tommies, lopen, op weg van het bolwerk Hoek 

van Holland naar Rotterdam, vanwaar ze verder 

naar Duitsland afgevoerd zouden worden. Toen de 

Duitsers weg waren, bleek ineens dat veel mensen 

toch ‘heldhaftig’ waren geweest, naar ze zelf 

vertelden… Critici zeiden daar terecht over: ‘Ineens 

bleek half Nederland in het verzet te hebben gezeten’.

We kregen beter te eten; voeding uit groene 

blikken uit geallieerde legervoorraden: biscuits, 

meat and vegetables en corned beef. Die waren 

afkomstig uit voedseldroppings vanuit Amerikaanse 

bommenwerpers bij Rotterdam/Terbregge. Op 5 mei 

vonden die daar voor het eerst plaats en op 9 mei was 

de eerste uitdeling in onze stad. De codenaam voor 

deze actie werd: Operatie Manna (brood uit de hemel, 

al werd er niet letterlijk brood afgeworpen). 

Uit naoorlogse berekeningen is afgeleid dat 

er in deze winter 16.000 tot 20.000 mensen de 

hongerdood stierven. Een vraag die zich daarbij 

opdringt: Was het voor de geallieerden niet 

mogelijk geweest eerder tot voedselleveranties 

over te gaan? De dreigende noodsituatie was in 

Londen genoegzaam bekend. Gebleken is dat 

de Nederlandse regering al op 28 september 

1944 bij Churchill met klem er op aandrong om 

tot voedselleveranties over te gaan. En er ook 

regelmatig op terug kwam. Maar het moest nog 

tot 10 april 1945 duren voordat Churchill en de 

Amerikaanse president Roosevelt daarvoor het 

groene licht gaven. Bijna 7 maanden verstreken!

Van mijn grootvader uit Winterswijk, van wie 

we soms ook wat voedsel toegestuurd kregen, 

ontvingen we op 9 mei via het Roode Kruis in 

Eindhoven, een telegram: ‘Alles is hier wel. Allen 

zijn we goed gezond. Hoe gaat het u en de uwen?’ 

Het contact met de familie was weer hersteld. Zij 

bleken al eind maart te zijn bevrijd. Alle leden van 

onze familie van weerszijden, in de Achterhoek en 

in Schiedam hadden de oorlog overleefd.

Operatie Manna: 

voedseldroppings boven 

bevrijd Nederland
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OORLOG

Kou

Angst

Honger 

Onderduiken

Geen goede kleren

Niet kunnen leren

Dood

Veel verdriet

Geen huis, geen thuis

Vreselijke dingen zien
 

Niet vrij

om te zeggen wat je wilt

en te doen wat je wilt

Waarom, waarom moest dit gebeuren?!

Dit is alleen maar tijdverspilling. 

Toch?

Gedicht van Zita Lokker, Ouddorp
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Na bijna 70 jaar worstelt Israël nog steeds 

met de verschrikkingen en daarmee de 

gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. 

De naar vrede en veiligheid hunkerende 

Joden kregen in 1948 door de Verenigde 

Naties eigen grondgebied aangewezen, 

waarmee de oprichting van de staat Israël 

een feit was. 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht 

dit keer geen vervolging en deportaties op gang, 

maar onder druk van angst, antisemitisme en 

discriminatie in vooral de Arabische wereld, een 

massale volksverhuizing naar de nieuwe staat 

Israël. Het einde van de oorlog bracht de nog 

in Nederland woonachtige Joden ook niet veel 

goeds. Ze werden niet meer vervolgd, maar voor 

huisvesting en teruggave van geroofde bezittingen 

moest vaak wel de rechter er aan te pas komen. 

De Joden in Israël zijn, hoe zwaar ook, gewend 

om te leven in een maalstroom van confrontaties, 

Ambassadeur van Israël, Haim Divon, in gesprek  

met Bram Bom, bestuursvoorzitter Stichting Nederland-Amerika 

“Bevrijdingsdag 
zoals in Nederland 
kennen wij niet”

Haim Divon 

70 jaar bevrijding Programmaboek DEF.indd   36 01-05-15   08:37



Nationale viering  2 t/m 9 mei 2015 Stichting Nederland-Amerika

“BEVRIJDINGSDAG ZOALS IN NEDERLAND KENNEN WIJ NIET” 37

intimidaties, bedreigingen, pijn, verdriet en 

berusting. Etniciteit en discriminatie binnen de 

Joodse bevolking van Israël zijn gevoelige kwesties, 

waarover publiekelijk liefst in bedekte termen wordt 

gesproken. 

Het dagelijks leven in het qua innovaties, export en 

kennis welvarendste land van het Midden-Oosten, 

gaat evenwel ‘normaal’ door, al zijn de mensen wel 

voortdurend op hun hoede bij bushaltes, in drukke 

restaurants en in winkelcentra. De bron van het 67 

jaar oude geschil heeft een lange en gecompliceerde 

voorgeschiedenis. Te lang en te lastig om in dit 

jubileumnummer in alle objectiviteit een gezicht 

te kunnen geven. Daarom beperk ik me tot het 

niet-politieke gedeelte van onze band met het 

Joodse volk, de wijze waarop zij hun leven en land 

na de oorlog hebben ingericht, hoe zij omgaan met 

herdenken, herinneren en doorgeven. Voor dit doel 

bracht ik een bezoek aan de ambassadeur van Israël 

in Nederland, Haim Divon (65). 

“We hebben een lange en goede relatie met 

Nederland, een van onze beste vrienden in Europa”, 

begint de ambassadeur. “Als je in Israël vraagt waar 

de beste voetballers ter wereld vandaan komen, dan 

wijzen mijn landgenoten steevast Nederland aan”, 

vervolgt hij. Ik probeer de ‘conversation starter’ 

om te buigen naar het doel van mijn komst. Dat 

lukt. “Ik ben opgegroeid in de jaren vijftig”, zegt de 

diplomaat. “In mijn jeugd werd ik geconfronteerd 

met de Holocaust en zag daar de impact van. Hoe 

zielen waren vernietigd. Als kind, ik was nog maar 

twaalf jaar oud, bezocht ik het indrukwekkende 

Holocaust Memorial Institute in Jeruzalem. We 

organiseren hier elk jaar onze National Memorial 

Day, in feite onze dodenherdenking. Bevrijdingsdag 

zoals in Nederland kennen wij niet. Wel herdenken 

wij de redders van de Joden, maar dat vieren we 

niet. We organiseren ook geen programma’s voor 

de geallieerden aan wie wij veel dank verschuldigd 

zijn. In plaats daarvoor hebben wij bijeenkomsten 

bij het monument Yad Vashem, dat bestaat uit een 

herdenkingsruimte, een historisch museum, een 

‘hal van de namen’, een archief, een bibliotheek, het 

‘Dal van de verwoeste gemeenschappen’ en een park 

gewijd aan de ‘rechtvaardigen onder de Volkeren’, 

niet-Joden die tijdens de vervolging Joden hebben 

gered.” De ambassadeur zucht. “Er is nog heel wat 

te winnen op de moeizame weg naar vrede, maar 

ik ben optimistisch en zie vrede steeds dichterbij 

komen. In het licht van onze geschiedenis maak ik 

me echter wel ernstig zorgen over bepaalde groepen 

die openlijk de Holocaust ontkennen, zelfs in het 

klaslokaal. Dat is verontrustend. Ik heb hierover 

bij de Nederlandse regering aan de bel getrokken. 

Het is een kwestie van opvoeding en educatie.” 

De ambassadeur wijst erop dat wederzijds begrip, 

respect en tolerantie daar tot bloei kunnen komen. 

“De voedingsbodem voor dit alles is blijvend 

herdenken, herinneren en doorgeven.”

Haim Divon (l) en Bram Bom (r)
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“In victory, you deserve Champagne, in defeat , you need it.” - Napoleon
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“In victory, you deserve Champagne, in defeat , you need it.” - Napoleon
Terugblik 70e herdenking 
Operation Market Garden
Op 18 september 2014 vond in Kasteel Doorwerth het 

diner plaats ter ere van de 70e herdenking van Operation 

Market Garden. De veteranen, hun begeleiders, 

sponsoren en diverse hoogwaardigheidsbekleders waren 

te gast op deze bijzondere avond. Tijdens het diner waren 

verschillende sprekers aanwezig om vanuit historisch 

perspectief een blik te werpen op de bevrijdingsopmars 

die in september 1944 plaatsvond van Zuid-Nederland 

tot de Slag om Arnhem. Cindy Albracht (viool) en  

Marc Canto (zang) hebben voor een prachtige muzikale 

omlijsting gezorgd. Door de voorzitter van de Stichting 

Nederland-Amerika zijn Certificates of Appreciation 

uitgereikt, een bewijs van dank aan hen die hebben 

gestreden voor onze vrijheid.

Foto: Rienne Wopereis
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Nawoord
Met een gevoel van dankbaarheid en tevredenheid 

kijk ik terug op het werk dat we de afgelopen 

maanden hebben verzet om in het kader van de 

Nationale Viering 70 Jaar vrijheid dit mooie boekje 

uit te brengen. 

Vanwege de hoge leeftijd van de veteranen is dit de 

laatste keer dat wij onze bevrijders een huldebetoon 

kunnen brengen. Hiermee sluit ik ook een lange 

periode af van 32 jaar gastheerschap voor onze 

veteranen. In dit boekje, dat is uitgebracht als 

‘collector’s item’, laten we een aantal zaken die onze 

vrijheid raken de revue passeren. Deze bijzondere 

uitgave kon niet gerealiseerd worden zonder de 

enthousiaste inzet en expertise van Annemiek 

Jansen, Marianna Stolk en Michella Felleman. 

Zij hebben in dit project geheel belangeloos 

maandenlang veel energie gestoken en daarmee aan 

het adagium traditie, herdenken, vieren, herinneren 

en doorgeven een waardevolle bijdrage geleverd. 

Drukker Anton de Groot en vormgever Antoin 

Buissink wil ik eveneens bedanken voor hun 

onbaatzuchtige medewerking aan dit collectors 

item, waarin we laten zien hoe we van bezetting 

naar bevrijding zijn gegaan. Dit boekje levert een 

belangrijke bijdrage aan bezinning en de betekenis 

van vrijheid waar we nu al weer 70 jaar van genieten. 

Bram Bom

Bestuursvoorzitter Stichting Nederland-Amerika

Bram Bom biedt Prinses 

Margriet de langspeelplaat 

‘Happy days are here again’ aan 

(1985)

Rondvaart door de Rotterdamse 

haven met burgemeester Bram 

Peper en veteranen 101st- en 

82nd Airborne Division (1989) 

Kranslegging op de Amerikaanse 

Begraafplaats Margraten (1994)

Prins Willem-Alexander 

ontvangt een zeefdruk met de 

bevrijding van Nederland door 

parachutisten van de 101st 

Airborne Division (2005) 

Op de SS Rotterdam verrast 

Lee Towers de veteranen met 

bekende nummers uit z’n 

repertoire (2010)

Veteraan Clinton Riddle van de 

82nd Airborne Division ontvangt 

het Certificate of Appreciation 

tijdens de 70e herdenking van 

Operation Market Garden (2014)
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Nationale viering  2 t/m 9 mei 2015

Maak kennis met een virtuoze drukker.

Als full-service drukkerij spelen wij graag op topniveau.

Met drukpersen voor alle gangbare papierformaten
bedienen wij de o� setmarkt in de volle breedte,
van 37 x 52 t/m 104 x 144 cm.

Ons uitgebreide afwerkrepertoire gaat van stansen
en rillen tot verpakken en sealen, postaal verwerken en
warehousing met alle variaties daartussen. 

Voor iedere productie de passende uitvoering,
24 uur per dag, 6 dagen per week.

Wij zijn u graag van dienst.

Tel. 0183 58 33 33    |    goudriaan@degrootdruk.nl    |    www.degrootdruk.nl

Veelzijdig Compleet

Als full-service drukkerij spelen wij graag op topniveau.

Met drukpersen voor alle gangbare papierformaten

en rillen tot verpakken en sealen, postaal verwerken en

351706_DGD-adv-Concertgebouw.indd   1 12-12-14   15:02

Aannemingsbedrijf C. van Dillen en Zoon B.V.

ACIST Europe B.V.

Adomex International B.V.

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.

Airborne Museum ‘Hartenstein’

Alleghany Warehouse Europe B.V. 

BTL Advies B.V.

DB&C | De Bruijn & Co

Bilderberg Hotel De Buunderkamp

Bilderberg Hotel Oosterbeek

Bilderberg Hotel Klein Zwitserland

Bouwonderneming Goevaers & Znn. B.V.

Boone B.V.

J.M.H. Bruijntjes Beheer B.V. 

Cardano Risk Management B.V.

Capitar IT Group

CBRE Global Investors Europe

Connexxion

Contour Advanced Systems B.V.

Crowe Horwath Foederer

Damen Shipyards 

Drukkerij de Waal B.V.

Eagle Simrax B.V.

Eurofrigo B.V.

E.J. Bos Mengvoeders B.V.

Fluor B.V. 

Franklin Offshore Europe B.V. 

GDF SUEZ Energie Nederland N.V.

Gebr. Van der Lee

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (G.P.S.) B.V.

G-Geschiedenis

Green Tomato Holding B.V.

De Groot Drukkerij B.V.

Audio-Video Specialist Foto Hameeteman Ouddorp

Hilvasco B.V.

Hoogwegt Groep B.V.

HB Koeltechniek B.V.

HSF Logistics Nijmegen B.V.

Janssen Transport Verhuur B.V.

Jardin Netherlands B.V.

Ingenieursbureau Boorsma B.V.

Impress B.V. 

Imres B.V.

Kuiper Verzekeringen B.V.

“K” Line Nederland B.V.

Karel Doorman Fonds

Lamers High Tech Systems B.V.

LandofPlenty

Mondi Heerlen B.V.

Mulder Schilders B.V.

Mediterranean Shipping Company (Nederland) B.V.

Metterwoon Vastgoed B.V. 

Miele Nederland B.V. 

Moët Hennessy Nederland B.V. 

Müller Fresh Food Logistics B.V. 

Neerlandia Urk B.V.

NIOD

Oostendorp Installatietechniek B.V.

Orion B.V.

Polyplastic B.V.

Protiviti B.V.

Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V.

Profiltra B.V.

Quest 

Quooker B.V.

Slager Floresteijn Ouddorp

Stabiplan B.V.

Stadsarchief Rotterdam

Stertil B.V.

Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher B.V. 

Stichting Ons Historisch Erfgoed Tweede

    Wereldoorlog (SOHE)

Spikker Specials

Tebulo Engineering B.V.

Ten Brink Foodretail B.V.

Timzo Tufting Industry B.V. 

TvH notarissen

Telecats B.V. 

Teijin Aramid B.V.

Uitgeverij Deviant B.V.

VHE Industrial Automation B.V.

VKG | Van Kampen Groep

Wereldhave Management Holding B.V. 

Willem de Boer Food & Events

Warmtebouw Utrecht B.V.

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht

Het veteranenprogramma ‘Nationale Viering 70 jaar vrijheid’ van Stichting 

Nederland-Amerika kon worden gerealiseerd met dank aan:
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Nationale viering  2 t/m 9 mei 2015 Stichting Nederland-Amerika

Maak kennis met een virtuoze drukker.

Als full-service drukkerij spelen wij graag op topniveau.

Met drukpersen voor alle gangbare papierformaten
bedienen wij de o� setmarkt in de volle breedte,
van 37 x 52 t/m 104 x 144 cm.

Ons uitgebreide afwerkrepertoire gaat van stansen
en rillen tot verpakken en sealen, postaal verwerken en
warehousing met alle variaties daartussen. 

Voor iedere productie de passende uitvoering,
24 uur per dag, 6 dagen per week.

Wij zijn u graag van dienst.

Tel. 0183 58 33 33    |    goudriaan@degrootdruk.nl    |    www.degrootdruk.nl

Veelzijdig Compleet

Als full-service drukkerij spelen wij graag op topniveau.

Met drukpersen voor alle gangbare papierformaten

en rillen tot verpakken en sealen, postaal verwerken en
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Nationale viering  2 t/m 9 mei 2015
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