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In oorlogstijd is alles anders
Dit boekje bevat de neerslag van een aantal ervaringen
en waarnemingen uit de jaren dat ik als kind de Tweede
Wereldoorlog in ons land meemaakte. Het is in eerste
instantie bedoeld voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Gelukkig groei(d)en zij op in vrede en in onze naoorlogse
welvaartsstaat. Het is de bedoeling van mijn verhalen
om te laten zien hoe in oorlogstijd alles anders was.
Soms hoor ik wel eens leeftijdsgenoten beweren dat ze
door de oorlog geen jeugd hebben gehad. Dat zeg ik ze
niet na. Wel was het een heel andere jeugd en vaak niet
onbezorgd. Al vroeg leerde je omgaan met bedreigende
omstandigheden, met ongemakken en tekorten. Het zijn
voor een groot deel persoonlijke impressies. Anderen
zullen (ook) andere ervaringen hebben gehad. Ook was
het leed van de een heel anders dan dat van de ander.
Er bestond geen nazorg, geen slachtofferhulp zoals we
die nu kennen. Maar ook geldt: als kind groei je op en
zijn veel zaken voor je vanzelfsprekend zoals ze zijn. Je
had nooit de vrede gekend. Je leerde vroeg je te
behelpen! Het abnormale wordt dan snel ‘normaal’.
Met in gedachten het Chinese gezegde dat zelfs de
bleekste inkt sterker is dan het sterkste geheugen, heb ik
zoveel mogelijk gecheckt of mijn herinneringen klopten.
De daarbij geraadpleegde literatuur en websites worden
achterin vermeld.
7

Dank wil ik uitspreken, voor hulp bij het raadplegen van
archieven dan wel het verstrekken van inlichtingen, aan
Marieke Zoodsma MA (NIOD), drs. Erwin Rossmeisl
(NIMH), T.M.A. Prevoo (Min. van Defensie/DMO), Albert
Oosthoek (Rode Kruis) en Nita Friedel (Gemeentearchief
Schiedam).
Ik draag dit boekje op aan de nagedachtenis van mijn
vader, Jan Hendrik (Henk) van Lochem (1906-1954).
Waarom? Dat zal bij het lezen snel duidelijk worden.
Renkum, voorjaar 2015
Benno van Lochem
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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 over de BKlaan, die beveiligd moet worden’ zei hij tegen mijn
moeder. Met de naam BK-laan gaven de Schiedammers
de Burgemeester Knappertlaan aan, de doorgaande weg
van Rotterdam naar Vlaardingen. Onze Aleidastraat was
een zijstraat hiervan. 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.
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
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eerdere vordering van fietsen hadden mijn ouders
gezegd dat ze geen fietsen hadden, maar wij hadden
geroepen: ‘Maar die staan toch bij Hooijkaas 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 (de
Koemarkt) 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.
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Het op 10 november 1944 uitgereikte bevel

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.
Vanaf de Koemarkt werd mijn vader vermoedelijk naar
het nog niet afgebouwde Centraal Belastingkantoor in
Rotterdam gebracht. Daarna per trein vervoerd naar
Rheine in Westfalen.
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Mijn moeder bleef met ons, drie jonge kinderen, in grote
onzekerheid achter. Wij kregen ‘tante’ Hester in huis. Zij
was een vriendin van mijn moeder. Ze was
directiesecretaresse bij de Schiedamse
Cartonnagefabriek. Ze beschikte over goede contacten,
onder meer om aan aanvullend voedsel te komen (het
werd de Hongerwinter van 1944!). Daarnaast was zij een
morele steun voor mijn moeder en voor ons een prettige
huisgenoot.
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’.
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Het Arbeitslager
Toen de eerste Nederlandse dwangarbeiders op 14
november in Rheine aankwamen, waren de Duitse
diensten daar niet op voorbereid. De mannen werden
naar de markt gebracht. Daar konden werkgevers
uitzoeken wie ze konden gebruiken.
Mijn vader werd ondergebracht in een Arbeitslager aan
de Poststrasse 6. Rheine was een spoorwegknooppunt
van de Deutsche Reichsbahn, van strategisch belang
voor de aan- en afvoer van het Ruhrgebied, het Duitse
productiecentrum van de oorlogsgoederen. ‘s Nachts
kwamen Engelse bommenwerpers die de
emplacementen probeerden te raken, die dan overdag
weer door de dwangarbeiders moesten worden
hersteld. Een ware sisyfusarbeid!
Aan het hoofd van het Lager stond een SS’er. De man
had een bakkerij en was voor de oorlog lid geworden
van de SS, omdat hij dacht zo eerder in aanmerking te
komen voor leveranties aan het leger. Na de voor de
Duitsers rampzalig verlopen gevechten bij El Alamein en
Stalingrad, werd er naar aanvulling gezocht. Daarbij
werd deze opportunist in de Kartei aangetroffen en als
Lagerführer aangesteld. Hij was geen fanaat. Bij de
regelmatig terugkerende bombardementen was hij, zo
vertelde mijn vader later, een van de eersten om het
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Lager, dat vlak bij het station lag, te verlaten en een van
de laatsten om terug te keren.
Naar uit naspeuringen van het Nederlandse Rode Kruis
blijkt, was mijn vader een van de 415 Nederlanders,
afkomstig uit Rotterdam en Schiedam, die werkzaam
waren bij de Reichsbahn, Kreis Steinfurt. In het kamp
waren niet alleen Nederlanders, maar ook
dwangarbeiders van andere nationaliteit ondergebracht.
Toen het kamphoofd na een tijdje ontdekte dat mijn
vader (hij was leraar moderne talen aan een Mulo) niet
alleen Nederlands, maar ook Duits en andere talen
sprak, stelde hij hem aan als tolk.
De bombardementen leverden natuurlijk ook risico’s op.
Werden bij zo’n luchtaanval dwangarbeiders gedood,
dan werd dit door de Duitsers gecamoufleerd met de
mededeling: ‘Bij een noodlottig bedrijfsongeval zijn om
het leven gekomen: … (en dan volgden de namen van de
getroffenen) ‘. De geallieerde acties moesten niet
genoemd worden! Na de oorlog bleek dat van de naar
schatting in totaal 500.000 Nederlandse dwangarbeiders
in Duitsland er tussen de 24.500 en 29.000 om het leven
waren gekomen.
Hoe kon je wegkomen?, dat was een vraag die vele
dwangarbeiders bezighield. De eerste tijd kon je bij
ernstige ziekte of overlijden van ouders of gezinsleden
nog wel eens enkele dagen verlof krijgen. Maar velen
keerden niet terug naar Duitsland en doken in eigen land
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onder. Na enige tijd werd deze regeling daarom
afgeschaft.
Een andere mogelijkheid: medische ongeschiktheid. In
het Lager beschikte iemand over een medisch handboek.
Daarin werden beschrijvingen van allerlei nare ziekten
opgezocht. Daarmee melden ze zich dan bij een dokter,
in de hoop afgekeurd te worden.

Het gebouw van het Arbeitslager in Rheine (opname 1967)

Na de oorlog, na het overlijden van mijn vader in 1954,
bezochten mijn vrouw en ik met mijn moeder in 1967 de
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locatie in Rheine: het gebouw waarin hij was
ondergebracht en het spoorwegknooppunt. De ironie
van het geval was dat ons 2-jarig zoontje, dat dezelfde
namen droeg als zijn grootvader, (nog) niet op onze
paspoorten stond bijgeschreven. Zodoende moesten wij
hem onder de achterbank het toenmalige WestDuitsland in- en uitsmokkelen, het land waaruit zijn
grootvader was ontsnapt.
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De mobilisatie
Aan de Duitse inval in ons land waren jaren van dreiging
uit het oosten voorafgegaan. Oostenrijk, TsjechoSlowakije, Polen, Denemarken en Noorwegen waren
door Duitse troepen bezet. De aanval op Polen in
september 1939 had ertoe geleid dat Frankrijk en
Engeland Duitsland de oorlog hadden verklaard.
Nederland wilde, net als in de eerste wereldoorlog,
neutraal blijven. Maar zou dat lukken?
Deze situatie leidde ertoe dat we een tijd buiten
Schiedam verbleven. Ik was daar in mei 1938 geboren.
Vanwege de oplopende internationale spanningen werd
op 29 augustus 1939 de algehele mobilisatie van het
Nederlandse leger afgekondigd. 16 lichtingen vanaf 1924
tot en met 1938 werden op de been gebracht.
Mijn vader behoorde tot de lichting 1926. Destijds
bestond er dienstplicht en daarvoor vond een loting
plaats. Hij was daarbij ingeloot.
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Lotelingen in 1925. Links: uitgeloot. Rechts: ingeloot (mijn vader).

De landmacht groeide door de mobilisatie van 100.000
naar 280.000 man uit. Mijn vader, die sergeant was,
werd in Medemblik gelegerd bij de 3e compagnie van
het 11de Depotbataljon. Dit bataljon was de
opleidingseenheid van het 11e Regiment Infanterie. Hij
was daar instructeur. Medemblik werd opeens
garnizoensstad. Grote gebouwen, als scholen e.d.
werden gevorderd om daar de militairen in onder te
brengen. Wij verhuisden naar de Zuiderboerenvaart in
Enkhuizen. Daar werd maart 1940 mijn eerste broer,
Dick, geboren.
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Op herhalingsoefening (1931). Links: mijn vader.

Tijdens de mobilisatie in Enkhuizen (1940)
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Toen de oorlog in de vroege morgen van 10 mei 1940
uitbrak kreeg de eenheid van mijn vader opdracht op 3
plaatsen in Enkhuizen en omgeving posten met de zware
mitrailleur in te richten. Overdag waren die opgesteld
tegen luchtdoelen, na het invallen van de duisternis
tegen landdoelen op van tevoren in het terrein
vastgestelde punten. De bewaking van het IJsselmeer
ten oosten en zuiden van Enkhuizen was een speciaal
aandachtspunt.
Het Nederlandse leger kon niet lang standhouden. Het
was niet opgewassen tegen Hitler’s ‘Blitzkrieg’: een
verrassingsaanval uit de lucht met parachutisten en
intensieve bombardementen. 15 mei capituleerde
Nederland, na een bombardement van Rotterdam op 14
mei, waarbij ongeveer 900 mensen omkwamen. Op 17
mei meldde het ANP: ‘De commandant van het 11e
Depotbataljon Enkhuizen/Medemblik deelt mede, dat
zijn bataljon geheel intact is. Geen dooden, vermisten of
gewonden.’
Op 12 juni volgde de demobilisatie. En we gingen terug
naar Schiedam.
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De bombardementen
Niet alleen in Rheine werd gebombardeerd, ook in
Schiedam vielen bommen. Niet verwonderlijk want in
het westen van de stad waar wij woonden, lag de
scheepswerf van Wilton-Fijenoord. Daar werden Duitse
onderzeeboten onderhouden en gerepareerd. Onze
bovenbuurman was daar opzichter. Regelmatig reed er
’s nachts een Duitse wagen voor, werd hij met veel
lawaai uit bed gebeld en moest mee omdat er weer wat
aan de hand was. Een graag verteld verhaal was dat - als
daad van sabotage - in de lagers van de motoren van de
U-Boote zand gestrooid werd. Loslippigheid over
sabotage op de werf leidde er toe dat al in november
1940 mensen uit het verzet (leden van de verzetsgroep
de ‘Geuzen’) gearresteerd werden. Zij werden
veroordeeld en gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte bij
Den Haag, het waren de 18 doden uit het bekende
gedicht van Jan Campert.
Een ander gerucht was dat mensen vanaf de daken met
lichtseinen de Engelse vliegers de weg zouden wijzen…
De werf was door de Duitsers meesterlijk gecamoufleerd
met bosschages die overgingen in bebossing van het
ernaast gelegen park, het Sterrebos. Er waren over de
zogeheten Motorhal zwarte camouflagenetten
aangebracht met nepbomen daarop geplaatst. Tijdens
luchtaanvallen werd er op vliegtuigen geschoten door
het Flak, het Duitse luchtafweergeschut. En bij nacht
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priemden lichtbundels van het Duitse zoeklicht, dat o.a.
opgesteld was op een woning aan de BK-laan, in de
nachtelijke hemel. Dat alles leidde ertoe dat er nogal
eens ‘afzwaaiers’ waren. Op 18 april 1941 waren de
eerste bombardementen op Wilton Fijenoord, maar de
meeste bommen vielen in onze straat, er werden enkele
huizen geraakt. Het was het eerste van een reeks
aanhoudende bombardementen met vele doden en
gewonden, ook in volgende jaren. Zo kwamen er eind
maart 1943 afzwaaiers terecht op het Gemeentelijk
ziekenhuis. Op het Liduinaplein stond een
peperbusvormige transformatorzuil. Daarbinnen werd
de hoogspanning van duizenden Volts omgezet in 220
Volt voor de omliggende wijk. Deze transformatorzuil
werd ook gebruikt als aanplakzuil. Op een plakkaat
konden we vervolgens zien welke schade was
veroorzaakt, met de tekst: ‘Dit deden uw vrienden’. Het
sloot aan bij een ander affiche uit die tijd: ‘Engelsche
vliegers kennen geen genade voor vreedzame burgers.
Blijft thuis’. Een mooi staaltje van psychologische
oorlogsvoering à la Joseph Goebbels, de Duitse minister
van propaganda. Dat ging over en weer: Zo maakte
Churchill, de leider van het Britse oorlogskabinet, graag
met twee vingers het V-teken: ‘V for Victory’. Op affiches
van de bezetter werd het: ‘V = Victorie, want
Duitschland wint op alle fronten’. Dat werd niet domweg
als waarheid aangenomen. Als variant hierop werd
bedacht: ‘Duitschland wint op alle frontpagina’s’.
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De bommen die op 18 april vielen in onze straat leidden tot het
lidmaatschap van de Luchtbescherming.
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Op een hoge flat aan de Koemarkt, waar onderin de
HEMA was gevestigd, was een uitkijkpost van de
Luchtbescherming. Als die nadering van vliegtuigen
waarnam gingen de sirenes her en der in de stad af.
Deze dienst, waarvan wij lid waren, adviseerde burgers
en bedrijven hoe zich te beschermen bij luchtaanvallen,
en hielp ook mensen van wie het huis getroffen was met
opruimings- en herstelwerkzaamheden. Tijdens zware
bombardementen schuilden wij in de kelder bij de
benedenburen. Af en toe kon je de grond voelen trillen.
Het was soms angstaanjagend, ook door het fluitende
geluid van de naderende bommen en de daarop
volgende explosies. En ik schijn, in mijn angst, dan
gezegd te hebben: ‘Heere, bewaar ons’. En dat voor een
kind van 6 jaar! Dat had ik zeker van mijn Zeeuwse
grootmoeder, die ook in Schiedam woonde,
overgenomen.
Luchtalarm was niet zeldzaam: in 1943 werd er in onze
stad 107 keer alarm gegeven. Niet altijd volgde een
bombardement, soms was Rotterdam het doelwit, soms
ook vlogen Amerikaanse bommenwerpers hoog over, op
weg naar doelen in Duitsland, tot grote tevredenheid
van de Nederlandse burgers. Ongeveer 120
Schiedammers overleden in de oorlogsjaren als gevolg
van bombardementen op diverse plekken in de stad.
Tijdens een van de bombardementen viel een mooi
schilderij dat we in de voorkamer hadden hangen, een
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duinlandschap van H. van Langen, van de muur en
vertoonde een scheur. Mijn vader nam dat luchtig op:
‘Misschien moet er op die plek maar een vlag op de
blonde duinen worden geplaatst’.
Toen mijn moeder in 1943 in verwachting was, besloten
mijn ouders met het oog op de steeds maar weer
dreigende luchtaanvallen dat het veiliger was dat zij,
mijn broer en ik een tijdje naar een tante in Zeist zouden
gaan. Die had daar met een vriendin een pension aan
het Louise de Colignyplein. Hier werd op 1 november
mijn broer Henk geboren. Mijn vader kwam in de
weekenden op bezoek. Ik vond het steeds een moeilijk
moment als hij weer naar Schiedam met zijn
bombardementen vertrok. Toen we uit Zeist weer naar
huis gingen werden we, omdat er geen auto’s
beschikbaar waren, met een ponywagen naar station
Driebergen-Zeist gebracht: nog niet eerder
meegemaakt, een interessante belevenis!
Ons was geleerd bij luchtaanvallen weg van de ramen te
blijven. Als je buiten speelde en de sirenes gingen,
moest je direct naar huis. Zo waren mijn broer en ik eens
aan het spelen op een braakliggend terrein met enkele
fundamenten tegenover de dr. Nolet Stichting, het
Rooms-katholieke ziekenhuis. (Het lag in het gebied dat
getroffen was bij een bombardement in de nacht van 17
op 18 april 1941 en daarna in onbruik geraakt.) Er werd
alarm gegeven, de sirenes loeiden. Hoewel er dichtbij,
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bij de Julianakerk een schuilkelder lag, renden wij
richting huis, staken de BK-laan over terwijl de
luchtafweer al ratelde en wilden via het Liduinaplein
onze straat in. Maar op dat plein schoot een vrouw uit
haar huis, pakte ons vast en trok ons mee naar binnen.
Wij wilden uiteraard verder naar huis, maar nee, dat
vond ze te onveilig. En maar weinig mensen beschikten
over een telefoon, dus onze ouders konden niet op de
hoogte worden gebracht. Eerst na het sein ‘veilig’
mochten we naar huis, waar ze in de rats hadden
gezeten waar wij toch bleven…Wat waren ze blij ons
weer te zien!
Granaatscherven konden overal terechtkomen. Officiële
gebouwen, bijvoorbeeld politieposten werden door
metershoge muren van zandzakken beschermd tegen
bom- en scherfschade.
Zelf hield ik ook nog een souvenir aan de
bombardementen over. Toen ik aan het spelen was in
het zand van het midden-plantsoen in onze straat kreeg
ik een duw in mijn rug van een buurjongen en viel met
mijn rechterknie in een granaatscherf: een stevige en
rafelige jaap was het gevolg. Die werd in het ziekenhuis
zo goed als het ging gedicht, maar fraai is het nooit meer
geworden.
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De school
Op de kleuterschool heb ik niet gezeten. Nadat ik in mei
1944 zes jaar geworden was, zou ik na de zomer naar de
lagere school gaan. Het was de bedoeling dat ik naar de
Dr. de Visserschool zou gaan, een protestantschristelijke school. Het was een welbewuste keuze van
mijn ouders. Ons gezin was gereformeerd. Er was in
Schiedam ook een gereformeerde school. De bredere
opzet van de Dr. De Visserschool sprak hen meer aan.
Maar dat ging voorlopig niet door: de Duitsers hadden
deze school met tweemaal zes klaslokalen gevorderd en
in gebruik als kazerne. Erachter lag een groot schoolplein
afgesloten door een grote poort. Ideaal voor militair
appel, exercitie, etc.
Datzelfde lot trof veel scholen. Zo’n 20 tot 25 scholen
waren door de bezetter gevorderd. Ervoor stond dan
een soldaat op wacht, in vol ornaat, helm op, met
geweer en met een handgranaat aan een houten steel,
bevestigd aan de koppelriem. Een imposant en dreigend
beeld, zo kwam het als kind op mij over. Ik hield altijd
goed afstand als ik in de buurt kwam.
Zodoende kwam ik toch in het gebouw van de
kleuterschool om de hoek terecht. KIVEVA heette die:
Kinderen van een vader, een naam ontleend aan een
simpel lied met een mooie strekking:
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‘Kind’ren van één vader, reikt elkaar de hand,
waar wij mogen wonen, in wat streek of land,
hoe wij mogen spreken, in wat tong of taal,
kind’ren van één Vader, zijn wij allemaal.’

In dat gebouw met weinig lokalen werd geprobeerd, in
beurtwisseling van halve dagen, aan steeds wisselende
groepen kinderen lager onderwijs te geven. Ik kwam bij
een bijzonder lieve juffrouw terecht en ging ook graag
naar school. Het onderwijs zelf was beperkt.

De Dr. J. Th. de Visserschool.
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Na de oorlog, na de overgang naar de Dr. De
Visserschool, moest ik helaas afscheid nemen van de
juffrouw. Zij was intussen verliefd geworden op een
Canadese militair en vertrok met hem naar Canada. Niet
los hiervan te denken had ze ons intussen een aantal
liederen in het Engels geleerd. Een hiervan paste goed
bij de oorlogssituatie: ‘O God, our help in ages past, our
hope for here to come’. (In Nederlandse vertaling
opgenomen in het Liedboek voor de Kerken: Lied 90a.)
Ik ging naar de Dr. De Visserschool B. In het gebouw
waren namelijk twee scholen gevestigd: A en B, ieder
met eigen hoofd. Later heb ik vernomen dat elke school
zijn specifieke bevolking had, gebaseerd op
sociaaleconomische gronden. Daar merkte ik in mijn
schooljaren niets van. Wel werd er in het laatste
schooljaar voorgeselecteerd op de aard van het
vervolgonderwijs.
Op de zolder van de school werd later van alles
aangetroffen wat de Duitsers hadden achtergelaten: o.a.
borden met daarop aanvalsplannen getekend, voorzien
van een Duitse tekst, om soldaten tactische
oorlogsvoering bij te brengen.
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De voedselvoorziening
Onze straat, de Aleidastraat, bestond uit een combinatie
van woningen en winkels. In het voorste gedeelte,
waarin wij woonden, stonden woningen, soms
onderbroken door enkele kleine bedrijfjes, een
meubelmaker, een timmerman/aannemer, en verderop
allerlei winkels: een tabakswinkel, een groenteboer, een
slager, een drogist, Simon de Wit, De Gruyter en Jamin.
(Nee, geen Albert Heijn, die zat meer in het centrum van
de stad in de Oranjestraat. Daarin werd in 1952 de
eerste supermarkt van ons land geopend.)
Wilde je wat kopen in zo’n winkel dan had je voor veel
artikelen niet alleen geld, maar ook distributiebonnen
nodig. Die werden door de gemeente verstrekt, waarbij
rekening werd gehouden met de gezinssamenstelling.
Niet alle artikelen waren altijd aanwezig, dus wanneer je
iets zocht en het was aanwezig: direct kopen! En
daarnaast, bij voorbeeld voor tandpasta gold dat je een
oude tube in moest leveren. Die kon dan weer
gerecycled worden. Zo groot was ook het tekort aan
bepaalde grondstoffen. De distributiebonnen waren
overigens aan strikte geldigheidstermijnen gebonden.
Winkeliers die ze accepteerden voor de ingangsdatum
en betrapt werden, konden op bestraffing rekenen.
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Machtiging aan mijn grootvader om de distributiebonnen voor ons
op te halen.

Mijn grootvader van moederszijde verzorgde voor een
aantal mensen, ook voor ons, het ophalen van de
distributiebonnen. Elke maand ging hij dan zijn ‘wijk’ in
om ze thuis te bezorgen. Hij was een verstokt pijproker.
Gaven mensen hem soms uit waardering voor bewezen
diensten een sigaar, dan werd die aan stukken gesneden
en in de pijp gestopt. Eens, toen hij met longontsteking
op bed lag, bezocht de huisarts hem, terwijl de
slaapkamer blauw van de rook stond. De dokter liet hem
weten dat het roken onmiddellijk gestopt moest
worden, anders kwam hij niet terug. ‘Maar dokter’, zei
mijn opa, ‘dat gaat echt niet, dan heb ik zo’n
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kinderachtige smaak in de mond’. Hij moest ook wat
verzinnen op het gebrek aan tabak en ging in zijn tuin
tabaksplanten kweken. De bladeren hingen later in zijn
schuur te drogen. Het pijproken kon zo weer doorgaan.
Eens zagen we hem bij ons driftig aan zijn pijp trekkend
door de straat lopen. Hij had een paraplu op, maar had
niet in de gaten dat er vanwege rondspattende vonken
intussen op enkele plaatsen vlammetjes ontstaan
waren… Er waren ook mensen die op straat
wegeworpen sigarettenpeuken verzamelden en daar
een sigaret van fabriceerden: de zo genaamde ‘bukshag’.
Soms weken mensen uit naar vervangingsmiddelen:
surrogaten werden die genoemd. Zo had je bij voorbeeld
koffie, gemaakt van de wortels van de cichoreiplant. En
versleten leren of rubber schoenzolen werden
vervangen door houten.
Niet alleen was het eten slecht, maar er viel ook slecht
aan eten te komen. Van de Nederlandse
landbouwproductie tussen 1940 en 1944 verdween 60 %
naar Duitsland. En op 25 september 1944 verbood
rijkscommissaris Seyss-Inquart in reactie op een
algemene spoorwegstaking alle voedseltransporten naar
het westen van ons land. In de daarop volgende
Hongerwinter waren mensen soms letterlijk op
zoektocht naar eten, ze gingen de boer op. Zo
ontstonden de hongertochten. Vele boeren verleenden
gelukkig hulp door tegen geld of onder inruil van
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goederen hun producten beschikbaar te stellen. Er
waren er helaas ook die misbruik van de situatie
maakten. Dat was ook het geval met de
zwarthandelaren die tegen woekerprijzen hun waren
verkochten. Die konden overigens rekenen op strenge
straffen van de Duitsers. Ze werden geminacht door de
burgers. Dat gold ook de ow’ers, de oorlogswinstmakers,
ondernemers die goed geld verdienden door voor de
bezetters te werken. ‘Na de oorlog zal met hen
afgerekend worden’ heette het in de illegale pers
Zelfvoorziening door het kweken van groenten werd
door de gemeente sterk gestimuleerd. Overal in de stad
werden volkstuinen aangelegd. Ook in de gemeentelijke
plantsoenen werden her en der gedeelten in
groentetuinen omgezet. De oogst van de daarin
geteelde gewassen werd door de gemeente deels aan
instellingen als ziekenhuizen en weeshuizen ter
beschikking gesteld, deels verkocht. Er werd een
Centrale Keuken ingericht waaruit mensen warm eten
konden betrekken. Loe de Jong beschrijft de situatie in
Schiedam als volgt: ‘Aanvankelijk betrok 1/4 van de
bevolking warm voedsel van de Centrale Keuken, dat
daalde spoedig tot 1/6, maar steeg in februari tot 2/5, in
maart tot zelfs bijna de helft’. Om eraan deel te nemen
kocht je een knipkaart met bonnen. ‘Wie een knipkaart
had kreeg tenminste iets, al was het niet veel’. Omdat
veel kinderen uit mijn omgeving daaraan deelnamen,
wilde ik ook daar naar toe. Dichtbij was een uitdeelpost
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van de Centrale Keuken, een zogeheten gaarkeuken.
Wat je te eten kreeg, een waterige stamppot of, de
naam zegt het al ‘watersoep’, viel me zwaar tegen. Het is
bij dat ene bezoek gebleven. De tekorten namen zo toe
dat in januari 1945 de Centrale Keuken pap van veevoer
te eten gaf. Ondanks alle maatregelen, die bittere
noodzaak waren, stierven er tijdens deze Hongerwinter
duizenden mensen in het westen van ons land vanwege
de honger. Deze winter werd voor velen een bittere weg
naar de vrijheid.
Thuis hadden we geen koelkast om voedsel lang te
bewaren. Er was een hooikist, daarin kon je iets koel
houden. Anderen gebruikten zo’n kist met geïsoleerde
wanden en gevuld met hooi om eten warm te houden.
Zo bespaarden ze brandstof. En eieren werden bewaard
in waterglas, een glasachtige stof, die in water werd
opgelost en dan als conserveringsmiddel diende.
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De vorderingen
De behoefte aan grondstoffen bij de Duitsers,
voornamelijk metalen voor hun oorlogsindustrie
manifesteerde zich al in juli 1941. Ze begonnen de
effecten te ondervinden van geallieerde blokkades ter
zee van hun toevoerlijnen uit andere landen.
Kandelaars, asbakken, emmers etc. moesten worden
ingeleverd. In de voorkamer hing als verlichting een
veelarmige koperen kroon. Mijn ouders hadden besloten
niet aan de inlevering mee te werken. Ze verstopten de
kroon onder de kolen in het kolenhok, waar hij de oorlog
overleefde
Een jaar later, juli 1942, begonnen ze, ook in Schiedam,
fietsen te vorderen. Er verschenen op een gegeven
ogenblik bij ons in huis twee mensen, een Duitser en een
Nederlander (een Landwachter?). De Nederlander vroeg
mijn vader waar onze fietsen waren. Die antwoordde
dat we die niet hadden. ‘Maar die staan toch in de
stalling bij Hooijkaas’ riepen mijn broer en ik
verontwaardigd. Foute boel!
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Vrijstelling van fietsenvordering.
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Na de inbeslagname vervoegde mijn vader zich bij de
Ortskommandant aan de BK-laan. Hij gaf aan dat het
hem onmogelijk was gemaakt als leraar aan de Prinses
Julianaschool, een Mulo in het oosten van de stad,
waaraan hij verbonden was les in de Duitse taal te
geven. (Hij was leraar moderne talen.) Dat wilde de
Ortskommandant niet voor zijn rekening nemen. Hij gaf
hem een verklaring, waarmee hij in de opslagplaats in
Rotterdam, van waaruit de fietsen naar Duitsland
zouden worden verscheept, zijn fiets kon terughalen.
Daar aangekomen bleek het onmogelijk uit de
duizenden fietsen zijn exemplaar te vinden. Hij kwam
met een andere fiets terug. Met een ‘Schein’ (verklaring
van vrijwaring van inbeslagneming) van de
Ortskommandant op zak, kon hij ongehinderd door de
stad en naar school fietsen. In augustus volgde een
officiële ‘vrijstelling van rijwielinvordering’ door de
burgemeester.
De Nederlanders die zich leenden voor de
fietsenvorderingen werden smalend ‘zwijntjesjagers’
genoemd, het Bargoense woord voor fietsendieven. In
december van dat jaar werden ook de klokken uit de
kerktorens weggehaald.
Ook woonruimte kon gevorderd worden. Zo kregen
sommige mensen een of meer Duitse militairen in huis.
Dat werd inkwartiering genoemd. Soms werden ook wel
hele woonhuizen gevorderd.
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De vorderingen kenden ook een tegenhanger: Slaagde
iemand erin iets van de bezetters te pikken of zich op
onnavolgbare wijze te verschaffen dan kon dat op
algemene instemming rekenen. Er ontstond zelfs een
bepaald woordgebruik voor. Je sprak niet van weghalen
of stelen, maar van ‘organiseren’ van voedsel of
brandstof. Zo werd ook het paard van de
Ortskommandant ‘georganiseerd’: weggehaald uit zijn
stal en geslacht.
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De brandstoftekorten
In de latere oorlogsjaren begon ook de
energievoorziening onder brandstoftekorten te lijden.
Op onverwachte ogenblikken kregen we met
elektriciteitsuitval te maken. Ineens zat je in het donker
en moest je bij kaarslicht verder lezen of andere
activiteiten voortzetten. Buiten kon je met de Philips
knijpkat je weg vinden (een soort zaklantaarn met een
door jezelf met de hand te bedienen dynamo, ze maakte
een snorrend geluid, vandaar de naam).
Tijdens de verduisteringsperiode ’s avonds en ’s nachts
was de straatverlichting uitgeschakeld. Als je al ’s avonds
naar buiten mocht, bestond er ook nog een spertijd:
vanaf 24 uur ’s nachts tot 4 uur ’s in de morgen moest je
binnenblijven. Die spertijd was overigens aan wijzigingen
onderhevig. Augustus 1943 schoten de Duitsers een
Amerikaanse bommenwerper uit de lucht. Een aantal
Amerikaanse militairen wist zich per parachute te
redden en werd vervolgens door de Duitsers in een open
auto naar de Sicherheitsdienst in Rotterdam opgebracht.
Omdat de Amerikanen onderweg door burgers werden
toegejuicht, moesten alle Schiedammers bij wijze van
straf 3 weken lang op werkdagen vanaf 20.00 uur en
zondags vanaf 18.00 uur thuis blijven.

41

De Aleidastraat met middenplantsoen en bomen (1934). 10 jaar
later waren ze stevig uitgegroeid.

Het gebrek aan brandstof in de laatste winter van de
oorlog was groot, ook voor de huisverwarming. Er was
geen gasgestookte centrale verwarming! En ook geen
isolatieglas. Het lukte soms niet om aan kolen of turf te
komen. In januari was het ijskoud; veel dagen met
temperaturen die 20 graden onder nul naderden. De
ijsbloemen stonden op de ramen. Om het maar een
beetje warm te krijgen haalden sommigen planken uit
kasten, vloeren en trappen, zaagden die aan stukken en
stookten ze dan op. Op een middag zag ik vanuit de
voorkamer een groepje buurtbewoners op straat
verschijnen. De straat kende twee rijbanen, gescheiden
door een smal plantsoen met bomen. Op de hoeken van
de straat werden enkelen van hen op de uitkijk gezet. De
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rest stortte zich op het omzagen van een van de bomen
in het midden van de straat. Toen dat gelukt was
werden snel de zijtakken afgezaagd. Met vereende
krachten werd de stam in een brandgang om de hoek, in
de Graaf Florisstraat, gesleept. De gang werd met een
deur afgesloten en toen kon ongestoord het zware werk
beginnen en de buit verdeeld worden.
Ondanks de oorlogstijd speelden we toch vaak op straat.
Van tijd tot tijd werden we daarin gestoord door
langsrijdende bussen. Ook die kampten met het tekort
aan brandstoffen: achter een bus hing een kleine, houtgestookte gasgenerator die de bus van energie voorzag.
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‘Strikt Geheim’
Van tijd tot tijd marcheerden Duitse soldaten uit de
nabijgelegen kazerne door de straat. Op ons als kinderen
maakte dat indruk. We marcheerden ook een eindje
mee, achter aan de stoet of op het trottoir. Als ze
zongen: ‘Denn wir fahren gegen Engeland’, voegden wij
argeloos de woorden ‘plons, plons’ eraan toe. Dat
hadden we zo van ouderen gehoord. We waren ons niet
bewust van de vraag of dat bij deze gelegenheid wel
verstandig was…
Er werd graag de gek gestoken met de Duitse ambities,
maar bij mooi weer zagen we soms aan de blauwe
hemel de condensstrepen van een door de Duitsers
afgevuurde V-1 (V = Vergeltungswaffen). Die ‘vliegende
bom’ was vanaf een vaste lanceerinstallatie afgeschoten
en was nu met grote snelheid naar Engeland onderweg
om daar dood en verderf te zaaien onder de
burgerbevolking. Het was een van Duitslands ‘geheime
wapens’ waarmee Hitler dacht toch de oorlog te winnen.
Later kwam nog de veel gevaarlijker V-2 daarbij: een
echte langeafstandsraket die met een snelheid van
driemaal het geluid insloeg. Was het nog mogelijk
luchtafweer in te zetten tegen de V-1, te waarschuwen
of dekking te zoeken, bij de V-2 was dat onmogelijk.
Aan Nederlandse kant heerste soms ook een sfeer van
geheimzinnigheid over bepaalde zaken. ’Horen, zien en
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zwijgen’ was het motto. Op een dag belde een man in
een gabardine regenjas aan. Ik deed open, maar moest
van mijn vader direct buiten gaan spelen. Wie hij was of
wat hij kwam doen, daarover kreeg ik niets te horen. Ik
voelde aan dat er niet over gesproken diende te worden.
‘De muren hebben oren’, luidde het gezegde. Later zag ik
de man naar het huis gaan van iemand verderop in de
straat. Van hem werd gefluisterd dat hij connecties met
het verzet zou hebben. Enkele dagen later hoorde ik
vertellen dat er op de Zandvlakte een NSB-er
geliquideerd zou zijn. Ik kon maar niet de vraag of hier
wellicht een verband tussen deze gebeurtenissen lag uit
mijn hoofd zetten… Het is voor mij een mysterie
gebleven.
Ook de Duitsers waren beducht voor loslippigheid. Bij
uitgaansgelegenheden waar veel Duitse militairen
kwamen hing een affiche: ‘Feind hört mit’, vaak met
afbeelding van een voorover gebogen ‘afluisteraar’. De
Duitsers waren sterk in het gebruik van grafische
afbeeldingen in hun propaganda.
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Eén van de vele Duitse affiches
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De terugkeer
Begin februari 1945 ging op een ochtend heel vroeg de
deurbel. ‘Wie zou dat toch kunnen zijn?’ vroeg mijn
moeder. Toen ze opendeed, stond daar ineens mijn
vader. Er was al op 17 november, dus een week na zijn
vertrek, door de burgemeester een in het Duits gestelde
verklaring opgesteld die inhield dat hij door de Duitse
autoriteiten vrijgesteld was van de Arbeitseinsatz, maar
zijn komst was toch een complete verrassing.
Tijdens een bombardement in Rheine 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
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.
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In zo’n remmershokje vond de ontvluchting uit Rheine plaats
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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 uit Rheine weer in Schiedam beland. Af
en toe zochten ze elkaar op. Als ze met elkaar in onze
voorkamer zaten, zag en hoorde je soms Duitse soldaten
met hun spijkerlaarzen, strak in het gelid, luid zingend
voorbij marcheren:
‘Grun sind die Auen, Die schönsten Stunden in
der Welt, Sind Stunden doch bei Frauen’

Dat laatste vatte ik als kind nog niet. En natuurlijk
zongen ze ook ‘Denn wir fahren gegen Engeland’. Ik
vond het doodgriezelig en dacht: Straks bellen ze aan en
halen ze je op, doe dat toch niet!
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 wel gezegd. Na de
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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 Prinses Julianaschool aan de
Oostsingel, vanaf 1950 opgevolgd door de Prinses Irene
Mulo aan de Lange Nieuwstraat.
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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: ‘Oranjeboombier, 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 geschreven: ‘Oranje zal overwinnen’. Elke
vernoeming naar levende personen uit het koninklijk
huis moest uitgebannen worden. Zo moest het vlakbij
ons huis gelegen Julianapark vanaf mei 1942 voortaan
Emmapark heten.
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:
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‘En Mussert die moet zakkies plakken, hi, ha, ho.
En Mussert die moet zakkies plakken, hi, ha, ho’.

Sommigen konden er niet genoeg van krijgen. In de
ondergrondse pers was er voor gewaarschuwd om van
de bevrijding geen ‘bijltjesdag’ te maken, geen dag van
wraak op NSB’ers, verraders en hun bezittingen. Maar
lokaal gebeurde er toch van alles. Zo werd een eind
verderop in de straat een meisje dat omgang had gehad
met een Duitser kaal geschoren en op haar hoofd werd
een hakenkruis geschilderd. ‘Kale kop, kale kop, met een
hakenkruis erop!’ werd er gezongen.
Op verschillende plekken in de stad werden NSB’ers
opgepakt om vast gezet 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. Deze mensen werden afgevoerd
onder verdenking dat ze met de vijand geheuld hadden.
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Maar het waren communisten... Werd hier soms een
vete tussen twee groepen uitgevochten?
Sommige meisjes bleken weg te zijn van Canadese
militairen.
‘Trees heeft een Canadees,
O, wat is dat kindje in haar sas,
samen in een jeep en dan vol gas’

hoorde je zingen. Anderen hadden een cynische versie:
‘Trees heeft een Canadees,
vroeger met de moffenjongens mee geweest’.

Enkele weken later zag ik over de BK-laan 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
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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 terugkwam. 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 van vaderszijde, boer onder
Winterswijk, van wie we soms ook wat voedsel
toegestuurd kregen, ontvingen we op 9 mei via het
Centraal Informatie-Bureau van het Nederlandsche
Roode Kruis in Eindhoven, een telegram, precies binnen
het bestek van 25 woorden, langer mocht niet:
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Ook al mocht het telegram niet meer dan 25 woorden bevatten, er
was weer contact mogelijk.
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‘Alles is hier wel. Allen zijn we goed gezond. Ook bij Jan
en Dela [broer en zus van mijn vader] is alles naar
wensch. 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.
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Na de oorlog
Al gauw na de oorlog kwam de noodzaak van
wederopbouw. Er was grote woningnood. Mensen die
naar het oordeel van de autoriteiten over extra-ruimte
in hun woningen beschikten, kregen verplichte
inwoning. Waar zoveel woningen en gebouwen
verwoest of beschadigd waren, was het sentiment bij de
bevolking: met z’n allen er tegenaan. Toch was er de
eerste jaren geen sprake van grootschalige nieuwbouw.
Er waren te weinig grondstoffen beschikbaar en te
weinig deviezen. Pas in later jaren werd de productie
opgevoerd. De nadruk lag op snelheid van bouwen en
kwantiteit. Hele nieuwe wijken schoten uit de grond. De
kwaliteit schoot er nogal eens bij in. Uit die tijd is ook
het verhaal dat er weer een woning gereed was
gekomen, maar voordat de woning opgeleverd kon
worden zakte ze in elkaar. De architect werd erbij
gehaald. Die verweerde zich: ‘En ik had nog zo gezegd:
Eerst behangen en pas daarna de steigers weghalen’.
Toch waren mensen maar wat blij als ze na vele jaren
wachten eindelijk een woning kregen.
Nog lang liet de oorlog haar sporen na. Zo bleef geruime
tijd de distributie bestaan. Maar ook de verplichte
inwoning duurde nog lang voort. Ons huis met een gezin
met 4 kinderen kwam hiervoor niet in aanmerking. Maar
mijn opa en oma kregen inwoners toegewezen, met wie
zij het gelukkig goed konden vinden. Soms waren er ook
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onwillekeurige reacties. De eerste tijd als ik een vliegtuig
hoorde naderen of een sirene loeide keek ik argwanend
naar boven.
Eindelijk kon ik dan naar de Dr. De Visserschool. Intussen
was mijn broer Dick 6 jaar geworden. Ook hij ging
erheen. Van de oude legerkleding van mijn vader werd
voor hem een groen soldatenpak met koperen
uniformknopen gemaakt en voor mij van een oude jas
een zwart politie-uniform met insignes met de
Nederlandse leeuw erop: het symbool van Herrijzend
Nederland. We waren er wat trots op, zoals de
schoolfoto wel laat zien.

Schoolfoto: eindelijk konden mijn broer (r.) en ik (l.) naar onze
school.

In de jaren na de oorlog werden er veel kinderen
geboren, het was als het ware een inhaalslag. De
60

‘babyboom’ werd dit verschijnsel genoemd. In mei 1946
werd bij ons een broer geboren, Jan Willem. Met hem
was ons gezin compleet.
In de naoorlogse jaren begonnen zich bij mijn vader
symptomen van hoge bloeddruk te openbaren. Onze
huisarts schreef een zoutloos dieet voor en zei ook nog
dat het jammer was dat het ziektebeeld zich niet 10 jaar
later manifesteerde, want, vertelde hij, in Amerika zijn
ze bezig middelen tegen hoge bloeddruk te ontwikkelen.
Allengs kreeg hij enkele hersenbloedingen, moest zijn
werk tijdelijk onderbreken, werd in het ziekenhuis
opgenomen. Uiteindelijk overleed hij op 47-jarige
leeftijd tijdens een fietstochtje in de zomervakantie van
1954 in de Achterhoek, in Aalten, zijn geboorteplaats.
Daar werd hij in het familiegraf begraven. De
spanningen die hij in oorlogstijd opdeed, met name in
Rheine, te midden van bombardementen en in zorgen
om zijn ver verwijderde gezin zullen aan zijn gezondheid
zeker geen goed hebben gedaan.
Toch had hij geen haat tegen Duitsers ontwikkeld. Hij
ging niet mee in een populair anti-Duits sentiment, dat
nog lang na de oorlog bij nogal wat mensen in ons land
bleef hangen. Hij maakte onderscheid tussen het
verderfelijk naziregime en Duitsers die zich hadden laten
meeslepen door ontspoorde volksmenners. En hij vroeg
zich af of in Nederland zoiets niet ook mogelijk zou zijn.
Hij kon toen niet bevroeden hoe Nederlanders veel
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later, in een heel andere setting, ook vatbaar voor
populisme bleken te zijn.
In de eerste naoorlogse jaren werd er maar weinig
gesproken over in de oorlog ondervonden ellende. Het
was de tijd van de Wederopbouw en ‘Nederland zal
herrijzen’. In later jaren ontstond er meer aandacht voor
het lot van omgekomen militairen en burgers, van
onderduikers, van joden, van mensen teruggekeerd uit
concentratiekampen. Over wat de half miljoen
dwangarbeiders in Duitsland hadden moeten doorstaan
hoorde je minder. Soms werden deze mensen
vereenzelvigd met hen die vrijwillig zich voor de
Arbeitseinsatz hadden gemeld. ‘Pas in 1987 werd de
Vereniging van ex-dwangarbeiders in de Tweede
Wereldoorlog (VDN) opgericht. Tegen de achtergrond
van de zich allengs wijzigende openbare mening over de
tewerkstelling in Duitsland, fungeerde de VDN als
spreekbuis en belangenorganisatie van de voormalige
dwangarbeiders’, zo staat op de site van het NIOD te
lezen. Mijn vader was toen al lang overleden. Enige
compensatie van Duitse zijde heeft hij, noch zijn
weduwe, ooit ontvangen. Dat gold ook voor de later
door de Nederlandse regering verschafte eenmalige
uitkering voor deelnemers aan de mobilisatie.
De bezettingstijd in ons land was onderdeel van de
Tweede Wereldoorlog. De bekende Engelse historicus
A.J.P. Taylor schreef in zijn meesterwerk The Second
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World War, waaraan hij 30 jaar werkte, in 1975: ‘In
totaal waren zeventig miljoen mensen op een of ander
moment bij gevechten betrokken. Er vielen zeventien
miljoen doden’. En: ‘In tegenstelling tot eerdere oorlogen
in de moderne tijd vielen er meer doden onder de
burgers dan onder de militairen’. ‘De mensheid was
teleurgesteld toen de Tweede Wereldoorlog niet
onmiddellijk werd gevolgd door het tot stand komen van
de wereldvrede. Maar dat was niet het doel. De Tweede
Wereldoorlog werd gevoerd om volken te bevrijden van
de nazi- en, in mindere mate, de Japanse overheersing.
Dat is gelukt, zij het tegen een hoge prijs’. En hij besluit
zijn boek: ‘Ondanks alle doden en verwoestingen
waarmee hij gepaard ging, was de Tweede Wereldoorlog
een goede oorlog’.
Na deze nuchtere (en misschien ook wel
ontnuchterende) constateringen van Taylor blijft de
vraag zich opdringen: wat heeft de mensheid van de
Tweede Wereldoorlog geleerd? Als ik terugkijk op die
oorlogstijd en zie naar de talloze oorlogen en genocides
nadien, dan denk ik aan een zinsnede uit het
onvergetelijke lied van Pete Seeger, indringend
gezongen door Marlène Dietrich: ‘Wann wird man je
versteh’n?’

63

Sag mir, wo die Gräber sind.
Wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Gräber sind?
Was ist gescheh’n?
Sag mir wo die Gräber sind?
Blumen blühn im Sommerwind.
Wann wird man je versteh’n?
Wann wird man je versteh’n?
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