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Voorwoord

Beste lezers van de Hoeksche Waard,

Mijn allereerste voorwoord als nieuwe burgemeester van de 

mooie gemeente Hoeksche Waard. En dan nog wel een zeer 

bijzonder voorwoord voor een bijzonder moment: 75 jaar vrijheid 

in de Hoeksche Waard!

 

Dit jaar herdenken we in heel Nederland dat er 75 jaar geleden 

een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. We vieren dat we 

sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verant-

woordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
 

Vooral het betrokken houden van nieuwe generaties is iets 
waar het Nationaal Comité 4 en 5 mei een speerpunt van heeft 
gemaakt. Hoe zorgen we ervoor dat we blijven vieren en 

herdenken, ook als er straks geen mensen meer zijn die de 

Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt? Hoe zorgen we 

ervoor dat de verhalen van deze mensen niet verloren gaan? En hoe 

blijven we ervoor zorgen dat nieuwe generaties de verhalen kennen 
en zich realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is? In ieder geval 
wordt daar in dit magazine veel aandacht aan besteedt.

 

Het is mooi om te zien hoe enthousiast talloze vrijwilligers in 

de Hoeksche Waard aan de slag zijn gegaan en een prachtig 
programma hebben neergezet. Voor jong en oud is er van alles 
te beleven en in alle dorpen van onze gemeente organiseren de 
Oranjeverenigingen en dorpsverenigingen een Vrijheidsmaaltijd. 
 

Veel dank aan de Oranjeverenigingen, dorpsverenigingen, histori-
sche verenigingen, Veteranen Comité Hoeksche Waard, Museum 
Hoeksche Waard, DOK-C en de bibliotheken die in de afgelopen 
periode zo zorgvuldig en bevlogen bezig zijn geweest met de voor-
bereiding van de viering van 75 jaar vrijheid. Dankzij hun vrijwillige 

inzet is het mogelijk om in onze dorpen herdenkingen en vieringen 
mee te maken.

 

Ik wens iedereen een vreugdevolle viering van 75 jaar vrijheid!

Bram van Hemmen

Burgemeester Hoeksche Waard

Vrijheid geef 

je samen door
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Veteraan in de Klas 
 Verhalen over de vredesmissies  
 maken veel indruk op kinderen

Aloys Bijl (55 jaar) 

diende in 1979 in 

Libanon. Hij draagt 

vrijheid onder andere 

uit door het geven van 

gastlessen voor 

‘Veteraan in de Klas’.

zijn. De kinderen kunnen ervaren hoe het is 
om een gasmasker op te hebben en Aloys 
heeft ook een krat vol helmen en baretten 
bij zich. Leerlingen die ademloos luisteren, 
enthousiast met elkaar in gesprek gaan en 

met een waardevolle ervaring rijker het lokaal 

verlaten. Dat is de reactie van leerkrachten 
op de vraag hoe zij de les van Aloys ervaren 
hebben. “Het hoeft geen 5 mei te zijn om 
vrede na te streven en goed te zijn voor 

elkaar. Dat moeten we elke dag voor elkaar 
opbrengen”, zegt Aloys.

e scholen in de Hoeksche 
Waard staan uitgebreid stil 
bij 75 jaar vrijheid. Op 
18 scholen in de Hoeksche 
Waard geeft veteraan

Aloys Bijl met gastlessen over oorlog en 
vrede invulling aan het educatieve programma 
van 75 jaar vrijheid in de Hoeksche Waard. 
Tijdens een interactieve les komen thema’s 
als vrijheid, democratie en samenwerken en 

respect aan de orde. “Als veteraan in de klas 
laat ik kinderen zien dat pesten en oorlog in 

elkaars verlengde liggen, eigenlijk hetzelfde 

zijn. Als je stopt met pesten, dan kun je stop-

pen met oorlog voeren”. Dat is een taak die 
ik graag meegeef aan de kinderen van groep 

7 en 8.” Aloys vindt het belangrijk dat kinde-

ren weten wat oorlogsveteranen zijn en dat 

vrijheid en vrede geen vanzelfsprekendheden 
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“Welke oorlog mag wel? Patatje Oorlog!” 

AANMELDEN VOOR EEN GASTLES?

De veteranen zijn speciaal opgeleid 

om deze lessen te geven. Scholen 

die zich nog niet aangemeld hebben 

voor een gastles, kunnen dit het 

hele jaar nog doen via 

www.veteraneninstituut.nl.



Voor kinderen van nu is de Tweede 

Wereldoorlog lang geleden en ver weg. 

Jeugdboeken leveren een bijdrage aan het 

levend houden van de herinnering aan de 

oorlog en maakt oorlog bespreekbaar. 

Samen met gemeente Hoeksche Waard biedt 

bibliotheek Hoeksche Waard basisscholen 

le(e)skisten aan met daarin 32 boeken over 

de Tweede Wereldoorlog. Deze boeken 

zitten in een koffer. Deze koffer is het 
symbool van het boekenproject. Miljoenen 

mensen waren in de oorlog met een koffer 
onderweg, naar kampen en op de vlucht. 
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Samen 
lezen
om herinneringen 
levend te houden

Veterans’ 
View

Kijk door de ogen van veteranen 

naar hun missies en stap onder 

de baret. Ervaar wat zij 

beleefden tijdens hun inzet in 

dienst van de vrede.

Van 8 tot en met 22 mei kun je in de 

bibliotheek in Oud-Beijerland een bezoek 
brengen aan ‘Veterans View’. Stap erin en 
beleef de missie van veteranen Ewi in Korea, 
Patrick in Cambodja, Roy in Rwanda, Manja in 
Bosnië en Mike in Afghanistan. Kijk door hun 
ogen en zie wat zij meemaakten bij hun inzet 
in dienst van de vrede. Veterans’ View is een 
initiatief van het Nationaal Comité 
Veteranendag.



Levenslicht 
Holocaustslachtoffers uit de 
Hoeksche Waard herdacht 

Op 27 januari 2020 was 

het 75 jaar geleden dat 

concentratie- en vernietigings-

kamp Auschwitz werd bevrijd. Dit 

werd wereldwijd herdacht, ook in 

de Hoeksche Waard. Hier was van

23 tot en met 31 januari het 

tijdelijke Holocaustmonument 

Levenslicht te zien. Het 

kunstwerk van Daan Rosegaarde was 

te zien in Piershil, 

Oud-Beijerland en Strijen. 

et monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan 
170 Nederlandse gemeenten deelnamen. Zo stond heel Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen 
van de Holocaust. In Piershil waren leden van het Veteranen Comité Hoeksche Waard aanwezig om 
hun herinneringen te delen en vragen te beantwoorden. Op 27 januari was de drukbezochte officiële 
herdenking in Oud-Beijerland. Na de toespraak van burgemeester Jan Pieter Lokker deelde mevrouw Alie 

van den Berg haar ervaringen van de oorlog. Amy van Schaick van obs De Tandem las een gedicht voor. Daarna 
verhuisde het tijdelijke monument naar Strijen. Hier werd als afsluiting een stille tocht georganiseerd langs de huizen 
van Joodse Strijenaren die de oorlog niet overleefden. Bij hun voormalige woningen liggen ter nagedachtenis 
zogenaamde Stolpersteine in het trottoir. Dit zijn gedenkstenen met namen van de slachtoffers van de nazi’s.
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e bevolking van Mijnsheerenland had de 

dagen na 5 mei 1945 gemengde gevoelens. 

Het gevoel van herwonnen vrijheid gaf 

een euforisch gevoel, maar de Duitsers 

bleven gevaarlijk. Op 4 mei waren aan 

de Hoflaan nog twee mensen geëxecuteerd en ook op de 
Mariënhof in Westmaas was het die dag raak. Toch besloot 
Leendert Verhoeff, schilder aan de Wilhelminastraat, alvast 
voorbereidingen te treffen om de bevrijders glorieus te 
ontvangen.

Leendert speelde met het idee om de anti-tankmuur die aan 
zijn huis gebouwd was, om te toveren tot een erepoort. Het 
moest met enige voorzichtigheid uitgevoerd worden want er 
waren nog Duitsers ingekwartierd. Naast deze Duitsers had hij 
ook evacués in huis, namelijk de familie Quist. Het gezin van 
de collega-schilder uit Strijen was geëvacueerd vanwege de 
inundatie*. Veel ruimte was er dus niet.

De anti-tankmuur waar we het hier over hebben werd begin 
1945 gebouwd door de Duitsers. Zo wilden ze eventuele aan-

vallen van de geallieerden via de hoofdweg door Mijnsheeren-
land voorkomen. Het geheel bestond uit twee muren: één 
muur aan het huis en één vanaf de kant van het oude haven-

tje. Ook stond er een met beton volgegoten treinkarretje. 
Dat moest dan op het moment van de aanval tussen de beide 
muren gereden worden. De muren voor de toekomstige 
erepoort stonden er dus al. 

Er moest alleen nog een spandoek komen

De vrouw van Leendert had nog een stuk linnen liggen dat 
omgetoverd kon worden tot een spandoek. Maar er moest na-

tuurlijk ook een tekst opgeschilderd worden. En verf was iets 
dat in het laatste oorlogsjaar behoorlijk schaars was geworden. 
Gelukkig had de schilder nog een restje loodmenie staan dat 

vanwege de oranje kleur ook nog een extra feestelijk tintje aan 
het spandoek zou geven. Leendert begon met het beletteren 
want het doek moest klaar zijn voor 8 mei. Dat was namelijk de 
dag dat de Canadezen door de Hoeksche Waard zouden trekken 
om het gebied te bevrijden. 

Het lukte Leendert op tijd om de anti-tankmuur te veranderen 
in een ereboog. Er werden nog wat bloemen op de boog 
geplaatst en de gevel van zijn huis werd versierd met een 

fraai beletterd stuk karton. Hierop stond de tekst ‘vrede’ met 
daarboven een fier wapperende vlag. Iedereen had die dag zijn 
beste kloffie aangetrokken om de Canadezen te ontvangen. 
Na een tijd gewacht te hebben, begonnen de inwoners van 
Mijnsheerenland zich af te vragen wanneer ze nou eindelijk de 
stoet met de bevrijders te zien zouden krijgen. Het werd later en 
later. Uiteindelijk werd aan het einde van de middag door 
de Binnenlandse Strijdkrachten meegedeeld dat er helemaal 
geen Canadezen door Mijnsheerenland zouden komen.

Geen Canadees heeft het mooie spandoek gezien
Het origineel is nog steeds in het bezit van de familie Verhoeff. 
Het doek wordt één keer per jaar - op 5 mei - van zolder 
gehaald. Dan wordt het opgehangen aan de gevel van 
Wilhelminastraat 39. In de hoop dat er ooit nog een Canadees 
langsrijdt.

Het laatste 
restje 
loodmenie

Wilt u meer weten over het spandoek? 

Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Mijnsheerenland 

organiseert op 5 mei een vrijheidswandeling in 

Mijnsheerenland. Er wordt dan uitgebreid stilgestaan bij 

dit verhaal. Ook is het doek te bewonderen in Museum 

Hoeksche Waard waar het onderdeel is van de expositie 

‘De draad kwijt’. 

Tekening: Leendert Verhoeff (1945)

*Het opzettelijk onder water zetten van een gebied



een leesboek waarin een polsmof* was 
getekend. Dat woord durfde ik niet 
hardop te zeggen. Je was eigenlijk altijd 
op je hoede. 

Zuinig zijn

We leerden schrijven met een potlood. 
Mooie letters schrijven? Daar deden 
we niet aan. We mochten namelijk niet 

te hard op ons potlood drukken, maar 

heel licht. En vooral met kleine letters 
schrijven. Want ook de potloden waren 
schaars.

Hongerwinter

Tot de hongerwinter van 1944 was de 
oorlog voor mij vrij zorgeloos. Wat me 
nog bijstaat is dat wij ’s avonds vroeg 
naar binnen moesten en weinig te eten 
hadden. Het voedsel was op de bon, 
maar op den duur was er ook op de 

bon niet veel meer te krijgen. Gelukkig 
hebben wij in de hongerwinter niet 

zoveel honger gehad als de mensen 

in de stad. Maar wat we aten, dat was 
niet lekker. Aan het einde van de oorlog 
ging ik met één broodkorstje als ontbijt 
naar school. Die honger, die vergeet ik 
niet meer. Van het dagelijkse leven in 
de winter van 1944/1945 herinner ik 
mij daarnaast vooral de kou. Tjonge, wat 
was het toen koud! Met de wind over 

de polders en een nauwelijks verwarmd 

huis. Mijn moeder deed haar best om 
van oude kleding nog iets draagbaars te 
maken.

Fietsen voor een klein beetje licht

Ook was het pikkedonker in die tijd. 
Er was geen elektriciteit meer. In onze 
woonkamer stond een fiets op z’n 
kop. Om de beurt draaiden wij aan de 
trappers, zodat we toch een klein beetje 
licht hadden. 

n het begin merkte ik 
weinig van de oorlog. 
We speelden gewoon 
buiten met elkaar. 
Alles leek eigenlijk z’n 

gangetje te gaan. Mijn vader ging 
bijvoorbeeld gewoon naar zijn werk 
in de timmerfabriek. Mijn ouders en 
oudere broers maakten zich wel zorgen 
over de oorlog. Als kind voelde ik die 
spanning natuurlijk wel.

Bombardement op Rotterdam
Mijn allereerste herinnering aan de 
oorlog is het bombardement op 
Rotterdam. Vroeger stonden er nog 
niet zoveel huizen tussen Heinenoord 
en Rotterdam. We hoorden gebrom en 
zagen heel veel vliegtuigen die in de 

verte hun bommen lieten vallen op de 
stad. De lucht kleurde helemaal oranje 
van het vuur.

Altijd op je hoede
In 1943 ging ik voor het eerst naar 
school. Ik was net als de andere kinde-

ren die tijdens de oorlog opgroeiden 
al vroeg ‘wijs’. Mijn ouders hadden mij 
op het hart gedrukt wat ik wel en niet 

mocht zeggen. Zo herinner ik mij nog 

“In onze woonkamer stond een fiets op 
z’n kop. Om de beurt draaiden we aan de 

trappers en zo hadden we licht” 

Mevrouw Kooijman-Kersten
Geboren op 17-10-1936

Woont in Oud-Beijerland en is opgegroeid in Heinenoord. 

Het is 1940, je bent nog geen 4 jaar oud en de oorlog breekt uit. 
Wat herinner je je dan nog van die tijd? Heel wat, blijkt als mevrouw 
Kooijman-Kersten vertelt over haar kindertijd. Zij werd geboren op 
17 oktober 1936 in Heinenoord, waar zij opgroeide samen met zeven 
broers en zussen. Aan de keukentafel blikt zij terug op haar vroege 
jeugdjaren, de oorlog en de bevrijding.
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De Hoeksche Waard 
onder water

In februari 1944 zijn de Duitsers bang voor een invasie 

van een geallieerd leger. Ze besluiten om grote delen van 

Nederland onder water te zetten. Dat moet de opmars van 
vijandelijke troepen tegenhouden. De Duitse Wehrmacht 

laat ook de zuidelijke polders in de Hoeksche Waard 

onderlopen. 

Van Strijen tot Nieuw-Beijerland gaan de sluizen open

De polders aan het Haringvliet en het Hollands Diep lopen 
onder water. Zo’n 22.000 Hoeksche Waarders moeten hun 

huis of boerderij verlaten. Het zet hun leven op zijn kop. 
Berooid van huis en haard staan ze ineens op straat. Waar 
moeten ze heen en wanneer kunnen ze weer terug? Ze 

vinden tijdelijk onderdak in een wagenschuur of kippenhok 
of evacueren naar dorpen in de droge gebieden. 

In totaal staat bijna 13.000 hectare land onder water

Numansdorp is er het slechtst aan toe. De beide havens 
zijn onbruikbaar gemaakt en in het dorp zijn alleen nog een 
molenaar, een bakker en een slager te vinden. Pas na de 

bevrijding verdwijnt het water en keren de meeste bewoners 

terug. Kelders en regenputten worden leeggepompt en de 
schoonmaak kan beginnen.

Nationaal Monument op de Dam
In een blikken trommeltje heeft 
mevrouw Kooijman de persoons-
bewijzen van haar familie bewaard. 
Ook heeft zij een certificaat van de 
Nationale Monumentencommissie. Vlak 
na het einde van de oorlog dienden 

twee voormalig Nederlands militairen 

namelijk een voorstel in bij gemeente 
Amsterdam voor de oprichting van een 
Nationaal Monument. Om daarvoor 

geld in te zamelen, verkocht 

gemeente Amsterdam grond 
aan particulieren voor het 
symbolische bedrag van 50 
cent per vierkante centime-

ter. Mevrouw Kooijman vindt 
het nog altijd bijzonder dat 
haar ouders hieraan meebe-

taald hebben. Eén keer is de 
familie naar de Dam geweest om op 

‘haar’ eigen stukje grond te staan. 

Blijf altijd zelf nadenken
Mevrouw Kooijman vindt het belangrijk 
dat we uitgebreid stilstaan bij 75 jaar 
vrijheid. “Ik was op 27 januari bij de 
herdenking bij het monument 
Levenslicht in Oud-Beijerland. De 
burgemeester zei toen iets heel be-

langrijks tijdens zijn speech: Leven in 
vrijheid is zeker niet vanzelfsprekend. 
Daar moet je altijd aan werken. Loop 
niet zomaar achter iemand aan en blijf 
vooral ook zelf nadenken.” 

Ondergelopen polders

Begin 1944 staken de Duitsers de 
dijken door. Dat beeld van de onder-
gelopen polders, dat is mij altijd bijge-

bleven. Wij woonden aan de dijk, dus 
ons huis bleef gelukkig droog. Overal 
waar je keek zag je water. Mijn vader 
en broers vertrokken ’s nachts vaak met 
hun kano. Wat zij precies gingen doen, 
dat heb ik nooit geweten. Maar dat het 
meer was dan eendeneieren zoeken, dat 

weet ik wel zeker.

Van de bevrijding herinner ik mij vooral 
dat overal de vlag uithing. Ook aan ons 
huis. We hadden de vlag al die jaren 
goed verstopt.” Mevrouw Kooijman 
vertelt dat ze als kind op 5 mei ook 
een keer heeft meegelopen met de 
bevrijdingsvlagestafette in de Hoeksche
Waard. Een traditie die dit jaar weer 
nieuw leven ingeblazen wordt. Op 
pagina 14 en 15 leest u meer over deze 
speciale estafette.



‘Moeder’ 
De herdenking bij            monument ‘Moeder’ aan de N217 bij Heinenoord trekt elk jaar veel Hoeksche Waarders. Hier werden 

op 18 februari 1945 tien gevangenen doodgeschoten. In de loop der jaren is deze plaats op het eiland uitgegroeid tot hét 

symbool van verzet, verraad en vergelding. “Het waren geen Hoeksche Waarders en na 75 jaar weten we nog steeds niets 

over hun achtergrond,” zegt Dini Heijden van Museum Hoeksche Waard. “Het is dus hoog tijd dat daar verandering in komt.”

aar begint de speurtocht van Dini naar 
hun verleden. “Het museum wil een boek 

samenstellen,” zegt ze. “Het wordt geen 

heldenepos, maar een menselijk verhaal. 
Alle namen krijgen een gezicht en we 

kleuren zo veel mogelijk van hun achtergrond in.” Toen ze aan 

haar klus begon, ontdekte Dini dat er elk jaar een flink aantal 
nabestaanden, familieleden en kennissen van de tien mannen 
bij de herdenking aanwezig is. Ze had zich dat nooit gereali-

seerd. “Ze komen van buiten de Hoeksche Waard en kennen 

elkaar niet. Maar ze hebben allemaal een band met een van 
de tien gevangenen die hier op 18 februari 1945 zijn 
doodgeschoten.” 

Geen van de tien mannen kwam uit de Hoeksche Waard. 
Twee kwamen uit Voorne-Putten, twee uit Amsterdam, één 
uit Dordrecht en vijf Rotterdammers. Het is niet bekend bij 
welke verzetsgroep ze hoorden. Dini: “De leden van een 
groep wisten meestal zelf niet eens wie er nog meer in hun 
groep zaten. Het gebeurde allemaal in het diepste geheim.” 
En dat maakt het zoeken lastig.

Wereldwijd

In Rotterdam is in de wijk Alexander een straat vernoemd 
naar Etienne de Bouter, een van de tien mannen. “Maar we 
konden niet meer terugvinden wat de motivatie was van de 
straatnamencommissie om hem te vernoemen.” Gelukkig zijn 

er ook sporen die wel resultaat opleveren. “Ik ben blij dat we 
in het internettijdperk leven,” zegt Dini. “Want ik surf wat af 
over het web!” Ze maakt dankbaar gebruik van de vele stam-

bomen, websites en genealogieën. “Als je eenmaal een spoor 
te pakken hebt, leidt dat meestal weer naar een volgend 
aanknopingspunt.” 

Zo komt Dini tot haar verbazing overal ter wereld mensen te-

gen die een relatie hebben met de namen op het monument. 
Intussen heeft ze al contacten in Amerika, Israël, en Canada. 

Maar soms vindt ze de bronnen dichter bij huis. “Een neef van 
Emanuel Hamburger leeft nog en woont in Dordrecht. Maar 
net als de meeste anderen is hij inmiddels ook al hoogbe-

jaard.” Waarmee ze maar wil zeggen dat iedereen 75 jaar 

ouder is geworden. “Nee, de tijd werkt niet in mijn voordeel.”  
Tijdens haar onderzoek merkt Dini dat er ook opvallend veel 
vrouwen verzetswerk hebben verricht. Hun rol blijft nog 
steeds onderbelicht, vindt ze. “Slechts een enkeling is bekend, 

zoals Jaan Jiskoot uit Barendrecht.” Maar aan het thuisfront 
deden veel vrouwen stil verzetswerk. “Zij opereerden door-
gaans in de schaduw van hun mannen en vaders.” De vrouwen 

van de tien mannen ondersteunden het verzetswerk van hun 
mannen. “Zij voorzagen de onderduikers in huis van eten en 

drinken. Maar dat betekende ook dat je aan voldoende 
voedselbonnen moest komen.”

Het raadsel van de Amsterdammers

Twee van de doodgeschoten gevangenen kwamen uit 

Amsterdam: Carel August Filipson en Teunis Kooij. Ze waren 
leerling op de Kweekschool voor de Zeevaart en vertrokken 
op 4 januari 1945 op de fiets uit Amsterdam. Bij de identifica-

tie in de zomer van 1945 waren hun namen nog niet bekend. 
Dat gebeurde pas in 1952 toen het ministerie van Justitie alle 
aktes van overlijden vrijgaf. ”Hun namen zijn aan het monu-

ment toegevoegd, dat stond er toen al twee jaar.” 

Sinds 1961 liggen de twee jongemannen naast elkaar begra-

ven op het ereveld in Loenen. Maar ook hun laatste rustplaats 
daarvoor blijft voorlopig nog een raadsel. “Waarschijnlijk in 
een naamloos graf op de begraafplaats in Heinenoord, maar 
dat is niet honderd procent zeker.” Tot nu toe lopen alle spo-

ren dood”, zegt Dini. “Ik heb een nichtje in Canada gevonden, 
maar die heeft de mannen nooit gekend. En via de Kweek-

school voor de Zeevaart ben ik ook niets wijzer geworden.”

Na 75 jaar zullen nabestaanden, familie en kennissen elkaar 

ontmoeten in het museum en deelnemen aan de Dodenher-

denking op 4 mei bij het monument. “Ze krijgen een ereplaats 
en worden met alle egards behandeld.” Het boek ‘De tien 
van Moeder’ is dan ook klaar en vanaf dat moment te koop in 
Museum Hoeksche Waard.

10

“De tijd werkt niet 
in mijn voordeel” 



Monument ‘Moeder’
De aanleiding voor deze gebeurtenis begint op 
6 september 1944. Minister Gerbrandy kondigt aan 
dat ‘het uur van de bevrijding heeft geslagen. 
Dit veroorzaakt paniek onder Duitsers en NSB’ers. 

Ook Marinus Adrianus Simonis, de NSB-burgemeester 
van Leidschendam, slaat op de vlucht. Als hij 
na ‘Dolle Dinsdag’ terugkeert in Leidschendam, 
heeft iemand anders zijn plek ingenomen. 
Zodoende wordt Simonis de nieuwe burgemeester 
van Nieuw-Beijerland, Goudswaard en Piershil. 
De dorpen zaten zonder burgemeester, omdat 
burgemeester Hammer ondergedoken zat. 

Tijdens een razzia in Nieuw-Beijerland laat 
Simonis 75 mannen oppakken en afvoeren naar 
Schouwen-Duiveland voor dwangarbeid. Twee 
dagen later schieten vier leden van de knokploeg 
Zinkweg hem daarom bij de Heinenoordseweg dood. 
Die middag vinden de Duitsers zijn lichaam in 
de sloot. Een dag later schieten ze als vergel-
ding op de plek van de moord tien willekeurige 
gevangenen uit de gevangenis in Scheveningen 
(het Oranjehotel)dood. 

Na de oorlog werd het ‘Comité Stichting Monument 
voor Gevallenen 1940-1945 in de Hoeksche Waard’ 
opgericht om geld in te verzamelen voor een 
passend monument. Tot die tijd werd een voorlopig 
monument geplaatst: een wit kruis met daarvoor 
een koperen plaat met de tekst: ‘Ter herinne-
ring aan de gevallenen in de Hoeksche Waard, 
Mei 1940-1945’. Nadat het Comité zo’n 11.000 
gulden bijeen gespaard had, maakte Hubert 
van Lith het huidige beeld dat langs de 
provinciale weg N217 staat. Het werd op 20 mei 
1950 onthuld, vijf aan elke zijde. Naast het 
monument werden tien bomen geplant, voor elk 
slachtoffer één. 

In 2003 is het monument gerenoveerd. De 
oorspronkelijke bomen zijn in 2008 vervangen.
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Op pagina 10 en 11 leest u de tragische geschiedenis achter het oorlogsmonument 
‘Moeder’ in Heinenoord. Maar ook in andere Hoeksche Waardse dorpen staan 
gedenktekens. Deze herinneren ons aan de verschrikkingen van de 

Tweede Wereldoorlog, de politionele acties in Indonesië 
en zijn slachtoffers. Jaarlijks vinden er herdenkingen plaats 
bij deze monumenten waarbij veel inwoners aanwezig 

zijn, jong en oud. En dat is belangrijk, want we mogen niet 

vergeten. We moeten het verhaal van onze vrijheid en de vele 

offers die hiervoor gebracht zijn blijven doorgeven. Dat zijn 
we niet alleen de vorige en toekomstige generaties verplicht, 
maar ook onszelf. Omdat wij nu 75 jaar vrijheid mogen vieren.

Oorlogsmonumenten 
in de Hoeksche Waard

Oorlogsmonument met 

Indië-monument

‘s-Gravendeel

Gedenkteken 

‘De Vijf van Greup’

Oorlogsmonument

‘Moeder’ Heinenoord

Warrant Officer Jack 

Dawson Green

Heinenoord

Plaquette 

slachtoffers WOII 

Numansdorp

Indië-monument

Numansdorp

Oorlogsmonument 

Klaaswaal

Indië-monument

Oud-Beijerland

Joods monument

Am j’Israel Chai

Oud-Beijerland

Monument ‘Vrij’

Oud-Beijerland

Luchtoorlog HW

1940-1945 

Oud-Beijerland

Indië-monument

Puttershoek

Gedenkteken burger-

slachtoffers WOII 

Strijen

Joods monument

Strijen

Indië-monument

Strijen 

De Traan

Westmaas
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Doe mee 
     en WIN! 

Los jij deze twee puzzels op
? 

Dan kun je een uitje naar 

Recreatieoord Binnenmaas 

winnen voor je hele klas! 

Mail jouw oplossingen naar 

communicatie@gemeentehw.nl. 

Vergeet niet je naam, leefti
jd, 

school en groep te vermelden
. Succes!
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O A F I E T S T O C H T M E V N E T
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O J O N G E R E N D E B A T G M R D

ACTIVITEITEN

BEVRIJDING

BLIJ
CANADA

CANADEZEN
COMITÉ
DORPEN

FEEST 
FEESTDAG

FIETSTOCHT

GEDICHTEN

GEMEENTE

HERDENKEN

HOEKSCHE WAARD

JONGERENDEBAT

KRANT
LESKIST
LEVENSLICHT

MOEDER

MOMENTUM

MUSEUM

NATIONAAL

NSB
OORLOG

OORLOGSMONUMENT

OPEN HOF

RUST
VERENIGING

VERZET
VETERAAN

VETERANS VIEW

VIEREN
VLAG
VREDE
VRIJ
VRIJHEID

VRIJHEIDSMAALTIJD

ZAAL KOSTER

Zoek alle worden in deze woordzoeker. Ze zijn horizontaal 
en verticaal geschreven. De overgebleven letters vormen 
samen een zin.

A. Pagina 31
K. Pagina 29
V. Pagina 5

Zoekplaatjes
Ontdek welke plaatjes bij welke verhalen horen.
Gebruik de letters van de juiste antwoorden, 
die vormen samen een woord.

B. Pagina 1

R. Pagina 28

P. Pagina 25

E. Pagina 15
M. Pagina 2

I. Pagina 14

T. Pagina 21

A. Pagina 25
D. Pagina 30

S. Pagina 2

E. Pagina 27
O. Pagina 12

Oplossing:

Oplossing:

Woordzoeker



Eindelijk, de vlag 
mag weer uit!

school de vlag van hun dorp voor het 

eerst naar het gemeentehuis in het aan-

grenzende dorp. De route voor de dorpen 
stond vast en het begin- en eindpunt 
was het gemeentehuis. “Wij moesten de 
vlag elk jaar naar Numansdorp brengen. 
Kinderen uit Maasdam brachten hun vlag 
naar Strijen.” De vlaggen werden aan de 
burgemeester of wethouder overhandigd 
en op het gemeentehuis bewaard tot de 
volgende Bevrijdingsdag. Na veertien jaar 
zou de vlag van elk dorp het hele eiland 

zijn rondgegaan. Maar in 1953 ging de 

lle veertien dorpen in de 
Hoeksche Waard hadden 
na de oorlog een eigen 

vrijheidsvlag. Op de 
Nederlandse driekleur waren aan de kant 

van de vlaggenmast, de zogenoemde 

broekingzijde, de namen van alle dorpen 
geborduurd. “Kijk, deze vlag is van Strijen, 
want dat staat bovenaan,” zegt Rika. “Zo 
stond op elke vlag de naam van het eigen 

dorp bovenaan.” 

In 1946 brachten kinderen van de lagere 

tocht niet door vanwege de Watersnood. 
Dus keerden de vlaggen pas in 1960 
terug in het eigen dorp. 

Een jaar later verscheen er een herden-

kingsboekje met de namen van alle 
deelnemers. Ook Rika staat erbij. Ze 
weet nog dat er strenge regels waren. 
“Onderweg moesten we de vlag steeds 
om de beurt dragen, zodat iedereen er 
een stukje mee had gelopen.” En alle 
vlaggen moesten klokslag 10 uur op het 
volgende gemeentehuis worden inge-

leverd. “Je hoefde niet het hele stuk te 
lopen, alleen het eerste en laatste stuk. 
In totaal ongeveer 5 kilometer. Wij liepen 
ongeveer tot De Klem.” De rest van het 
traject mochten de kinderen meerijden 

met de auto’s van twee controleurs die 
meegingen. Na afloop kreeg iedereen als 
herinnering een fraaie oorkonde.
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Rika van de Griend was 12 jaar toen ze mocht meelopen in de Oranje-bevrijdings-

tocht. Ze was pas verhuisd van Cillaarshoek naar Strijen en zat nog maar net op haar 
nieuwe school. De onderwijzer vroeg wie er wilden meelopen. Dat was snel gere-

geld. Een aantal kinderen stak zijn vinger op, waaronder Rika: “Dat wil ik wel doen.” 
Samen met vier andere schoolkinderen uit Strijen ging ze op dinsdag 5 mei 1959 op 
pad om de vrijheidsvlag uit Strijen naar Numansdorp te brengen.



Oranje-bevrijdingstocht 2020

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding 
blaast museum ‘Het Land van Strijen’ de 
Oranje-bevrijdingstocht weer nieuw leven 
in. “De tochten zijn bedacht door de 
toenmalige Federatie van Oranjevereni-
gingen in de Hoeksche Waard”, zegt Chris 
van Ballegooijen. Hij houdt zich samen 
met ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ bezig 
met de organisatie. “Het was een middel 
om te zorgen dat volgende generaties de 
bevrijding niet zouden vergeten. Boven-

dien was het een manier om de onderlin-

ge band tussen de dorpen te verstevigen.”

De Oranje-bevrijdingstocht ziet er dit jaar 
wel iets anders uit. Sinds 1960 is er veel 
veranderd. Chris loopt dan ook tegen een 
aantal praktische problemen aan. “De 
Hoeksche Waard is nu één gemeente en 

er is dus ook nog maar één burgemees-

ter,” geeft hij als voorbeeld. “En een aantal 
oude gemeentehuizen is intussen geslo-

ten.” Chris denkt daar wel een oplossing 
voor te weten. “De kerktorens zouden 
bijvoorbeeld een mooi begin- en eindpunt 
kunnen zijn.” 

Vlaggen spoorloos verdwenen

Tot zijn verbazing merkte Chris dat vrijwel 
alle vlaggen spoorloos verdwenen zijn. 
“Alleen de originele vlaggen van Strijen en 
Heinenoord zijn bewaard gebleven.” Hij 
heeft geen idee waar de rest is. “Ik kan 
me niet voorstellen dat ze allemaal weg 

zijn.” Hij heeft een stille hoop dat ze ooit 
nog ergens tevoorschijn komen, zoals in 

Strijen. “Die had al die jaren in een doos 
op zolder gelegen bij een bestuurslid 
van de Oranjevereniging. Na een oproep 

via Facebook kwam die vijf jaar geleden 
boven water.” 

Er hebben zich al veel scholen aangemeld 
die mee willen lopen met deze bijzondere
Oranje-bevrijdingstocht. Op twee na 
zijn alle dorpen vertegenwoordigd. Chris 
streeft ernaar, dat er uit elk dorp minimaal 
één school meedoet. “Dan is deze bijzon-

dere tocht pas echt geslaagd. Als dat niet 
lukt, schakelen we de scouting in.”

15
Chris van Ballegooijen, Rika van der Grienden en Helma Wagemakers



Op de fiets 
de Canadezen 
achterna
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De Hoeksche Waard werd bevrijd door de Canadezen. Maar waar zetten ze nu voor het eerst voet aan wal
en waar hadden zij hun kampementen op ons eiland?

Ze trokken ons eiland binnen over de Barendrechtse brug. Omdat grote delen onder water waren gezet door 

de Duitsers, verbleven ze voornamelijk in het oostelijk deel van het eiland. Met deze route fietst u in de voet-
sporen van onze bevrijders. U komt langs punten waar zij 75 jaar geleden met open armen werden ontvangen. 
Ook sloegen ze op diverse plaatsen langs deze route hun bivak op (zie blauwe pins). Meestal trokken ze na één 
of enkele dagen weer verder. Maar de bevrijders deden in die periode ook verschillende dorpen aan, zoals 
bijvoorbeeld Oud-Beijerland. Op de voorpagina ziet u de feestelijke foto van dat moment. In mei komt er een 
flyer uit met meer informatie over deze route. En bent u hierna nog niet uitgefietst? Via de website van Museum 
Hoeksche Waard kunt u zich aanmelden voor twee speciale fietstochten met gids. Deze fietstochten, genaamd 
‘In vrijheid op de pedalen’, vinden plaats op 9 mei en 19 juni en voeren langs monumenten en stille getuigen van 
de Duitse bezetting rond Heinenoord en Piershil (zie rode pins).

Piershil 

‘In vrijheid op de pedalen’ 
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Barendrechtse brug

Langestraat - ‘s-Gravendeel

Puttershoek

Molendijk - ‘s-Gravendeel

Langedam - Strijen

Heinenoord 

‘In vrijheid op de pedalen’ 
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MAANDAG 4 MEI

18.00 - 21.00 uur Vlaggen half stok

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst dorpskerk
19.45 uur Stille tocht van dorpskerk naar  
 Oude begraafplaats
19.59 uur Signaal Taptoe op Oude begraafplaats
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Kranslegging op de graven van de gevallenen
20.15 - 21.30 uur Receptie met koffie en thee in Ons Centrum

DINSDAG 5 MEI

12.00 - 19.30 uur Bevrijdingsfeest rondom dorpskerk
12.00 - 15.00 uur Vrijheidsmaaltijd rondom dorpskerk
15.00 - 16.00 uur Militairen ‘abseilen’ vanaf de kerktoren
18.30 uur Concert bij de kerk op de Heul
16.00 - 19.30 uur Diverse optredens, foodtrucks en eetstandjes

‘s-Gravendeel

Vrijheidsmaaltijden
In heel Nederland worden op 5 mei Vrijheidsmaaltijden georganiseerd
Klein, groot, met lokale lekkernijen of culinaire hoogstandjes. De maaltijden zijn er in alle 
vormen en maten. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de 
eettafel, waarbij de gasten over historische en maatschappelijke thema’s als vrijheid en 
onvrijheid spreken. Thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op 
Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven.

Waar schuift u aan in de Hoeksche Waard?
Schuif gezellig aan bij een van de vele maaltijden en ga in gesprek over vrijheid! 
In de dorpsprogramma’s op deze pagina’s leest u waar er vrijheidsmaaltijden worden 
georganiseerd. In de programmaboekjes of op de websites van de Oranjeverenigingen 
kunt u terugvinden waar de ‘voedselbonnen’ te koop zijn. 

Herdenken op 4 mei en Vieren op 5 mei

DINSDAG 28 APRIL

11.00 uur Seniorenuitje naar Oorlogsmuseum  

 Rotterdam (verzamelen vanaf 10.00 uur)

MAANDAG 4 MEI

19.30 uur Kranslegging in Piershil

DINSDAG 5 MEI

11.00 - 13.30 uur Vrijheidsbrunch op het plein 

 bij de supermarkt

 Diverse sprekers 

Goudswaard Op 4 mei worden op acht plaatsen in de Hoeksche 

Waard herdenkingen georganiseerd ter nagedachtenis 

aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

Deze herdenkingen vindt u ook op deze pagina’s. 

Een dag later op 5 mei viert heel Nederland 

uitgebreid feest omdat Nederland dan precies 75 jaar 

bevrijd is. In al onze veertien dorpen wordt door 

de plaatselijke Oranjevereniging een Vrijheids-

maaltijd gehouden (dit varieert van ontbijt tot 

brunch/lunch of high tea). Daarnaast worden er door 

de Oranjeverenigingen ook nog andere activiteiten 

georganiseerd. Een overzicht van deze programma’s 

vindt u op deze vier pagina’s. Voor de Vrijheids-

maaltijden kunt u ‘voedselbonnen’ inkopen. Meer 

informatie hierover vindt u in de programmaboekjes 

of op de websites van de Oranjeverenigingen.

Maasdam &        
    Puttershoek

Alle activiteiten vinden plaats bij de voetbalvereniging Binnenmaas

DINSDAG 5 MEI

11.00 uur Vrijheidslunch
 en aansluitend vlag hijsen

13.30 uur Bevrijdingstaptoe met vier top korpsen
 Later op de dag een spectaculaire show 
 met roofvogels
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Alle activiteiten vinden plaats in de feesttent tegenover sporthal 
de Tienvoet
ZATERDAG 2 MEI

19.30 uur Da Capo voorjaarsconcert 
 ‘Music and... 75 jaar bevrijding’

ZONDAG 3 MEI

11.00 uur Kerkdienst ‘Samen vieren we de vrijheid’

MAANDAG 4 MEI

18.45 uur Ontvangst belangstellenden in de tent

19.15 uur Start stille tocht, met aansluitend herdenking  
 bij monument Moeder

DINSDAG 5 MEI

Vanaf 13.00 uur Vrijheids High tea in de feesttent  
 Vermaak voor jong en oud

Heinenoord

Nieuw-Beijerland
DINSDAG 5 MEI

11.00 - 13.00 uur Vrijheidsbrunch op de Kerkstraat
14.00 - 16.30 uur Minimarkt op de Kerkstraat 
 Kinderactiviteiten en een Open Podium
20.00 - 21.30 uur Bevrijdingsconcert Hervormde Kerk

 inloop met koffie vanaf 19.30 uur

ZATERDAG 2 MEI

Vanaf 19.00 uur Avondprogramma in de paviljoentent aan de  
 dorpshaven 

 

ZONDAG 3 MEI

Gehele dag De acht van Hoeksche Waard

 Toertocht door de Hoeksche Waard 

 Start en finish op het sportcomplex van NSVV

MAANDAG 4 MEI

19.45 - 20.30 uur Dodenherdenking met muziek, kransleggingen 

 en toespraken op de Algemene begraafplaats

DINSDAG 5 MEI

Alle activiteiten vinden plaats in of nabij de Paviljoentent aan de 
dorpshaven
Vanaf 09.00 uur  Pionieren door de Scouting en presentatie van 

 diverse verenigingen

11.00 - 14.00 uur Vrijheidsmaaltijd
Vanaf 14.00 uur Middagprogramma voor jong en oud
19.30 - 20.30 uur Bevrijdingsconcert door Wilhelmina met  

 zangeres, band en dj

21.00 - 23.00 uur Optreden Sophie Mol, kandidaat van  
 The Voice of Holland

 Voor meer informatie kijk op: www.numansdorpsamen.nl

Numansdorp
MAANDAG 4 MEI

18.45 uur Verzamelen Algemene begraafplaats Klaaswaal
19.00 uur Start herdenking

19.20 uur Aanvang stille tocht
19.45 uur  Start herdenking Oranjeplein met aansluitend  
 koffie / thee

DINSDAG 5 MEI

Alle activiteiten vinden plaats ter hoogte van Rijksstraatweg 30, 
tenzij anders aangegeven

08.30 uur Vrijheidsontbijt in het Wellantcollege
10.00 - 11.00 uur Miniconcert Jack Koster band, Prinses Juliana,
 Industrieweg 5 (inloop vanaf 09.30 uur)
11.45 - 12.00 uur  Ceremonie onthulling paneel ‘Zaal Koster’
12.00 uur Vrijheidstoost

12.30 - 14.00 uur Vrijheidslunch voor genodigden in het  

 Wellantcollege

13.30 - 14.30 uur Optreden jeugdorkest Prinses Juliana
14.00 - 16.00 uur Expositie Jaap Reedijk

Klaaswaal

 Voor meer informatie kijk op: www.filopopers.nl 

Mijnsheerenland
DINSDAG 5 MEI

10.30 uur Vrijheidsbrunch in de Laurentiuskerk
 (inloop vanaf 10.00 uur, voedselbonnen te koop  
 bij PLUS Hans Bogaerts)
10.00 - 12.30 uur Springkussen op het kerkplein voor de kleintjes
13.00 uur Vrijheidswandeling door het dorp met gids,  
 aandacht voor gebeurtenissen in de Tweede  

 Wereldoorlog. Kransleggingen op drie 
 verschillende locaties
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Oud-Beijerland
ZONDAG 3 MEI

10.00 uur 10.00 uur kerkdienst in De Open Hof met als  
 thema ‘Verhalen van vrijheid en vrede’

MAANDAG 4 MEI

18.15 - 18.45 uur Oecumenische dienst van inkeer en gebed

Vanaf 18.50 uur Herdenkingsbijeenkomst, kranslegging en  

 boomplanting bij het Joods gedenkteken
19.25 uur Stille tocht naar park De Laning
19.55 - 20.20 uur Herdenkingsbijeenkomst, bloem- en  

 kranslegging bij het monument VRIJ in  
 park De Laning

DINSDAG 5 MEI

Alle activiteiten vinden plaats in het park De Laning

11.00 uur Opening Bevrijdingsdag met o.a. ontsteken  
 bevrijdingsvuur

11.00 - 13.30 uur Vrijheidsmaaltijd
11.00 - 14.00 uur Diverse optredens
13.00 - 17.00 uur Diverse clinics zoals skaten, voetbal,  

 bootcamp, jeu de boules
14.00 - 17.00 uur Pop- en rockcoverband Footprint
14.00 - 14.45 uur Kidz-dj met 2 fantastische discoshows  
 voor kinderen

11.00 - 17.00 uur Attracties voor kinderen
17.00 - 20.00 uur Restaurant Looxs Bar & Kitchen verzorgt  
 muziek op het podium

Strijen
MAANDAG 4 MEI

19.15 uur Ontvangst in De Hoge Weide

19.30 uur Stille tocht naar monument met  
 aansluitend herdenking

DINSDAG 5 MEI

Alle activiteiten vinden plaats in De Hoge Weide

10.00 uur Vlag hijsen

Aansluitend Koffie, thee en limonade met lekkers
10.00 uur Draaiorgelvertier (doorlopend)
10.00 uur Kleurwedstrijd jeugd t/m 12 jaar,  
 thema vrijheid (doorlopend)
10.00 uur Gratis op de foto met leger- en/of  
 vrijheidsattributen, foto’s worden direct  
 geprint (doorlopend)
11.00 uur Vrijheidslunch 
11.00 & 12.00 uur Optreden Koor de Vrolijke Noot
13.30 uur Prijsuitreiking kleurwedstrijd

14.00 uur Einde programma

DINSDAG 5 MEI

12.00 uur Eendrachtshoeve open 
12.15 uur Welkomstwoord door locoburgemeester 

 Huibert Steen

12.30 - 15.00 uur Vrijheidslunch in de Eendrachtshoeve
 Aansluitend aan de lunch gezellige 

 muziek met een band of dj 

20.00 uur Einde avond

Zuid-Beijerland

Piershil
MAANDAG 4 MEI

19.00 - 19.35 uur Bijeenkomst Hervormde kerk

19.40 - 20.15 uur Herdenking bij het monument

DINSDAG 5 MEI

10.30 - 15.00 uur Vrijmarkt

10.30 - 20.00 uur Springkussens en flipperkasten

11.00 - 13.00 uur Openingstoost en Vrijheidsmaaltijd

11.00 - 20.00 uur Horecaplein

12.00 - 14.30 uur Tweedehandsverkoop vanuit de ‘loods’ en

 Rad van avontuur

13.00 - 15.00 uur Ballonnenclown

13.30 - 15.00 uur Shantykoor Hoeksche Waard

15.00 - 16.00 uur Zangkoor in de kerk van Piershil

16.00 - 18.00 uur Optreden band One Night Stand

18.00 - 20.00 uur Dj

Herdenken op 4 mei en Vieren op 5 mei
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van de 
bevrijding?

Er was een optocht met versierde paarden en 

wagens door het dorp in ‘s-Gravendeel. 

MENEER VAN ZANTEN, 87 JAAR  |  We 

stonden langs de tramrails en vroegen de 

soldaten om sigaretten. Als we die kregen, gaven we die aan onze vriendjes. In alle straten waren buurtfeesten. 

MEVROUW DE GROOT, 90 JAAR  |  Overal hing de vlag uit, er waren ballonnen en slingers en veel kleine kinderen op 

straat. MEVROUW FREIJEN, 94 JAAR  |  Wij (mijn man, onze kleine van 14 maanden en ik) woonden in bij een gezin 

met 6 kinderen. We sliepen op zolder. Op 5 mei waren we ziek, keelontsteking. De dokter is nog bij mijn man langs 

geweest. Maar op de zolderkamer merkten wij toen niet veel van het feest. MEVROUW BERKMAN, 99 JAAR  |  

Iedereen was blij. Maar het was ook vreemd, je was bang om echt blij te durven zijn. MEVROUW DEN HARTOG, 98 

JAAR  |  Ik kreeg chocolade en kaakjes. MEVROUW HUISSON, 83 JAAR  |  Alle mensen waren vrolijk. Maar er was ook 

wel verdriet. Mensen die tijdens de oorlog vóór de Duitsers waren, werden opgepakt. MEVROUW VAN DE FEEST, 

94 JAAR  |  De vrouwen die een relatie hadden met een Duitser werden op 5 mei kaalgeschoren. Dat herinner ik me 

nog goed. MEVROUW VAN BREUGEL, 89 JAAR

Wij vroegen het een aantal bewoners van 

verzorgingshuis Immanuël in ‘s-Gravendeel.

MAANDAG 4 MEI

19.00 - 19.40 uur Herdenkingsdienst in de kerk met  

 zang en muziek

19.50 - 20.00 uur Kranslegging bij het oorlogsmonument

20.10 - 20.35 uur Stille tocht naar Algemene begraafplaats met  
 aansluitend koffie, thee, limonade en cake

DINSDAG 5 MEI

08.00 uur Vlag hijsen op het kerkplein
10.00 - 10.30 uur Bijeenkomst in de kerk

10.45 - 12.00 uur Koffie, thee, limonade en wat lekkers en  
 muziek op het kerkplein
10.45 - 12.00 uur Film voor de jeugd in De Munnik
11.30 - 12.00 uur Preview van theaterproject Momentum

Westmaas
DINSDAG 5 MEI

12.00 - 12.30 uur Bevrijdingsborrel

12.20 uur Aankomst vlaggenestafette
12.30 - 14.30 uur Vrijheidsmaaltijd 
14.30 - 16.30 uur Sporenroute. Een wandeling door het dorp met 
 fragmenten en beelden van gebeurtenissen in  

 Westmaas tijdens WOII
17.00 uur Bekendmaking winnaars en prijsuitreiking  
 sporentocht
17.00 - 17.45 uur Film voor de jeugd in De Munnik
17.00 - 19.00 uur Muziek op het kerkplein met hapje en drankje
19.30 - 20.45 uur Bevrijdingsconcert door MaasMuziek uit  
 Maasdam-Puttershoek in de Dorpskerk
20.45 uur Afsluiting



Kinderen en volwassenen 
verwoorden ‘vrijheid’ 
in prachtige gedichten en verhalen

Vanuit de werkgroep 75 jaar Vrijheid organiseerde DOK-C, 

Platform voor kunst en cultuur Hoeksche Waard, begin dit 
jaar een gedichten- en verhalenwedstrijd. In januari deed 

het platform een oproep om een gedicht of verhaal rond het 
thema ‘vrijheid’ in te sturen. Het gedicht ‘Vrede’ van Leo 

Vromans werd hierbij als inspiratiebron gebruikt. Van 
16 januari tot 1 maart konden alle inwoners van de Hoek-

sche Waard een gedicht of verhaal insturen van maximaal 
300 woorden. En dat leverde hele mooie resultaten op! 

Op 12 maart werden de winnaars bekendgemaakt

Vera van Leening won met haar verhaal in de categorie tot 21 
jaar en Petra Schoenmakers met haar gedicht in de categorie 
vanaf 21 jaar. Natuurlijk mogen het winnende gedicht en ver-
haal niet ontbreken in deze krant. Waarom de jury koos voor 
deze twee inzendingen? U leest het in het jurycommentaar op 
deze pagina’s. Behalve eeuwige roem krijgen de winnaars ook 
een cadeaubon. Daarnaast is er voor alle 54 deelnemers een 
vrijheidsspeldje als herinnering aan hun deelname.

Er waren twee categorieën deelnemers 
De leeftijdsgroep tot 21 jaar en de groep vanaf 21 jaar. In 
elke categorie koos een jury het mooiste gedicht of verhaal. 
De beoordeling vond plaats zonder dat de namen bij de jury 
bekend waren. Met de Oranjeverenigingen is afgesproken dat 
één of meerdere gedichten en/of verhalen worden voorgele-

zen tijdens de herdenkingen op 4 mei en tijdens de feestelijke 
activiteiten op 5 mei.

Er verschijnt een boekje met alle gedichten en verhalen

De jury was enorm onder de indruk hoe kinderen en volwasse-

nen het begrip ‘vrijheid’ hebben verwoord in hun gedichten en 
verhalen. Daarom heeft de werkgroep besloten om alle inzen-

dingen te bundelen tot een boekje. Meer informatie hierover 
kunt u later vinden op www.beleefhoekschewaard.nl.

3 mei 1942

Ik moest ineens een ster dragen. Het is een gele ster met zes

hoeken met het woord Jood erop. Ik moet hem op borsthoogte 

vastnaaien op mijn nieuwe jas. Ik vind het wel mooi staan. 

Mijn moeder denkt weer aan slechte dingen, zoals altijd. Zij zegt dat 

ze denkt dat ik die ster later minder mooi ga vinden. Ze is bang dat wij 

straks niet meer naar de bioscoop mogen en niet naar het theater. Ook 

is ze bang dat onze vrienden straks minder met ons willen omgaan, want 

wij zijn Jood en die ster is daar het duidelijke bewijs van. Ik denk dat ze 

overdrijft. Zo snel zal dat toch allemaal niet gaan en wij hebben toch ook 

helemaal niets verkeerd gedaan? Ik wil gewoon mijn droom volgen: In het 

theater staan op het podium, vol in de spotlight voor allemaal publiek en 

vanuit mijn hart zingen samen met mijn beste vriendin Josefien. Ik denk 

dat ik een ster word en ik heb er nu alvast één.

Winnaar leeftijdsgroep tot 21 jaar

Vera van Leening - 11 jaar

Jurycommentaar: “We bewonderen 
de manier waarop Vera bestaande 
informatie uit boeken over onder meer 
de Jodenster in een korte tekst goed 
gecomponeerd en opmerkelijk volwassen 
weet neer te zetten. Bijzonder is hoe het 
begrip ster aan het einde van haar ver-
haal een andere dimensie krijgt: “Ik denk 
dat ik een ‘ster’ word en ik heb er 
nu alvast één.”

22
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“Het is bewonderenswaardig hoe volwassenen en kinderen het begrip ‘vrijheid’ hebben verwoord in hun gedichten en verhalen. 
Tekenend is dat vrijheid niet alleen ervaren wordt als einde van een oorlog, maar alles te maken heeft met de eigen vrijheid van 
handelen voor zichzelf maar ook voor anderen. Mooi is te zien dat uit die beleving sprankelende, onbevangen gedichten zijn 
voortgekomen bij met name de kinderen. Met tegelijkertijd oog voor wat er nu in de rest van de wereld gebeurt. Diep ernstig 
aan de ene kant en gelijktijdig sprankelende zotheid en speelsheid aan de andere kant. Vrijheid, vrij zijn bepalen de waarde van 
het bestaan. En die waarde vinden we terug in de gedichten en verhalen van jong en oud.”

Vrijheid blijkt een waardevol thema te zijn. Een inspiratiebron evenals de dichtregels uit het gedicht Vrede van Leo Vroman:
“Kom vanavond met verhalen

hoe de oorlog is verdwenen,

en herhaal ze honderd malen:

alle malen zal ik wenen.”

VRIJ

Het was tweede kerstdag

we hadden bezoek
mijn vader dronk koffie
mijn oom at een koek

Het ging over oorlog

mijn vader in een stoet

met honderden mannen

opgehaald, razzia, 
arbeiteinsatz tegemoet

Velen bepakt

zwijgend, in gedachten
bij het stadion 

waren er nog veel meer

men praatte en wachtte

In de rij voor mijn vader stond een man

hij had een houten been

mijn vader dacht 

als hij moet gaan

dan moet ik er zeker heen

De man werd niet afgekeurd

hij kon nog bruikbaar zijn
dus eerst een nacht 

in het stadion

en dan verder met de trein

Toen mijn vader aan de beurt was

kreeg hij de geest

hij kende wat Duits

en dat is waarschijnlijk 

zijn redding geweest

Hij overtuigde de dokter

met wie hij een gesprek begon

dat hij één oog kapot had

en niet zonder 
medicijnen kon

Mijn vader mocht gaan

het stadion uit

de lege straat in

wegstervend geluid

Zijn voetstappen 
in de doodstille stad
opgelucht, niet blij

want tevens verlegen

dat hij de vrijheid had

Wat zouden ze zeggen 
dat hij niet mee had hoeven gaan

als enige teruggekomen

had hij iets goeds 

of juist iets fouts gedaan

De thuiskomst was stil
zonder enig feest
er was meer een soort gêne 

omdat alleen hij weer 

terug was van weggeweest

  

Winnaar leeftijdsgroep vanaf 21 jaar

Petra Schoenmakers - 65 jaar

Juryrapport

Jurycommentaar: “Het gedicht VRIJ 
van Petra Schoenmakers heeft een 
balladeachtige vorm. Er wordt een 
werkelijkheid beschreven die enerzijds 
het alledaagse weergeeft en anderzijds 
een beklemmend beeld schetst van 
een dilemma over goed en kwaad, over 
wroeging en schuldgevoel van de 
overlevers: “omdat alleen hij weer terug 
was van weggeweest’.

De jury: Geertje Wiersma en Xenia de Graaf 

(Bibliotheek Hoeksche Waard), Hanneke le Clercq

(Bram Roza Festival), Martin Michael Driessen (schrijver) 

en Eelse Bies (Dok-C en juryvoorzitter). De jury is perfect 

ondersteund door Carla Beverwijk (niet op de foto), zij 

verzorgde de communicatie rondom deze wedstrijd. 
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gekregen, maar ik heb daar nog steeds 
diep respect voor.” Zodoende bleef 
De Koning als enige bakker achter in 
een leeg dorp. Geen winkels, verlaten 
boerderijen en hier en daar wat vee. “Je 
kon zo de boerenschuren binnenvaren, 
eigenlijk best wel spannend op die leef-
tijd.” Er viel weinig te bakken in die tijd. 
Mensen leverden mondjesmaat hun meel 
in. Mijn vader bakte daar broden van die 
ik met paard en bakkerswagen bezorgde. 
“Iedereen dacht dat het brood van hun 
eigen meel was gebakken, maar dat was 
natuurlijk niet zo.” 

Smokkelwaar

Bijna dagelijks passeerden Jaap of zijn 
vader de Duitse wachtpost bij de 
Waleweg naar Cillaarshoek. Ze werden 
bijna nooit aangehouden. Twee brutale 
Strijenaren hadden een koe kunnen 
‘versieren’ en die zou in een schuur aan 

trijen lag in de frontlinie,

de Canadezen en Engel-
sen lagen maar zeven 

kilometer verderop. Alle 
Strijenaren moesten het 

dorp verlaten. Wij waren nog de enige 
bewoners in de straat,” vertelt Jaap. ”De 
rest was allemaal geëvacueerd.” De grens 
van de evacuatie liep bij de Waleweg, op 
de plek waar nu de Hoge Weide staat. 
Daar stond een schildwacht die niemand 

doorliet.

Ook het gezin De Koning, bestaande uit 
vader, moeder en zeven kinderen, moest 

eigenlijk vertrekken. Maar zijn moeder 
wist dat te voorkomen. “Ze ging naar de 
commandant in Maasdam en vroeg of 
zij mochten blijven.” Ook kreeg ze het 
voor elkaar dat opa en ‘opoe’ De Koning, 
allebei tachtigers, mochten blijven. “Ik 
weet niet hoe ze het voor elkaar heeft 

het Spui worden geslacht. “Vader Van R. 
was doodsbang dat ze door de herrie van 
het slachten verraden zouden worden. 
Hij moest van zijn zoon P. hard op het 
orgel spelen en psalmen zingen.” De 
vader van Jaap bracht de geslachte koe 
in teilen en emmers in de broodwagen 
naar Cillaarshoek in ruil voor een pan 

met vlees. “Wij hadden toen voor het 
eerst sinds lange tijd weer een stukje 
vlees op ons bord.” Het was midden in de 
Hongerwinter en het eten was schaars, 
ook op het platteland. Maar vergeleken 
met de situatie in de steden mochten 
we niet klagen, weet Jaap: “Soms boden 
mensen, die op hongertocht waren, wel 

honderd gulden voor één brood. Vader 
wilde daar niets van weten en gaf dan 

een boterham. Bij mijn latere schoonou-

ders stond de hondenbak buiten met een 
‘prakkie’ van het middagmaal. Dat bakje 
werd uitgelikt.” In die tijd was er nog geen 

Bakker in een leeg dorp

Jaap de Koning is nu ‘twee 

krakelingen oud’. De voormalig 

bakker van Strijen woont in de 

Nieuwestraat, schuin tegenover 

de plek waar hij geboren 

is en waar tot 1949 de 

bakkerij stond. Zijn verhaal 

begint op Dolle Dinsdag, 

6 september 1944. Sommige 

NSB’ers vluchtten hals over 

kop het dorp uit, omdat ze 

voor hun hachje vreesden. 

Tegelijkertijd begon de 

inundatie van Strijensas. 

“Alle Sassenaren kwamen naar 

Strijen en dat vond ik best 

gezellig.”
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van de bevrijding?

We moesten onder de vlaggen door lopen. Er waren overal motorfietsen. MEVROUW BOTERBLOM, 91 JAAR  |  

Blikken voedsel werden vanuit vliegtuigen naar beneden gegooid. Er zaten kaakjes en reuzel in. We haalden de 

kaakjes door de reuzel om ze zo op te eten. MEVROUW DE BRUIJN, 88 JAAR, WOONDE DESTIJDS IN 

ROTTERDAM  |  Ik zie ze zo nog voor me... de Canadezen die met zijn drieën op de motoren door de straten 

reden. MEVROUW REEDIJK, 90 JAAR  |  We waren opgelucht. De Canadezen namen chocolaatjes 

en sigaretten mee. MEVROUW ZOETJE DE GEUS, 93 JAAR  

|  Wij woonden op Tiengemeten. Daar merkten wij minder 

van de oorlog. Wel woonden er drie Duitsers bij ons in huis, 

maar dat waren ook maar gewone mensen. Mijn man luister-

de stiekem in het hooi in de schuur naar de radio. 

MEVROUW VOS, 105 JAAR  |  Slingers en Canadezen met 

chocolade. MEVROUW VAN KLEEF, 95 JAAR  |  Ik was 

vooral blij niet meer angstig te hoeven zijn. MEVROUW 

HAZELBACH, 84 JAAR  |  Er werd gekust en geknuffeld met 

de Canadezen, ik deed hier graag aan mee! 

MEVROUW KRANENDONK, 82 JAAR

Wij vroegen het een aantal bewoners uit ‘t Huys te Hoecke in Puttershoek.

speciaal hondenvoer. “Ze aten wat de pot 
schafte.” Jaap is nog steeds verbaasd hoe 
zijn moeder alle monden kon voeden. “Als 
kind valt je dat niet op, maar nu kan ik me 

het nog steeds niet voorstellen.”

Bevrijding

Naarmate de bevrijding naderde, kwam 
Strijen steeds dichter in de vuurlinie te 

liggen. De beschietingen werden hevi-
ger. “Ik kroop dan altijd onder de oven, 
dat vond ik een superveilige plek.” Soms 
vielen daar doden bij, een keer zelfs vier 
bij één huis. Maar op zaterdag 5 mei 
was ook in Strijen de oorlog voorbij. Van 
lieverlee keerde iedereen terug naar 

zijn huis of boerderij, blij dat het voorbij 
was. “Iedereen die een vlag had, hing 
deze uit. Dat was vijf jaar lang streng 
verboden geweest.” De Canadezen 

kwamen het dorp binnenrijden met jeeps 
en deelden chocolade en sigaretten 
uit. Men maakte de balans op en was 
benieuwd wat er nog van hun spullen 
over was. 

De NSB’ers en zwarthandelaren in het 
dorp werden opgepakt. “Iedereen in het 
dorp kende elkaar en wist precies wie er 

‘fout’ was.” Na hun veroordeling zaten 

de meesten een korte straf uit in het 

Fort van Numansdorp, één fanatiekeling 
kreeg vier jaar. In het Fort werden ze 
bewaakt door de voormalige ondergrond-

se strijdkrachten. Er heerste een streng 
regiem. “De gevangenen moesten op de 
betonnen vloer slapen en als ze de regels 
overtraden kregen ze soms een flink pak 
slaag.” 

Als Jaap naar het journaal kijkt, ziet hij 
dat miljoenen mensen op de wereld  

honger lijden of op de vlucht zijn voor 

oorlog en geweld. “Beseffen we eigenlijk 
wel hoe bijzonder die 75 jaar vrijheid is?”, 
verzucht hij. En, met een vingerwijzing 
naar een van de zeven hoofdzonden: 
”Er is wel voldoende voor ieders 
behoefte, maar niet voor ieders 
begeerte. Dus maak er op 5 mei een 
dankbaar bevrijdingsfeest van.” 
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n het laatste oorlogsjaar waren grote delen 

in het zuiden van het eiland onder water 

gezet. Bewoners lieten have en goed achter. 
Ze zochten elders in de Hoeksche Waard 
onderdak. Ook het gezin van Willem van der 

Stelt uit Numansdorp moest hun boerderij aan de Middelsluis-

sedijk verlaten. Ze vonden tijdelijk onderdak in Westmaas. 

Johannes (Joh) Kats is geboren in 1924. Hij is een leeftijd- 
genoot van Leendert, de jongste van de vier kinderen Van der 
Stelt. Joh en Leendert kenden elkaar goed. De boerenzoons 
werkten allebei op het bedrijf van hun ouders aan de  
Middelsluissedijk. Ze verloren elkaar uit het oog, nadat de  
polder onder water was gezet. “Wij evacueerden naar  
Klaaswaal, vlakbij de watertoren. Leendert kwam in Westmaas 
terecht, in een boerderij aan de Smidsweg,” zegt Joh.

De bevrijding nadert

In het voorjaar van 1945 wonnen de geallieerden meer terrein. 
Aan alles merkte je dat de bevrijding in de lucht hing: “Je voelde 
dat het niet lang meer zou duren, voordat ze het Hollandsch 
Diep zouden oversteken en ons bevrijden.” De stemming 
onder de evacués steeg. Ook Joh was blij: “Het betekende 
dat wij spoedig weer konden terugkeren naar onze eigen 

boerderij.” 

Op de Mariënhof namen de evacués alvast een klein voor-
schot op de naderende bevrijding. Op de avond van 4 mei 
1945 kwamen ze bij elkaar en vierden een bescheiden feest. Dit 
was tegen het zere been van de Duitse parachutisten die hun 
intrek hadden genomen in ‘Huize Hennie’, het herenhuis tegen- 
over de nabijgelegen molen aan de Smitsweg in Klaaswaal. 
Die Duitsers waren geen lieverdjes, weet Joh uit eigen erva-
ring. Hij werkte in de buurt in een boomgaard en werd regel-
matig geconfronteerd met hun pesterijen. “Ik werd een keer 
beschoten, toen ik met een kist appels op mijn schouders liep. 
De kogels vlogen rakelings over mijn hoofd en van schrik dook 

ik weg. De kist viel op de grond en de appels rolden over de 
weg.” 

Het noodlot slaat toe

Naarmate het eind van de oorlog in zicht kwam, nam de 

frustratie bij de bezetter toe. Op de avond van 4 mei 1945 
merkten Duitse soldaten dat er op de Mariënhof iets gaande 
was. Ze gingen er naar toe om te kijken wat er aan de hand was. 

Marcel en Esther Quartel wonen op de Mariënhof in Westmaas. Vanuit de oudste boerderij 

in de Hoeksche Waard (1597) verkopen ze het vlees van hun eigen roodbonte weiderunderen. 

Marcel is op de boerderij opgegroeid en zijn oma is er zelfs geboren. Achter de muren van de 

historische gebouwen zit veel lief en leed verborgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam 

hier de 24-jarige Leendert van der Stelt uit Numansdorp op tragische wijze om het leven.

Binnen was het een gezellige boel. Ook Leendert van der Stelt 
was daar aanwezig. Toen Leendert geluiden op het erf hoorde, 
wilde hij naar buiten om poolshoogte te nemen. Dat werd hem 
fataal. Op het trapje naar de stal werd hij pardoes neergescho-

ten en overleed ter plaatse. Was het een uit de hand gelopen 
pesterij? Een doelbewuste actie? Een paniekreactie? 

Als muren konden spreken

Het verhaal van Leendert van der Stelt heeft diepe indruk 
gemaakt op Marcel en Esther Quartel. Het gedeelte tussen het 
huis en de lager gelegen stal hebben zij omgedoopt tot ‘Leendert 
van der Steltsteeg’. Een bord aan de muur herinnert aan wat zich 
4 mei 1945 op de Mariënhof heeft afgespeeld. 
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Het voorval was geen uitzondering, want een dag later over-
kwam de familie De Koomen aan de nabijgelegen Blauwe-
steenweg bijna hetzelfde. Op 5 mei vierden zij ook een feestje 
met hun evacués. De jeneverfles stond op tafel en iedereen 
zat aan de borrel, beschrijft Bets Troost in het boek ‘De oorlog 
in Westmaas’. Zij was er getuige van hoe die gezellige avond 
ook abrupt werd verstoord. 

De nacht van de vrede

Opeens drongen er mannen binnen met een zwart gemaakt 
gezicht om onherkenbaar te blijven. Bets denkt dat het 
waarschijnlijk NSB’ers waren, want het waren geen gewone 
Duitsers. Ze vluchtte naar boven en hoorde een schot in de 
garage. “De mannen schreeuwden: we hebben er al één dood-

geschoten.” Toen ze waren vertrokken, lieten ze het gezelschap 
in verwarring achter. Gelukkig waren er die avond geen doden 
of gewonden gevallen. Waren de indringers bij De Koomen 
dezelfden als bij de Mariënhof?

Ook voor Joh Kats blijft dat een vraagteken. “Enkele dagen 
later vertelde Hermen de Bruin me wat zijn neef Leendert 
was overkomen. Hermen was er zelf niet bij, maar had het 
van iemand anders gehoord.” Joh vermoedt dat frustratie een 
grote rol speelde. “Die Duitsers hadden inmiddels ook wel in 
de gaten dat ze vochten voor een verloren zaak. En daar is 
Leendert het slachtoffer van geworden.” 

De ouders van Leendert hebben het plotselinge verlies van 
hun zoon in stilte verwerkt. Na de oorlog keerden ze terug
naar hun boerderij en leidden daar een teruggetrokken 
bestaan. Na 75 jaar vindt Joh Kats het belangrijk dat deze 
tragische gebeurtenis onder de aandacht komt. “Het zijn niet 
alleen verzetshelden die gesneuveld zijn, de oorlog heeft ook 
het leven gekost aan veel onschuldige burgers.”

“Ik werd een keer beschoten toen ik met een 
kist appels op mijn schouders liep. De kogels vlogen 

rakelings over mijn hoofd...”
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Wat kunt u allemaal doen 
in de Hoeksche Waard?

Music and… 75 jaar bevrijding

Da Capo voorjaarsconcert. 

De tent in Heinenoord gaat om 

19.30 uur open. Start concert 

om 20.00 uur. Meer informatie 

kijk op www.bfodacapo.nl.

Textiel op Rantsoen

In het Museum Hoeksche

Waard Oost-Leeuwenstein 

kunt u onder meer unifor-

men, een bevrijdingsrok, 

spandoek en een 

bevrijdingsvlag bekijken.

In de Hoeksche Waard zijn er allemaal leuke initiatieven en activiteiten die worden 
georganiseerd rondom 75 jaar vrijheid. Een selectie vindt u op deze pagina’s. Houd ook 
de website www.beleefhoekschewaard.nl in de gaten. Hier vindt u een actueel overzicht 
van alle activitieten met meer informatie. 

Tentoonstelling 

Historische 

Vereniging 

Oud-Beijerland

Vanaf 1 april 

te zien in de 

bibliotheek in 

Oud-Beijerland.

Lezing Jan Brokken

Een epos van grote moed,

van 19.30 tot 22.00 uur 

in Museum Hoeksche Waard.

Lezing Frank Krake

In het kader van 75 jaar 

vrijheid, vanaf 20.00 

uur in De Open Hof in 

Oud-Beijerland.

Op het moment dat deze krant wordt gedrukt is er nog veel 

onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus. Mogelijk gaan 
activiteiten en evenementen die in deze krant worden genoemd 
niet door. Houdt u daarom voor een actueel overzicht de website 
www.beleefhoekschewaard.nl en/of de informatiekanalen van de 
organisator van het evenement goed in de gaten. 
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Keep them Rolling

Militaire voertuigen uit

de Tweede Wereldoorlog. 

In ‘s-Gravendeel en 

Klaaswaal.

Film La Vita è Bella

De Open Hof in 

Oud-Beijerland

Zaal open 19.30 uur

Start film 20.00 uur
Entree € 5,- 

inclusief koffie 

en een consumptie.

Fietstocht langs 

monumenten ‘In vrijheid  

op de pedalen’ Heinenoord

Startpunt museumboerderij,

Dorpsstraat 13 in 

Heinenoord om 13.00 uur.

Fietstocht Piershil ‘In 

vrijheid op de pedalen’

Startpunt herdenkings-

monument, Voorstraat in 

Piershil om 19.00 uur.

Meer info www.museumhw.nl.

Expositie 

Tweede Wereldoorlog

‘Het land van Strijen’,

Kerkstraat 47 in Strijen.

Openingstijden:

vrijdagavond van 

19.00 tot 21.00 uur 

en zaterdag van 

11.00 tot 16.00 uur.

Veterans’ View

Kijk door de ogen van 

veteranen naar hun 

missies en stap onder 

de baret. Bibliotheek in 

Oud-Beijerland. Kijk 

voor meer informatie op 

pagina 5.

Vrijheidsdebat

Jongeren gaan in debat 

over vrijheid. In samen-

werking met het Hoeksch 

Lyceum en de Willem van 

Oranje. Locatie gemeen-

tehuis in Oud-Beijer-

land.

Gidstour Zinkweg WOII

Voor meer informatie 

kijk op 

www.zinkwegseboys.nl.

Muziektheaterspektakel

Momentum

Een voorstelling voor en 

door Hoeksche Waarders. 

Kijk voor meer informatie 

op pagina 30.



Ik was met een oranje strik in mijn haar op straat 

aan het dansen. Maar het meeste staat me bij dat 

mijn broer thuisgebracht werd van een werkkamp 

in Duitsland. De auto kwam voorrijden, het raampje 

stond een klein stukje open en ik dook er doorheen om hem te begroeten, wat was ik blij om hem te zien! MEVROUW MOURITS 

-BREDERLAND, 86 JAAR | Ik was nog heel klein. Het enige wat ik me herinner is dat ik als kleine peuter aan de ene kant van de 

sloot stond en dat de Duitsers mij toen naar de andere kant hebben gebracht, naar mijn vader. DE HEER VERHORST, 77 JAAR | Ik 

weet nog goed te herinneren dat het ‘dolle dinsdag’ was. Iedereen vierde feest omdat ze dachten dat we bevrijd waren. Helaas was 

dat toen nog niet zo. MEVROUW VAN DER VELDEN, 82 JAAR | Ik weet nog goed dat de broer van mijn moeder (mijn oom) terug-

kwam uit Duitsland. Die had lekkere koekjes bij zich. Het was voor het eerst van mijn leven dat ik koekjes at. We moesten onder de 

vlaggen door lopen. Er waren overal motorfietsen. MEVROUW DE KLERK, 88 JAAR.
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van de 
bevrijding?
Wij vroegen het een aantal bewoners van het 

woon- en zorgcomplex Rembrandt in 
Oud-Beijerland.

Momentum
Nederland viert de vrijheid! Al 75 jaar

in tijden van onderdrukking, bezetting 
en dreiging streven naar vrijheid voor 

henzelf, voor hun dierbaren en voor de 
gemeenschap. 

Kom kijken!

Een divers gezelschap muzikanten, 
zangers, acteurs en vormgevers stapt 

met de toeschouwer in een theatraal 

momentum van historische en futuris-

tische situaties om in een wervelend 
cultuurspektakel de verbondenheid te 

Op 18 september 2020 gaat ‘Momentum’ 
in première. Een voorstelling vóór en dóór 
Hoeksche Waarders, onder regie van 
Martijn J. Kramp. Een speciaal voor de 
gelegenheid geschreven en geproduceerd 

muziektheaterspektakel in het kader 

van 75 jaar vrijheid. Over de Hoeksche 
Waard, over zijn geschiedenis en over zijn 
mogelijke toekomst. De voorstelling voert 
ons naar gebeurtenissen die ‘een beslis-

send ogenblik’ in het leven van mensen 
zijn. Zij laten ons zien en beleven hoe zij 

ervaren van vrijheid en het door water 

gedomineerde landschap van de Hoek-

sche Waard. 

Momentum is een initiatief van DOK-C, 
het platform voor Kunst en Cultuur in de 
Hoeksche Waard en wordt ondersteund 
door gemeente Hoeksche Waard. 
Het stuk wordt acht keer gespeeld in drie
weekenden in gebouw De Poort in 
Oud-Beijerland. Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.momentum2020.nl.

Maar als we de vrijheid vieren, wat vieren we dan eigenlijk? Vrijheid lijkt dieper te 

gaan dan alleen de afwezigheid van bezetting. Houdt vrijheid heel eenvoudig in dat 
we anderen geen schade mogen toebrengen? En ook dat mensen elkaar in staat 

moeten stellen hun eigen keuzes te maken? Wat is het nog meer…?
Foto: Adrian Kuipers
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In april 2019 werd een werkgroep opgericht om de viering 

van 75 jaar vrijheid in de Hoeksche Waard voor te bereiden. 

Enthousiaste, mooie mensen uit verschillende organisaties in 
de Hoeksche Waard. 

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Oranjever-
enigingen, Dorpsberaad Numansdorp, Historische Vereniging 
Oud-Beijerland, Museum Hoeksche Waard, Museum Het 
land van Strijen, Veteranen Comité Hoeksche Waard, DOK-C 
en Bibliotheek Hoeksche Waard. De gemeente leverde een 
projectleider, projectassistent en een communicatieadviseur. 
Maandelijks kwam de werkgroep bij elkaar en werden ideeën 
met elkaar besproken en tot uitvoer gebracht. Zo vonden er al 

verschillende bijzondere activiteiten plaats, zoals het 
monument Levenslicht. Ook in aanloop naar en op 5 mei zelf 
staat er nog van alles op het programma. Waar de werkgroep 
en het gemeentebestuur erg trots op zijn, is dat in ieder dorp 
een vrijheidsmaaltijd genuttigd kan worden. Dankzij de grote 
inzet van de vrijwilligers van de Oranjeverenigingen en 

Dorpsberaad Numansdorp is dit allemaal mogelijk gemaakt! 
Daarnaast is er een opmaak- en redactieteam gevormd om 
deze bevrijdingskrant te maken.

Kortom, een project waar door de inzet van vele vrijwilligers 
een mooie, gezamenlijke 75 jaar vrijheid-viering tot stand is 
gekomen in de Hoeksche Waard!

Werkgroep
75 jaar vrijheidFo
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Vrijheid geef
je samen door!


