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De tekst van dit boekje is gelijk aan de versie die op 4 mei 2011 is uitgedeeld aan familie, nabestaan-

den en genodigden van de herdenkingsdienst. 

Enkele wijzigingen en toevoegingen zijn aangebracht. 
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Voorwoord 

 
Wat is het een voorrecht om in een gemeenschap te mogen leven waar mensen wonen 
met een ideaal, of met een missie, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun 
medemens. 
 
De ‘Werkgroep Burgermonument’ is zo’n groep mensen met een missie. Zij hebben het 
zich aangetrokken dat de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog onder de burgers 
van de toenmalige gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil en Zuid-
Beijerland zijn gevallen, nooit herdacht zijn met een eigen monument. En niet tevergeefs. 
Op 4 mei 2011, 66 jaar na dato, wordt het burgermonument toch nog een feit. 
 
Een belangrijk mo(nu)ment om bij stil te staan. Voor de families van de slachtoffers, voor 
de gemeenschap Korendijk en voor alle anderen die op deze datum terugdenken aan 
degenen die door oorlogshandelingen, waar ook ter wereld, om het leven zijn gekomen. 
Aan de totstandkoming van dit monument is het nodige voorafgegaan. Er is veel onder-
zoek gedaan, er zijn bezoeken afgelegd bij de nabestaanden van de burger-slachtoffers. 
Tijdens deze bezoeken kwamen de verhalen los, vaak trieste verhalen, waardoorheen, 
ook nog na zo vele jaren, de pijn van het verlies van hun dierbaren klonk. Het moeten 
missen van een geliefd familielid en het verdriet dat dit met zich meebrengt, dat went 
eigenlijk nooit. Men heeft het een plekje gegeven in zijn hart. Men heeft zich herpakt. Het 
leven gaat voort. Maar het gemis, nee dat went nooit.  
 
In dit boek zijn al die verhalen opgenomen. Het is een herinneringsboek geworden aan 
wat is geweest en waarvan we hopen dat het zich hier in Nederland, of waar ook ter 
wereld, nooit meer zal voordoen. Een ijdele hoop? Ik weet het niet, maar ik hoop het van 
ganser harte. 
 
Laat dit herinneringsboek een boek zijn waaruit wij allen lering trekken.  
 
Ik bedank de leden van de ‘Werkgroep Burgermonument WO 2’ voor hun inzet en door-
zettingsvermogen. Dankzij hun vrijwillige inzet kon dit burgermonument - in samen-
werking met de gemeente Korendijk - tot stand komen.  
 
De burgemeester van Korendijk, 
R.W.J. Melissant - Briene 
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Werkgroep Burgermonument WO 2 

De Werkgroep Burgermonument WO 2 bestaat uit de volgende personen: 

Krijn Bakker (Piershil), Adriaan Bijl (Goudswaard), Henk van den Heuvel (Piershil) en 

Ger Jansen (Zuid-Beijerland). 

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld de burgerslachtoffers uit de Tweede Wereld-

oorlog nadrukkelijk te betrekken bij de jaarlijkse 4-mei herdenking in de Gemeente 

Korendijk. De namen van de slachtoffers zullen worden vermeld op een monument in de 

Voorstraat van Piershil.  

De namen zullen worden vermeld van: 

 
 burgers afkomstig uit de Gemeente Korendijk die door oorlogshandelingen in WO 

2, of de gevolgen daarvan binnen en buiten de gemeentegrenzen zijn overleden. 
 
 burgers vanwege economische redenen elders ingeschreven, maar afkomstig uit 

en een sociale binding hebbend met de Gemeente Korendijk die door oorlogs-
handelingen in WO 2 zijn overleden. 

 
 burgers van elders die binnen de gemeentegrenzen zijn gevallen door oorlogs-

handelingen in WO 2, of de gevolgen daarvan.  
 

De werkgroep heeft zich eveneens ten doel gesteld de verhalen over de slachtoffers in 

boekvorm te publiceren. 

In nauwe samenwerking met de Gemeente Korendijk is de werkgroep er in geslaagd de 

doelstellingen te behalen. 

Korendijk, 4 mei 2011 

 

Deze publicatie is samengesteld door Henk van den Heuvel, aan de hand van onderzoeksrapporten die 

door de leden van de werkgroep zijn gemaakt. De rapporten zijn gebaseerd op gegevens die op het 

moment van verschijnen van dit boekje ter beschikking stonden. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

betracht bij het doen van onderzoek, 66 jaar na de afloop van Tweede Wereldoorlog. Een bijzonder woord 

van dank wil ik richten aan Dr. Paul van der Laan, voor het kritisch doorlezen en corrigeren van het 

manuscript en de drukproeven. 

De leden van de werkgroep hebben er behoefte aan te verklaren, dat zij alle gevallen waarin aan hen 

namen van slachtoffers zijn genoemd zo goed mogelijk hebben onderzocht. Het is echter begrijpelijkerwijs 

niet vast te stellen, of hiermee ook alle slachtoffers zijn achterhaald. De werkgroep moet dienaangaande 

een voorbehoud maken, afhankelijk als zij was van informanten die zich na (meer dan) 65 jaar nog de 

namen van de slachtoffers moesten herinneren. De werkgroep vraagt hiervoor begrip.  
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Mei 1940 

In september 1939, na de Duitse aanval op Polen, werd het Nederlandse leger gemobili-

seerd. Nederland was al meer dan honderd jaar niet direct bij een oorlog betrokken 

geweest en ook nu hoopte de regering, net als in de Eerste Wereldoorlog, de neutraliteit 

te kunnen behouden. Door de aanval van het Duitse leger, in de vroege morgen van 10 

mei 1940, raakte ook Nederland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Het Neder-

landse leger bestond vrijwel geheel uit dienstplichtigen en reservisten. De paar duizend 

beroepsmilitairen vormden daarmee een schril contrast. Met een inwoneraantal van 8,8 

miljoen werd een leger van 280.000 man op de been gebracht. Verbindingen in het 

Nederlandse leger waren ronduit ondermaats. De draadloze zend- en ontvangstverbin-

dingen waren nog maar op beperkte schaal geïntroduceerd. De voornaamste verbindin-

gen liepen via het normale PTT netwerk terwijl de hoofdkabels vrijwel altijd via brug-

overgangen met elkaar in contact 

stonden. Nadat de eerste vernielin-

gen waren uitgevoerd in de nacht 

van 9 op 10 mei 1940, was het gros 

van de verbindingen met de buiten-

gebieden al verbroken. Het Duitse 

leger veroverde al snel een groot 

gedeelte van ons land. De Neder-

landse soldaten vochten terug, 

hoewel de Duitsers veel grondiger 

waren geoefend en veel beter waren 

bewapend. 

Onder meer bij de Grebbeberg, de Afsluitdijk, Den Haag en de Rotterdamse Maas-

bruggen werd felle tegenstand geboden. Hierdoor ging de verovering van ons land niet 

zo snel als de Duitsers wilden. Op 14 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd om 

daarmee Nederland sneller tot overgave te dwingen. 

Generaal Winkelman, de bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten, werd naast de 

strategisch uitzichtloze situatie ook geconfronteerd met het Duitse dreigement van 

vernietiging van alle grote Nederlandse steden. Op woensdagochtend 15 mei 1940 

tekende hij dan ook de capitulatie. De Nederlandse regering en koningin Wilhelmina 

waren op 13 mei 1940 al uitgeweken naar Engeland. Prinses Juliana reisde met haar 

dochters Beatrix en Irene meteen door naar Canada. De echtgenoot van prinses Juliana, 

prins Bernhard, bracht de meeste tijd in Engeland door, waar hij koningin Wilhelmina 

terzijde stond. In Londen werd een Nederlandse regering in ballingschap gevormd. 

Premier van die regering was tot september 1940 De Geer, na hem werd Gerbrandy 

premier.  

Afbeelding: Het bombardement van Rotterdam. 
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Bastiaan van de Erve, † 13 mei 1940 

Bastiaan van de Erve werd geboren op 13 mei 1874 te Zuid-

Beijerland als zoon van Pieter van de Erve en Hendrika 

Molendijk. Hij trouwde op 6 oktober 1898 te Geervliet met 

Maartje Oosthoek (9 juli 1875, Geervliet). Het echtpaar 

kreeg een zoon en een dochter: Corstiaan Pieter van de Erve 

(2 januari 1899) en Hendrika Catharina Adriaantje van de 

Erve (2 september 1901). 

Zijn verjaardag werd zijn sterfdag  

Op maandag 13 mei 1940, de vierde oorlogsdag voor 

Nederland, werd Bas van de Erve 66 jaar. Samen met zijn echtgenote Maartje woonde hij 

aan de Nieuwendijk te Goudswaard. In de dagen daarvoor was er hard gevochten in 

Nederland, maar van de bedoelde overrompeling van het Nederlandse leger kwam 

weinig terecht. In het bijzijn van zijn zoon Cor, aanwezig vanwege de verjaardag van zijn 

vader, sprak Bas met zijn voorman Leen Beijer. Onderwerp van gesprek was het wieden 

van de erwten, waarvoor het eigenlijk hoog tijd was. Vanwege alle oorlogshandelingen 

waren werkzaamheden op het land gevaarlijk en niet toegestaan. Gezien de schijnbare 

rust op deze Tweede Pinksterdag wilde de voorman met de andere arbeiders weer aan 

de slag gaan en vroeg daarvoor toestemming aan zijn baas, Bas van de Erve. Die liet op 

zijn beurt weten later op de dag wel eens navraag te zullen gaan doen omtrent het 

geldende verbod. 

Cor trof na zijn vertrek, om vijf uur, aan de Middelsluis te Numansdorp gevluchte 

soldaten aan. Door het verloop van de oorlog was er binnen de legereenheden in de 

Hoeksche Waard een chaotische 

situatie ontstaan. De spanningen 

bij de soldaten waren flink op-

gelopen, vooral ook door het 

uitblijven van duidelijke orders. 

Toen Cor van de Erve een uur na 

zijn vertrek werd opgebeld door 

Janus Kruijthoff, de buurman van 

zijn vader, bleek dat de genoem-

de spanningen tot een drama aan 

de Nieuwendijk hadden geleid. 

Niet lang na het vertrek van zijn zoon Cor had Bas van de Erve zijn vrouw Maartje laten 

weten “nog even naar buiten te moeten”, zonder precies te zeggen waarom. Vanaf zijn 

boerderij Middenhoeve vertrok Van de Erve naar de kazemat die op zijn land stond, 180 

meter verderop. 
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De kazemat was in 1939 door het Nederlandse leger gebouwd en maakte deel uit van het 

zuidfront van de Vesting Holland (één van de strategische kerngebieden voor de 

landsverdediging). Aangekomen bij de kazemat, ten westen van de boerderij Welgelegen 

van buurman Janus Kruijthoff, besloot Bas van de Erve de daar aangelegde houten brug 

over te steken. De kazemat bleek bemand door slechts één soldaat. Zijn kameraden, 

ondergebracht op de nabijgelegen boerderij van Cees Maris, waren in de voormiddag 

vanwege oorlogshandelingen weggeroepen. De soldaat stond vermoedelijk stijf van de 

zenuwen en was al helemaal doorgedraaid toen Bas van de Erve hem om tien voor zes 

naderde. De soldaat kwam achter de muur van de kazemat vandaan, richtte zijn geweer 

en schoot onmiddellijk op Bas van de Erve. Deze werd dodelijk in het hoofd getroffen en 

belandde in de slootkant tussen de brandnetels.  

Buurman Janus Kruijthoff ging op het geluid af en kwam even later, samen met zijn 

zwager Leendert Gebuijs, oog in oog te staan met de verwarde soldaat. De mannen 

probeerden de soldaat op zijn gemak te stellen en vertelden hem dat ze zijn buren 

waren. Met de handen omhoog slaagden zij er in zich terug te trekken naar de boerderij. 

De deuren werden gesloten en de rolluiken naar beneden gedaan en dat bleek een 

verstandige keuze. Door de kieren van de rolluiken konden de bewoners de soldaat 

enkele malen voorbij zien sluipen, met zijn geweer in de aanslag. Uiteindelijk is de 

soldaat zelf vertrokken, in de richting van Zuid- Beijerland. De knecht Gerrit Verschoor is 

nog naar de commandopost gegaan om namens de familie verhaal te halen. Hij trof de 

commandant, die de mening was toegedaan dat de 

soldaat zijn plicht had gedaan. 

Het lichaam van Bas van de Erve werd op een laddertje 

gelegd en zo naar de logeerkamer van zijn eigen 

boerderij gebracht. Dokter Van Waasbergen uit Zuid-

Beijerland kon buiten het verbinden van de wond 

weinig meer betekenen. Enkele dagen later is Bas van 

de Erve, vervoerd met de lijkkoets van Swank uit Oud-

Beijerland, begraven te Goudswaard. De dienst werd 

verzorgd door ds. Jonkers.  

De weduwe van Bas van de Erve, Maartje Oosthoek, is 

op de boerderij gebleven en heeft het bedrijf met behulp van diverse personen kunnen 

voortzetten. In 1944 werd ze geëvacueerd en kwam ze terecht op de Westdijk in 

Goidschalxoord. Na de oorlog keerde ze niet meer terug naar de Nieuwendijk. Vanaf dat 

moment werd de boerderij Middenhoeve overgenomen door haar kleinzoon, eveneens 

Bas van de Erve genaamd. De kazemat is blijven staan tot deze als gevolg van de wa-

tersnoodramp van 1953 verzakte. Met behulp van een drilboor is de kazemat kort 

daarna stukje voor stukje afgebroken. 

Afbeeldingen: 1. Bas van de Erve. 2. De boerderij van Bas van de Erve aan de Nieuwendijk. 3. Kennisgeving 

familie. 
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Deelname aan het verzet 

Vanaf het begin van de bezetting kwamen er Nederlanders in verzet tegen de Duitsers. In 

grote lijnen waren er drie vormen van verzet te onderscheiden: passief verzet, actief 

niet-gewelddadig verzet en gewelddadig verzet. Passief verzet hield in dat men niet 

meewerkte aan de door de Duitsers opgelegde maatregelen. Velen leverden bijvoorbeeld 

hun koper, radio en zilveren munten niet in, toen dat werd bevolen. Actief niet-

gewelddadig verzet was de belangrijkste verzetsvorm. Onmiddellijk na de capitulatie op 

14 mei 1940 kwamen de eerste verzetsstrijders in actie. Ze schreven vlugschriften en 

verzamelden inlichtingen over Duitse militaire installaties en gaven die door aan de 

Nederlandse regering in Londen. De eerste verzetsgroep werd onder de naam De Geuzen 

opgericht door Bernard IJzerdraat. Ook waren de Stijkelgroep, Leeuwengarde, de 

Oranjewacht en de Dienst-Wim al vroeg actief. De Sicherheitspolizei wist een aantal van 

deze groepen in een vroeg stadium op te rollen. Dit 

kwam doordat men het verzetswerk onvoldoende 

geheim hield. Spoedig was er ook een illegale pers. Het 

vervaardigen en verspreiden van deze kranten, zoals 

Het Parool, Vrij Nederland, De Waarheid, Je 

Maintiendrai en Trouw, was een gevaarlijke onder-

neming. Ook werd er hulp geboden aan joden en 

anderen die werden vervolgd wegens de rassen-

wetten, aan mannen die de Arbeitseinsatz wilden ont-

lopen en aan geallieerde piloten die uit de lucht waren 

geschoten. Zij werden voorzien van onderduik-

adressen en voedselbonnen. De organisatie die zich 

hiervoor verdienstelijk maakte was de Landelijke 

Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, kortweg LO 

genoemd. Het gewelddadig verzet bleef lange tijd 

beperkt van omvang; er was in Nederland immers 

geen sprake van een frontsituatie. Toch waren enkele honderden personen bij deze 

vorm van verzet betrokken. Ze pleegden gewapende overvallen op gevangenissen om 

verzetsstrijders te bevrijden, of overvielen distributiekantoren om bonkaarten voor 

onderduikers te bemachtigen. Soms werden gevaarlijke personen geliquideerd. De 

belangrijkste organisaties die zich met gewelddadig verzet bezighielden waren de 

Landelijke Knokploegen (LKP), de Raad van Verzet (RVV) en de Ordedienst (OD). Deze 

verzetsgroepen werden in het najaar van 1944 samengevoegd tot de Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en onder commando van Prins Bernhard geplaatst. De 

BS verleende op bescheiden schaal militaire hulp aan de geallieerden. Na de bevrijding 

werden leden van de BS ingezet bij de gevangenneming en bewaking van Nederlanders 

die verdacht werden van collaboratie of oorlogsmisdaden.  

Afbeelding: Aangeboden door LO aan hare medewerkers. In dit geval aan de Piershillenaar Klaas van 

Bergeijk. 
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Leendert Sintmaartensdijk, † 6 mei 1945  

Leendert Sintmaartensdijk werd geboren op 31 mei 1906 te 

Goudswaard als zoon van Pleun Hendrikus 

Sintmaartensdijk (19 oktober 1865, Goudswaard) en 

Bastiaantje Verhagen (6 december 1867, Piershil). Het 

echtpaar Sintmaartensdijk, dat na enige tijd een nieuw 

gebouwd huis aan de Burgemeester Zahnweg A162 (later 

nummer 25) betrok, kreeg tien kinderen: zeven dochters en 

drie zoons.  

Hulp kwam te laat  

Leen Sintmaartensdijk verdiende de kost als timmermansknecht bij Korvink in 

Goudswaard. Toen hij bijna 33 jaar was ging hij in Rotterdam werken, waar ook enkele 

van zijn broers en zussen woonden. Hij woonde daar in bij het gezin van zijn broer 

Cornelis Sintmaartensdijk, die werkzaam was als onderbaas bij de gemeente Rotterdam. 

Vanwege de wettelijke regel dat men daar ingeschreven moest staan waar men de 

meeste nachtrust genoot, werd Leen op 16 mei 1939 ingeschreven op het adres 

Jagerslaan 31 te Rotterdam.  

Op 14 mei 1940 voerden de Duitsers het bombardement op Rotterdam uit. Onder 

dreiging dat dit ook met andere steden zou gebeuren, te beginnen met Utrecht, leidde de 

aanval op Rotterdam tot de overgave van Nederland. Meteen hierna begon Bernard 

IJzerdraat, leraar handenarbeid en schoonschrijven in Haarlem, met zijn anti-Duitse 

'Geuzenactie'. Hij verspreidde het eerste illegale blad van Nederland. Op zijn eerste 

vlugschrift liet IJzerdraat nog een hele reeks 'Berichten van de Geuzenactie' volgen. De 

naam 'Geuzen' herinnerde aan de heldhaftige strijd van de 

Geuzen tegen de Spaanse bezetters van de Nederlanden, in 

de tijd van Willem van Oranje (1533-1584). IJzerdraat 

begon ook een 'Geuzenleger' op te bouwen, wat inhield 

dat hij kennissen van hem overhaalde tot dat geheime 

leger toe te treden. Ook Leen Sintmaartensdijk sloot zich 

aan bij de eerste verzetsgroep die in Nederland na de 

bezetting actief werd. Zijn broer Cornelis zou later ook 

verzetsactiviteiten plegen. De ouders van de beide jongens 

stonden te Goudswaard doodsangsten uit vanwege de 

keuze van hun zoons. 

Het Nederlandse verzet stond nog in de kinderschoenen. 

De groep kwam openlijk uit voor zijn mening en was 

waarschijnlijk niet voorzichtig genoeg. De Geuzengroep 

groeide snel, vooral in het Waterweggebied, maar ook met 
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vertakkingen ver daarbuiten. Tot midden november van het eerste bezettingsjaar 

ontplooiden de Geuzen hun ondergrondse activiteiten op velerlei terrein. Vanaf dat 

moment werden leden van de verzetsgroep opgepakt. Leen Sintmaartensdijk werd op 19 

februari 1941 in Rotterdam gearresteerd. Hij werd met een grote groep leden 

overgebracht naar de strafgevangenis in Scheveningen. Zij waren de eerste 

verzetsmensen die in deze gevangenis, die later in de volksmond werd omgedoopt tot 

Oranjehotel, werden opgesloten.  

Tegen de gevangen leden van de Geuzen ging op 24 maart 1941 een proces van start. 

Achttien leden, onder wie IJzerdraat, werden ter dood veroordeeld. Voor drie jonge 

leden werd de doodstraf omgezet in levenslang, in hun plaats werden drie 

Februaristakers naast de vijftien overige Geuzen geëxecuteerd op 13 maart 1941 op de 

Waalsdorpervlakte. Deze achttien doden kregen enkele jaren later een bijzondere 

betekenis. Ze werden een symbool. Dat kwam door het verzetsgedicht ‘Het lied der 

achttien dooden’, geschreven door Jan Campert (1902-1943, hij kwam om in het 

concentratiekamp Neuengamme). Camperts gedicht over de doodgeschoten 

verzetsstrijders werd begin 1943 als rijmprent gedrukt. Het was de eerste publicatie van 

De Bezige Bij, een illegale uitgeverij. 

Op 8 april 1941 werden 157 leden van de verzetsgroep getransporteerd naar het 

concentratiekamp Buchenwald, onder wie Leen Sintmaartensdijk. Van daaruit is hij in 

januari 1944 overgeplaatst naar het concentratiekamp Majdanek bij Lublin in Polen. 

Enkele maanden later, in juli 1944, werd hij overgeplaatst naar het concentratiekamp 

Auschwitz. In het laatste oorlogsjaar werd dit kamp ontruimd vanwege het naderende 

Russische leger. Op 18 januari 1945 vertrok een gevangenentransport van ongeveer 

2000 man, waartoe ook Leen Sintmaartensdijk behoorde, naar het concentratiekamp 

Mauthausen in Oostenrijk. De gevangenen werden direct doorgestuurd naar het 

buitenkamp Ebensee. Dagelijks stierven 

daar honderden gevangenen door uit-

putting en ziekte. Op 4 en 5 mei werd het 

kamp Ebensee bevrijd door de Ameri-

kanen. Voor Leen kwam de hulp evenwel 

te laat, hij is op 6 mei 1945 overleden. 

De ouders van Leen hebben nooit ge-

weten wat er van hun zoon geworden 

was. In 1944 werden zij geëvacueerd en 

kwamen in Rotterdam aan de Van Mal-

senstraat 46b terecht. Moeder is daar op 17 februari 1945 overleden. Vader is op 26 juli 

1945 teruggekeerd naar zijn woning aan de Burgemeester Zahnweg te Goudswaard, 

waar hij overleed op 21 oktober 1953. 

Afbeeldingen: 1. Leen Sintmaartensdijk. 2. De Geuzen, Harry Paape (boekenweekgeschenk 1965). 3. De 

bevrijding van Mauthausen. 
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Werken in Duitsland 

Al in de jaren dertig werden Nederlanders geworven voor werk in Duitsland. Tijdens de 

bezetting werd de werving met kleurige affiches voortgezet. Steeds meer Duitse mannen 

moesten het leger in. Arbeidskrachten uit de bezette landen waren daarom een 

noodzaak voor de Duitse oorlogsindustrie. Op de werklozen in Nederland werd voor 

werk in Duitsland druk uitgeoefend en wie 

weigerde kreeg in een aantal gemeenten geen 

financiële steun meer. Duizenden Nederlandse 

arbeiders vertrokken zodoende om econo-

mische redenen naar Duitsland, gelokt door de 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. In mei 1941 

werkten ongeveer 120.000 Nederlanders in 

Duitsland en enkele tienduizenden in België en 

Frankrijk. 

In werkelijkheid waren de arbeidsomstandig-

heden zeer wisselend, maar nooit zo gunstig als 

de arbeiders was voorgespiegeld.  In februari 

1942 waren er al 60.000 arbeiders naar Neder-

land teruggekeerd. Degenen die teruggekeerd 

waren naar Nederland werden, wanneer zij wer-

den gegrepen, voor de keus gesteld: of naar een 

strafkamp of terug naar Duitsland. In 1942 

moesten Nederlandse bedrijven een opgave 

doen van hun personeelsbestand, met daarbij 

aangetekend de (on)misbaarheid van elke afzonderlijke werknemer. In mei 1943 

moesten alle Nederlandse mannen van 18 tot 35 jaar zich melden voor de Arbeitseinsatz. 

Veel mannen meldden zich niet of bemachtigden een vrijstelling, keuringsartsen en 

ambtenaren hielpen daarbij. De maatregel leverde maar 54.000 arbeidskrachten op, in 

plaats van de verwachte 170.000. In 1944 werd daarom de ‘totale arbeidsinzet’ 

afgekondigd: mannen van 16 tot 40 jaar konden bij razzia’s worden opgepakt en 

gedeporteerd naar Kamp Amersfoort. Hier werden mannen alsnog ‘voorbereid’ op 

tewerkstelling in Duitsland. Uiteindelijk hebben 500.000 Nederlanders onder zeer 

uiteenlopende omstandigheden in Duitsland gewerkt. Dit is een derde van de mannen 

die in aanmerking kwamen. 

 

 

Afbeelding: Wegwijzer voor hen die in Duitschland gaan werken. Nummer 2 van uitgaven van het 

Rijksarbeidsbureau, 1942. 
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Bastiaan Roos, † 21 januari 1945  

Bastiaan Roos werd geboren op 10 maart 1922 te 

Goudswaard als zoon van Korstiaan Roos (28 mei 1882, 

Goudswaard) en Antje Cornelia van der Jagt (31 januari 

1888, Nieuwkoop). Het echtpaar Roos, woonachtig op num-

mer A96 aan de Dorpsstraat te Goudswaard, kreeg tien 

kinderen.  

Vier broers naar Duitsland 

Al voor de bezetting van Nederland in mei 1940 werden 

arbeidskrachten uit Nederland voor werk in Duitsland 

opgeroepen. Wie weigerde kreeg vaak geen financiële steun meer en duizenden 

Nederlandse arbeiders vertrokken zodoende om economische redenen naar Duitsland. 

In het gezin Roos ging Dirk als eerste naar Duitsland, gelokt door de aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden. Dirk, geboren in 1909, was op dat moment al weduwnaar. In 

Duitsland is hij met een Duitse vrouw opnieuw in het huwelijk getreden. Andere zoons 

uit het gezin hoefden vanwege hun jonge leeftijd geen gehoor te geven aan die eerste 

oproepen die, ondanks de financiële consequenties, nog een vrijwillig karakter hadden.  

Bas Roos was als landarbeider in dienst bij Freek Ampt, een boer te Goudswaard. Toen 

na de bezetting de inspanningen van de Duitsers om Nederlandse arbeidskrachten te 

werven steeds dwingender werden, werd ook Bas opgeroepen voor werk in Duitsland. 

Ook zijn broers Leen (geboren op 31 oktober 1920) en Kors (geboren op 4 oktober 

1923) zijn gedwongen naar Duitsland vertrokken, maar niet op hetzelfde moment. 

Bas is eerst tewerkgesteld als knecht bij 

een boer in de omgeving van Düsseldorf, 

gelegen in het noorden van de Pruisische 

provincie Rheinpreußen. Ook zijn broers 

Leen en Kors waren in die omgeving aan 

het werk, zo af en toe konden ze elkaar 

zelfs bezoeken. Uit briefwisselingen kon 

het thuisfront te Goudswaard opmaken 

dat Bas op een goed adres was terecht 

gekomen. De ervaringen die Bas be-

schreef werden ook gedeeld met de familie Andeweg in de Dorpsstraat, van wie zoon 

Lau eveneens in Duitsland tewerk was gesteld. “Nog iets gehoord?”, zo informeerden de 

families gretig en geregeld bij elkaar. Bas beschreef zijn werkzaamheden op het 

boerenbedrijf en liet weten goed te eten te krijgen. Hij had zelfs de beschikking over een 

eigen kamer. Ook ontving hij op het adres Hardt Düsseldorf Postfach 8 keurig alle post en 

pakketjes die hem vanuit Nederland waren toegezonden. 
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Later werden die contacten bemoeilijkt doordat Bas werd overgeplaatst naar Mülheim 

an der Ruhr. Deze stad, gelegen in het westelijk Ruhrgebiet van Nordrhein-Westfalen, 

werd vanwege de aanwezigheid van oorlogsindustrie vanaf 1943 tot het einde van de 

oorlog regelmatig gebombardeerd door de geallieerden. Het waren echter niet de 

bombardementen die een einde maakten aan het leven van Bas Roos. Volgens een 

bericht van het Rode Kruis dat bij de familie werd bezorgd kwam Bas op 21 januari 1945 

om het leven als gevolg van een longontsteking.  

De familie Roos woonde toen al niet meer in Goudswaard. Op 30 juni 1944 is Antje Roos-

van der Jagt met haar twee jongste zoons Koos (Jacobus) en Jan vanuit Goudswaard 

geëvacueerd en ondergebracht in Oirschot. Kort daarop kwam de familie in Limburg 

terecht. Vader Korstiaan Roos leefde toen al enkele jaren niet meer, hij is op 19 april 

1942 te Goudswaard overleden. Na de oorlog is het gezin teruggekeerd naar 

Goudswaard en heeft het de woning in de Dorpsstraat opnieuw betrokken. 

 

Bas is na de oorlog herbegraven op het ereveld Düsseldorf, op het Stoffeler Friedhof, 

Bittweg, Düsseldorf-Oberbilk. Dit ereveld is de centrale begraaf- en gedenkplaats voor 

Nederlanders die omkwamen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het ereveld telt 1230 

graven en werd ingewijd op 12 juli 1956. Degenen die hier hun laatste rustplaats kregen, 

overleden voornamelijk tijdens de Arbeitseinsatz, meestal ten gevolge van ziekte of als 

slachtoffer van bombardementen. Bas Roos ligt begraven op Veld C, Rij 6, Graf 32. 

Afbeeldingen: 1. Bas Roos. 2. De Dorpsstraat in Goudwaard. 3. Ereveld Düsseldorf-Oberbilk. 
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Laurens Jacob Andeweg, † 9 april 1945 

Laurens Jacob Andeweg werd geboren op 27 september 

1924 te Goudswaard als zoon van Marius Andeweg ( 29 

september 1896, Goudswaard) en Antje Pietje Jansen (22 

mei 1899, Goudswaard). Op 13 november 1931 werd er ook 

nog een dochter geboren: Teuntje Maria Andeweg.   

Grijs haar binnen een week 

In mei 1943 kregen ze een oproep zich te melden voor 

arbeid in Duitsland en op 18 juni 1943 vertrokken ze vanuit 

Goudswaard, per stoomtram. Cor Groenenberg en zijn 

vriend Lau Andeweg, beiden woonachtig in de Dorpsstraat te Goudswaard, waren van 

jongs af aan onafscheidelijk geweest en ook deze reis naar het onbekende ondernamen 

ze samen. Dokter Hoefman had nog tegen de ouders van Lau gezegd “Je laat je zoon toch 

zeker niet gaan?”. Marius Andeweg, in dienst van de PTT (Staatsbedrijf der Posterijen, 

Telegrafie en Telefonie) als postbode te Goudswaard, had daarop geantwoord “Weet jij 

een oplossing?”. Lau hielp zo nu en dan mee met de postbezorging en deed ook andere 

klusjes voor zijn vader.  

Vanaf Rotterdam voerde de reis per trein naar Mettingen, een stadsdeel van Esslingen 

am Neckar, onder de rook van Stuttgart. In deze plaats bevond zich de Maschinenfabrik 

Esslingen, producent van voornamelijk locomotieven, trams, wagons, pompen en ketels. 

De twee negentienjarige jongens werden hier aan het werk gezet en gedurende bijna 

twee jaar zou dat zo blijven. “We stonden de hele dag  aan 

een machine, ieder dag rolde er een nieuwe locomotief uit 

de fabriek”, zo herinnert Cor Groenenberg zich nog goed. 

De leef- en werkomstandigheden waren niet prettig. De 

dwangarbeiders waren afkomstig uit verschillende lan-

den zoals Nederland, Frankrijk en Rusland. Er werd flink 

gesnauwd door de toezichthouders, de werkdagen waren 

zeer lang en bijna iedereen had last van luizen. Ook het 

voedsel hield niet over want bijna altijd werd er slechts 

wat brood en soep geserveerd, die nauwelijks voedings-

waarde had. “Rooie kool, witte kool, savooiekool, zo in het 

water gekiept. Om twaalf uur kregen we eten, om half één 

stikten we alweer van de honger”, aldus Cor Groenenberg. 

De arbeidskrachten sliepen in stapelbedden in een barak, vlakbij de fabriek. Er werd niet 

geslagen en de mannen kregen wekelijks sigaretten toebedeeld. Cor rookte niet en gaf 

zijn portie steevast aan zijn vriend Lau. Vermoedelijk vanwege de aanwezigheid van een 

lokale brouwerij werd er ook bier als voedselvervanger uitgedeeld: tien flesjes per dag! 

Na zijn terugkomst in Nederland heeft Cor nooit meer bier gedronken. Hoewel de 
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jongens regelmatig moesten schuilen, vanwege de vele bombardementen door de 

geallieerden, leken ze ongeschonden het einde van de oorlog te gaan halen.  

Enkele weken voor de bevrijding sloeg echter het noodlot toe. Lau kreeg pijn in zijn zijde 

en onderzoek wees uit dat hij een abces had. Hij werd behandeld door een plaatselijke 

dokter, maar dat verergerde de zaak alleen maar. Cor hoorde later dat de behandelend 

arts die aanduiding niet verdiende: het bleek een fietsenmaker te zijn die als dokter door 

de Duitsers was aangesteld. De vuiligheid uit de infectie kwam in Lau’s bloed terecht met 

fatale gevolgen. Op 9 april 1945 overleed Lau Andeweg in Esslingen, waar hij ook werd 

begraven. Op 22 april 1945 namen de Amerikanen de stad Esslingen in en was de oorlog 

ten einde. 

Cor lichtte het gearriveerde Rode Kruis in maar zijn onheilstijding is nooit aangekomen. 

Toen de ouders van Cor een brief ontvingen waarin hun zoon schreef hoe erg hij het 

vond om zijn overleden vriend in Duitsland te moeten achterlaten, werd burgemeester 

Hammer ingeschakeld om het slechte nieuws over te brengen. Teuntje, de toen 

dertienjarige zus van Lau, kan zich die dag nog goed herinneren: “Mijn moeder had de 

hele ochtend al een onheilspellend gevoel. Toen op zaterdagmiddag burgemeester 

Hammer ons via de achterdeur een bezoek bracht vreesde ze meteen voor het leven van 

Lau. Mijn vader lag met griep op bed en aangekomen bij zijn ledikant vertelde de 

burgemeester het slechte nieuws. Mijn moeder viel meteen flauw. De zondag daarop 

heeft ze de hele dag gehuild, met een foto van Lau in haar handen. Binnen een week 

werd ze ook helemaal grijs, vanuit het niets”. Cor Groenenberg moest na de oorlog zelf 

de draad weer oppakken, zonder enige begeleiding. Alleen dokter Doornbos toonde 

interesse en kwam zo nu en dan een gesprek voeren met zijn ouders. De familie 

Andeweg ontving na de oorlog een uitgeschreven versie van de begrafenisdienst die, 

geleid door een dominee, in Duitsland gehouden was. Ook ontving de familie een foto 

van het houten kruisje op zijn graf en enkele 

brieven van de Duitse verpleegster die Lau tijdens 

zijn laatste dagen had verzorgd. 

Vooral de vader van Lau stelde alles in het werk om 

het lichaam van zijn zoon uit Duitsland weg te 

halen. Na de oorlog wilde hij zelfs meteen naar 

Duitsland afreizen om het lichaam op te halen, 

maar het zou ruim zes jaar duren voor het zover 

was. Door bemoeienis van de PTT kon het lichaam 

uiteindelijk worden opgehaald. In een klein kistje, vervoerd door een legertruck, kwam 

Lau Andeweg weer terug in Goudswaard, waar hij werd herbegraven op 16 november 

1951. Cor Groenenberg overleed op 11 mei 2011, een week na de onthulling van het 

monument met daarop de naam van zijn beste vriend. 

Afbeeldingen: 1. Lau Andeweg. 2. Cor Groenenberg, 25 februari 2010. 3. Het houten kruisje op de 

begraafplaats van Lau te Duitsland. 
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Leendert Schelling, † 25 februari 1945  

Leendert Schelling werd geboren op 18 juni 1923 te 

Goudswaard als jongste zoon van Hendrik Schelling (4 juni 

1885, Numansdorp) en Geertrui van Leenen (10 juni 1884, 

Goudswaard). Het echtpaar Schelling, woonachtig aan de 

Oudendijk te Goudswaard, kreeg acht kinderen: vijf zoons 

en drie dochters.  

Maak het niet te erg voor moeder 

In juli 1943 werd Leen Schelling met zijn neef en 

buurjongen Arie Schelling opgeroepen voor een keuring in 

Dordrecht, in verband met uitzending naar Duitsland als arbeider. De keuring vond 

plaats door Duitse legerartsen. Er waren ongeveer veertig jongens uit de Hoeksche 

Waard aanwezig. Bij een jongen die op de vraag van een arts zei dat hij niet gezond was, 

werd een nagel uitgetrokken. Hij gilde van de pijn. Op 27 juli 1943 moesten de beide 

neefs zich in Dordrecht melden voor uitzending naar Duitsland. Aangekomen op het 

station hoorden ze pas dat ze naar Kassel zouden gaan, een speciale trein stond voor hen 

klaar. Het bedrijf waar ze moesten gaan werken was de fabriek van Henschel & Sohn. In 

de fabriek, waar in die periode tanks voor het leger werden gemaakt van het type Tiger, 

werkten meer dan 3000 arbeiders. De dwangarbeiders werden ondergebracht in een 

zogenaamd Lager met barakken. Vanaf het Lager, gelegen buiten de stad, was het 

ongeveer twintig minuten lopen naar de fabriek. 

De nieuwelingen kregen een opleiding van ongeveer twee maanden tot 

machinebankwerker. Het werk bestond uit het vijlen van ijzer. Het eten was zeer slecht, 

iedere dag koolsoep, een half brood voor de hele week met een kwart pakje boter. De 

baas van wie de jongens hun opleiding kregen was niet al te onredelijk. Eens per week 

was er hardlopen. Leen Schelling was robuust en liep zijn baas vooruit. Die werd daar 

boos over. Bij het Lager liepen schildwachten, o.a. een NSB-er. De hygiëne bij de latrines 

was erg slecht. Er heersten ook besmettelijke ziekten in het kamp. Er waren jongens van 

allerlei nationaliteiten. Veel van hen stierven door zwakte en ziekten. 

Arie Schelling werd in september 1943 overgeplaatst naar Battenberg. Neef Leen lag 

ziek in een barak. Hij had difteritis. Toen Arie Schelling afscheid van hem nam, gaf Leen 

hem een hand. Daardoor raakte ook Arie besmet. Arie heeft in Battenberg geen dag 

gewerkt, maar kwam in een ziekenhuis in Marburg terecht. Hij is daar ernstig ziek 

geweest en kreeg op doktersadvies verlof om thuis aan te sterken. Om geldige papieren 

te krijgen moest Arie Schelling naar Kassel en daar heeft hij zijn neef Leen voor het laatst 

gezien. Dat was begin januari 1944. Eerst herkende hij zijn neef niet. Leen had lange 

haren en een lange baard. Hij had drie keer difteritis gehad en was vreselijk vermagerd. 

Hij droeg een lang werkhemd over zijn blote lichaam met een touwtje om zijn middel. 

Daar hing ook het brood voor de week aan. Er was juist een pakket met voedsel van zijn 
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ouders aangekomen. Daar zaten door zijn moeder zelf gebakken stroopbrokken in. Daar 

hebben ze wat van gegeten waarbij ook een jongen uit Nieuw-Beijerland, Ad Snijders, 

aanwezig was.  

Leen Schelling vertelde aan zijn neef dat hij vreselijke 

dingen had meegemaakt. In oktober 1943 was de binnen-

stad van Kassel gebombardeerd, in één nacht tijd kwam-

en tienduizend mensen om het leven en werd tachtig 

procent van het woningbestand verwoest, de fabriek was 

ook zwaar beschadigd. De overlevenden uit het Lager 

moesten de lijken van de straten halen. Ook moesten er mensen uit de schuilkelders 

worden gehaald. Die kwamen er gillend uit, velen hadden tijdens het bombardement 

hun verstand verloren. Het afscheid van Leen Schelling was erg emotioneel. Leen 

Schelling vroeg: “Zal je het niet te erg voor moeder maken? Ik kom nooit meer thuis”. 

Arie Schelling heeft hem wat kleren uit zijn eigen koffer gegeven. Hij gaf hem ook een 

paar klompen. Leen moest op blote voeten van het Lager naar de fabriek lopen door de 

modder en in die winter ook over het ijs. Arie Schelling is naar huis teruggekeerd en 

heeft zijn neef inderdaad nooit meer gezien. 

Ad Snijders is wel tot het laatst bij hem gebleven. Na de bevrijding kwam Arie Schelling 

hem tegen op de Plaatseweg, vlakbij de Oud-Beijerlandse Zinkweg. Hij had de 

portemonnee en de portefeuille van Leen Schelling bij zich. Hij durfde die niet bij de 

moeder van Leen af te geven en vroeg of Arie Schelling dat voor hem wilde doen. Arie 

Schelling kwam kort daarna Aart Schelling, een broer van Leen, bij de molen van Piershil 

tegen. Aart wilde evenmin de boodschapper zijn, zodat Arie Schelling toch zelf de 

moeder van Leen moest gaan bezoeken. Toen 

deze hem zag komen riep ze meteen: “Jij komt 

vertellen dat Leen dood is”. Op de vraag hoe 

Leen er uitzag toen hij hem voor het laatst had 

ontmoet durfde Arie de waarheid niet te ver-

tellen. Iets wat hij trouwens ook aan zijn neef 

had beloofd. Leen Schelling is overleden op 25 

februari 1945 en ligt begraven op de Kriegs-

gräberstätte te Kassel-Bettenhausen. Zijn naam 

staat ook op een stenen drieluik tussen de 242 

namen van slachtoffers die niet op een ereveld konden worden begraven. Dit monument 

staat op het Waldfriedhof aan de Burgenlandweg in Frankfurt-Oberrad, ten zuiden van 

de Main. 

  

Afbeeldingen: 1. Leendert Schelling. 2. Kriegsgräberstätte te Kassel-Bettenhausen. 3. Het stenen drieluik in 

Frankfurt-Oberrad. 
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Leendert Besteman, † 

30 januari 1945 

Dirk Pieter Besteman,  

† onbekend 

Leendert Besteman werd ge-

boren op 9 juli 1916 te Klaas-

waal en Dirk Pieter Besteman 

werd geboren op 22 januari 

1919 te Klaaswaal. Hun ouders, 

Jan Marinus Besteman (11 oktober 1887, Goudswaard) en Klazina Barendregt (27 juni 

1890, Goudswaard) hadden nog een derde zoon: Izak Besteman (28 januari 1915, 

Klaaswaal).  

Drie verdwenen zoons 

Jan Besteman was oorspronkelijk slager te Klaaswaal. Enige tijd na de geboorte van de 

drie zoons verhuisde het gezin naar Goudswaard. Ze namen hun intrek in een huis dat 

eigendom was van de vader van Klazina, aan de Molendijk nummer A 211. Ook in 

Goudswaard vestigde Jan Besteman zich als slager.  

Leendert werd timmermansknecht en Dirk werd smidsknecht. Bij het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog werkte Dirk bij het windmolenbedrijf van Bas Bosman te Piershil. 

Als metaalbewerker hield hij zich bezig met de vervaardiging van metalen molens, 

waarmee op revolutionaire wijze de waterhuishouding in de polders kon worden 

geregeld. Laat in het voorjaar van 1942 kwamen de Duitsers binnen om personeel voor 

de arbeid in Duitsland te ronselen. Het personeel moest zich verzamelen en de 

kaartenbak met gegevens werd opgeëist. Het ging hun om de mannen die het beste in 

conditie waren en oud genoeg om te werken. Jan Snijders was de jongste die werd 

uitgekozen en ook Dirk Besteman, Jo Trouw en Gijs Goudswaard werden geselecteerd. 

Vanwege de importantie van het bedrijf voor de landbouw mocht er ook personeel actief 

blijven in de molenfabriek. Om uiteenlopende redenen wisten Jaap Groenenberg, Gabriël 

Trouw en Gerrit de Vlaming de dans te ontspringen.  

Op 11 juni 1942 werd Dirk Besteman met de andere werknemers van de firma Bosman 

naar Duitsland getransporteerd. De jonge mannen werden tewerkgesteld bij het bedrijf 

Bochumer Verein te Bochum. Dit bedrijf, dat zich oorspronkelijk bezig hield met het 

bevestigen en stellen van metalen wielen, maakte vanaf het begin van de oorlog al 

gebruik van dwangarbeiders. Er werd gewerkt met 7500 arbeiders, die waren 

ondergebracht in vier Lager in Bochum. Later werd er ook oorlogsmaterieel gemaakt, 

zoals kanonslopen. Dirk Besteman werd op 12 april 1944 overgeplaatst naar een andere 

fabriek voor Radsatzwerk, gevestigd in Glowno te Polen. In oktober 1944 werd het 
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personeel van dit bedrijf grotendeels geëvacueerd in verband met het oprukken van het 

Rode Leger. Er bleven vijftien werknemers achter, drie van hen waren Nederlanders. 

Onder hen was ook Dirk Besteman. Deze achtergebleven arbeiders werden beschouwd 

als krijgsgevangenen toen Glowno op 

17 januari 1945 door de Russen 

werd ingenomen.  

Het gezin van Jan Besteman was in 

het begin van 1944 al vanuit Gouds-

waard geëvacueerd naar Schiedam. 

De oudste zoon Izak had daar een 

woning kunnen vinden aan de 

Tollensstraat 28b. Hier gebeurde het 

dat Jan en Klazina na het vertrek van 

Dirk ook hun andere twee zoons 

kwijt raakten. Eerst werd Izak tijdens 

een razzia opgepakt. Hij wist uit een rijdende trein te springen in Groningen en zo aan 

tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Hij keerde lopend terug naar Schiedam en is 

daar ondergedoken. Izak heeft de oorlog overleefd en is op 2 november 1979 te 

Schiedam overleden. Ook hun zoon Leendert werd opgepakt om in de provincie Utrecht 

bomen te kappen. Hij heeft daar longontsteking opgelopen en is daaraan op 30 januari 

1945 overleden.  

Na de bevrijding in mei 1945 is de familie niet teruggekeerd naar Goudswaard, maar in 

Schiedam blijven wonen. Enkele jaren na de oorlog kregen de ouders een foutief bericht 

van het Rode Kruis dat hun zoon Dirk in Rusland was overleden. De voornamen klopten 

niet; het bleek over een Frits Besteman uit Haarlem te gaan. Nooit hebben de ouders 

geweten wat er van hun zoon geworden is. Ze hebben tot hun dood gehoopt op zijn 

terugkeer. 

Recent onderzoek, uitgevoerd in verband met de onthulling van het monument voor 

burgerslachtoffers uit de gemeente Korendijk, heeft aan het licht gebracht dat Dirk 

Besteman tot juli 1948 in een gevangenenkamp in Charkov in de Oekraïne heeft gezeten. 

Hij is voor het laatst gesignaleerd door een Duitse krijgsgevangene in 1950, eveneens in 

de Oekraïne, in een kamp in Kiev. Daarna is niets meer van hem vernomen. 

 

 

Afbeeldingen: 1. Leendert Besteman. 2. Dirk Pieter Besteman. 3. Te Piershil poseren de personeelsleden van de 

Firma Bosman (Steegjesdijk) en de Firma Rozendaal (Sluisjesdijk). Dirk Besteman is net te zien in het midden, 

achter de haardos van Jo Trouw die met het jongetje (Jaap Bosman) poseert. Rechts van Jo zit Gijs Goudswaard 

en Jan Snijders leunt op de schouders van Dirk Besteman.   
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Verkeer en vervoer 

Voor de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een beperkt aantal (vracht-)auto’s in 

handen van particulieren. Het openbaar vervoer in deze regio was hoofdzakelijk in 

handen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Tijdens de crisisjaren werd de 

tram van de R.T.M. vervangen door de autobus: de tramlijn Blaaksedijk – Strijen werd 

gesloten op 29 november 1937 terwijl de lijn Krooswijk (Oud-Beijerland) – Goudswaard 

op 1 februari 1939 werd beëindigd. Omdat er direct na de oorlogsdagen in mei 1940 al 

van alles en nog wat van gading was van de bezetter, werden deze busdiensten op 10 

juni 1940 vervangen door de stoomtram. Vanaf 22 oktober 1943 werd maar een zeer 

beperkte dienst gereden, dit vanwege een tekort aan stoomlocomotieven, de 

bietencampagne en het vele gedwongen vervoer voor de Duitsers. Van de stations in 

Goudswaard en Zuid-Beijerland gingen nog maar drie trams per dag: ’s morgens, als het 

nog donker was, één rond het middaguur en één als het al weer donker was. Als 

bijkomstigheid werd het risico van beschietingen door Engelse vliegtuigen op deze 

manier tot het uiterste beperkt. Vanaf 15 maart 1944 kwam de tram als gevolg van de 

inundatie niet meer verder dan de 

halte Nieuw-Beijerland en de halte 

Klaaswaal. De enige vaste verbinding 

met de rest van Nederland liep via de 

Barendrechtse brug.  

Van de vele veerdiensten die de 

Hoeksche Waard voor de oorlog ken-

de waren er ook enkele binnen de hui-

dige gemeente Korendijk actief. Men 

kon van Zuid-Beijerland naar Den 

Bommel en naar Tiengemeten. Naar Tiengemeten was ook mogelijk vanaf de Nieuwen-

dijk en vanaf Goudswaard kon worden gevaren naar Zuidland. Vanaf Piershil was de 

oversteek mogelijk naar Den Biersum en vanaf Nieuw-Beijerland voer de pont naar 

Hekelingen. Via deze veerverbindingen konden alleen in Nieuw-Beijerland rijtuigen 

worden vervoerd. Tijdens de bezetting werden bijna al deze verbindingen voor burgers 

verboden. Bij de brug en de veren werden controles uitgevoerd en het reizen was aan 

strenge regels en speciale vergunningen gebonden. De Duitsers vorderden vrijwel alles 

wat ze dachten nodig te hebben. Dat konden zijn: auto’s, fietsen, paarden en wagens, 

onderdak voor de paarden, hooi, stro, woonruimte (inkwartiering), radio’s en bedden. 

Letterlijk alles konden ze gebruiken, zeker als het ging om militairen die voor een rust-

periode van het oostfront terug waren. 

 

 

Afbeelding: De remise van de stoomtram, Goudswaard. 
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Jan Hoogstad, † 18 december 1944 

Jan Hoogstad werd geboren op 18 februari 1880 te 

Hekelingen als zoon van Gerrit Hoogstad en Adriana Troost. 

Op 19 mei 1905 trouwde hij te Hekelingen met Adriaantje 

IJzerman (13 maart 1881, Piershil). Bij zijn overlijden liet 

hij drie dochters na: Adriana (7 oktober 1905), Hendrika 

(20 mei 1907) en Gerritje (15 januari 1918). 

Verdwenen in het Spui 

Jan Hoogstad was werkzaam als bemanningslid van het 

pontveer tussen Hekelingen en Nieuw-Beijerland. Het veer 

moest met de hand naar de overzijde van het Spui worden getrokken, met behulp van 

een kabel. Eigenaar was Jacques Klok, die in 1933 bij de firma Buys te Krimpen aan den 

IJssel een nieuwe pont had gekocht van 14 meter lengte met twee kleppen van ieder 3,5 

meter. Nadat in 1940 Jacques Klok overleden was, werd het bedrijf noodgedwongen 

voortgezet door zijn zoon Piet Klok, die naast zijn kantoorbaan hierdoor een dubbele 

taak kreeg. 

De periode van de Tweede Wereldoorlog was geen vetpot voor de pontbaas. Hoewel er 

nauwelijks personenverkeer meer was tussen de eilanden Voorne en Putten en de 

Hoeksche Waard, moest er toch een bemanning zijn, die als hoofdtaak had het 

overzetten van Duitse militairen. Op beide oevers bij het veer stonden schildwachten, 

die bepaalden wie er mochten overvaren. Wanneer dat Duitsers waren mochten ze 

gratis de overtocht maken.  

Op de avond van 18 december 1944 werd de bemanning van de pont opgetrommeld om 

militairen over te zetten van Hekelingen 

naar Nieuw-Beijerland. Niet alleen Jan 

Hoogstad, maar ook Jaap Stuip werd op-

geroepen. Stuip woonde in het oude tolhuis 

aan de Hekelingse kant en verkocht daar 

versnaperingen aan wachtende passagiers. 

Deze militairen moesten worden gelegerd 

in de Openbare School te Goudswaard. Het 

waren voornamelijk Armeniërs die bij de 

Duitse Wehrmacht waren ingelijfd. Zij wer-

den destijds voor de keuze gesteld om 

dienst te nemen bij de Duitsers dan wel te worden overgedragen aan de Russen. In dat 

laatste geval werden zij naar Siberië gestuurd of zonder pardon doodgeschoten. Het was 

een grote groep en de bemanning van de pont was de mening toegedaan dat het beter 

zou zijn wanneer ze niet in één keer overgezet werden. Vooral naar de mening van Jan 

Hoogstad was het niet verantwoord om alles in één keer over te zetten. Hoewel 
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Hoogstad daar luidkeels melding van maakte, was het de bevelvoerder van de troep die 

besloot dat alles er toch in één keer op moest. Tijdens het laden van de paarden en 

wagens met munitie ging het al meteen fout. Er werd teveel aan één kant geladen, zodat 

de pont nog liggend aan de Hekelingse kant al water begon te maken. Door het afgaande 

water kwam de pont dan ook direct schuin te liggen en dat werd, toen de stroom er vat 

op kreeg, alleen maar erger. Toen de Nieuw-Beijerlandse kant bijna was bereikt 

gebeurde het onvermijdelijke. Zowel bij de mensen als de dieren nam de onrust toe 

vanwege de schuine ligging. De paarden drongen naar de zijkant toen de pont steeds 

schever kwam te liggen, met als gevolg dat die omsloeg. De chaos in het donker was 

enorm en verscheidene personen kwamen onder de pont of in de stroming van het Spui 

terecht. Een Duitse militair schoot vanaf het Spui  nog een lichtkogel af als noodsignaal.  

 

Naast een viertal Armeense militairen, de Zuidlander Jaap Warning en alle paarden 

verdronk ook Jan Hoogstad tijdens dit ongeval. Het lichaam van Hoogstad is nooit 

gevonden. Wel is zijn pet, samen met het lijk van een militair, gevonden bij de Oude Tol 

te Oud-Beijerland. Jaap Stuip overleefde het ongeval, zodat hij later aan nabestaanden 

zijn verhaal kon doen. Ook een aantal militairen overleefde het ongeluk. Zij vorderden, 

nat en verkleumd als ze waren, inkwartiering bij Nieuw-Beijerlandse gezinnen, waarbij 

ze zich ook meteen de warmste plek bij de kachel toe-eigenden. Toen het de volgende 

dag weer licht werd hebben Duitsers ter plaatse nog met een duiker onderzoek verricht. 

Met behulp van een hijswerktuig slaagden zij er in de pont te lichten. De verdronken 

paarden die werden geborgen zijn begraven in de Beerpolder, bij Oud-Beijerland.  

Afbeeldingen: 1. Spui Nieuw-Beijerland. 2. Jaap Stuip (helemaal links), bij het oude tolhuis aan de 

Hekelingse kant. 3. Veer Nieuw-Beijerland. Dit is de pont die omsloeg op 18 december 1944.  
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Jacob Warning, † 18 december 1944  

Jacob (Jaap) Warning werd geboren op 9 februari 1919 te 

Zuidland als zoon van Willem Warning (26 oktober 1884) 

en Maaike Vlielander (19 september 1885). Willem en 

Maaike trouwden op 24 mei 1911 te Zuidland en kregen 

twee dochters en vier zoons: Jans, Toos, Cor, Willem, Jacob 

en Izaak. 

Met het pistool op de borst 

Willem (Wim) Warning was een boer te Zuidland en hield 

zich bezig met veeteelt en akkerbouw. Ook had hij een loon-

sproeibedrijfje. Zijn broer Cor was timmerman, die ook zelf boomstammen zaagde met 

een speciale zaaginstallatie. De zoons van Willem zorgden voor het transport van de 

bomen, met behulp van hun paarden. In het voorjaar van 1944 moest de familie Warning 

vanwege de afgekondigde inundatie de woning aan Huis en Hof te Zuidland verlaten. De 

familie kwam terecht aan Het Hoofd en kon van daaruit het boerenbedrijf voortzetten. 

Vanwege de invaliditeit van de weduwnaar Willem Warning waren het zijn zoons Cor, 

Jaap en Ies en dochter Jans die de werkzaamheden op het drukke boerenbedrijf in de 

oorlogsjaren voor hun rekening namen. Ze kregen daarbij hulp van een ongetrouwde 

oom, Jan Warning. 

Willems zoon Jaap stond in Zuidland niet alleen bekend als fervent schaatser, maar ook 

als bespeler van een accordeon. Deze hobby oefende hij uit vanaf 1940 en niet zelden 

konden dorpsgenoten horen hoe hij de lessen van Joop de Vries uit Hellevoetsluis in 

praktijk bracht. Diezelfde Jaap Warning werd in de oorlog regelmatig door de Duitse 

Wehrmacht gedwongen met paard en wagen voor vervoer te zorgen. Zo ook op 18 

december 1944, een week voor Kerstmis. Eerst werd Jaap verzocht voor twaalf uur naar 

Brielle te rijden. Daarin had hij toegestemd als hij de rest van de dag dan maar niet 

hoefde te rijden. Omstreeks twaalf uur was hij terug uit Brielle en kreeg hij te horen dat 

hij ’s avonds, ondanks de gedane belofte, weer een ritje moest maken, deze keer naar 

Nieuw-Beijerland. Hij moest invallen voor iemand wiens paard ziek geworden was. 

Aanvankelijk weigerde Jaap, maar met het pistool op de borst kon hij weinig anders 

doen dan instemmen. 

Om vijf uur die namiddag vertrok hij in het gezelschap van Jan Wolters, een dorpsgenoot 

van een jaar of veertien, die hij voor de gezelligheid had meegenomen. Bij het Nieuw-

Beijerlandse veer moesten zij overvaren met de pont met een zwaar beladen wagen 

achter hun paarden. Daar aangekomen bleek dat er nog een wagen door de Duitsers was 

gevorderd. Ook moest een groep Armeniërs de overtocht maken. Zij maakten deel uit 

van het 812de bataljon, bestaande uit krijgsgevangenen van het Duitse leger. Veerknecht 

Jan Hoogstad liet met luide stem horen dat de beoogde lading te zwaar was om in één 

keer over te varen. Onder dwang kon hij niets anders doen dan toegeven, maar hij wist 
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dat de basisregels voor een veilige overtocht werden geschonden. De pont werd veel te 

vol geladen en de lading werd onjuist opgesteld. Vanwege de sterke stroming in het Spui 

en vanwege het feit, dat de trekkabel 

langs één kant door de geleiders liep, 

had de pont altijd de neiging schuin te 

hangen zodra deze halverwege de 

overtocht was. De kabel kwam dan 

strak te staan en met handkracht 

moest de pont naar de overzijde 

worden getrokken, schuin tegen de 

stroom in. Wat Hoogstad had gevreesd 

gebeurde. Het scheef hangen, dat normaal gesproken werd gecom-penseerd door te 

laden aan de kant waar niet aan de kabel werd getrokken, werd erger hoe meer ze de 

Nieuw-Beijerlandse kant naderden. Dat kwam door de hoge positie van de middelste 

kabelgeleider ten opzichte van het laag gelegen vaste punt aan de meerpaal. Dat, in 

combinatie met de sterke stroom tegen de onderzijde van de pont en de extra 

instabiliteit vanwege een zware lading op de wagens, veroorzaakte een 

levensgevaarlijke situatie.  

De paarden werden hierdoor angstig en steigerden. Vervolgens drongen ze zich naar één 

kant met hun zwaar beladen wagens. De pont begon nog meer water te maken en 

duidelijk was dat deze zou omslaan. Enkele soldaten sprongen er af en zwommen naar 

de nog maar enkele meters van hen verwijderde wal toe. Jaap 

Warning raadde Jan Wolters ook aan eraf te springen, hetgeen 

deze deed, waardoor hij behouden aan de kant kwam. Jaap zou 

hetzelfde doen, maar wilde eerst nog de paarden van zijn vader, 

die hem lief waren, losmaken. Dat lukte hem, maar 

waarschijnlijk is hij bij de sprong vanaf de omslaande pont met 

zijn pols in enkele touwen verward geraakt en jammerlijk 

verdronken. Door het omslaan van de pont verdronk ook Jan 

Hoogstad, net als alle paarden en vermoedelijk vier Armeniërs. 

De verslagenheid over dit tragische ongeval was bij de familie 

en in het gehele dorp Zuidland zeer groot, temeer daar Jaap om 

zijn hulpvaardigheid en vrolijke aard zeer bemind was. Pas 

maanden later werd zijn lichaam aangetroffen, verstrikt in het 

prikkeldraad, nabij het café bij de suikerfabriek te Oud-

Beijerland. Na de identificatie door zijn broer Ies werd Jaap 

Warning op de Algemene Begraafplaats te Nieuw-Beijerland be-

graven op 13 april 1945. 

Afbeeldingen: 1. Jacob Warning. 2. Ongeval met dezelfde pont, enkele jaren na de oorlog. 3. Kennisgeving 

familie.  



Werkgroep Burgermonument WO 2 

30 

 

Inundatie en evacuatie 

In heel Nederland werd, vanwege de verdediging, land onder water gezet door de 

Duitsers. In februari 1944 werd besloten dat ook grote gebieden in de Hoeksche Waard 

moesten worden ontruimd, vanwege de inundatie van het gebied.   

Op 16 februari 1944 werd voor de dorpen Goudswaard, Piershil en Zuid-Beijerland het 

bevel uitgevaardigd dat de inwoners binnen een week moesten verdwijnen. Deze 

maatregel veroorzaakte veel onrust onder de bevolking. Het Duitse bevel was echter 

onverbiddelijk, met een enorme uittocht als gevolg. Met behulp van boerenwagens en 

onder bittere vrieskou vonden de gedwongen verhuizingen plaats. De inwoners trokken 

met wat huisraad en hun brandstof (kolen, kachelhout enz.) naar een zelf gezocht en 

gevonden nieuw adres. 

Veel inwoners uit deze dorpen 

vonden onderdak in plaatsen als 

Nieuw- en Oud-Beijerland. In de 

huishoudens, waarvan niet zel-

den het aantal bewoners ver-

dubbelde, was het dan ook be-

helpen.  

Ook bleven enkele bewoners op 

de dijken wonen, op de grens 

tussen 'droog en nat'. Op die 

plaatsen werden eveneens veel dorpsgenoten opgenomen. Sommige boeren in de 

polders kregen toestemming voor het aanleggen van een dijk rondom hun boerderij. 

Deze toestemming werd alleen verleend aan boeren die ook landerijen buiten het 

geïnundeerde gebied in bezat hadden.  

Aanvankelijk veranderden de achtergelaten dorpen in een wildernis. De lege huizen 

waren echter voor het uitzoeken voor onderduikers (onder wie personen die niet in 

Duitsland wilden gaan werken). De rustige omgeving was ideaal voor illegale activiteiten 

(het vervoer van geallieerde piloten en wapens) en het waterrijke gebied werd een bron 

voor voedsel. De eenden, hun eieren en grote hoeveelheden snoek zorgden ervoor dat 

het gebied regelmatig met roeibootjes werd bezocht. Spoedig na de bevrijding op 5 mei 

1945 werden de dijken gerepareerd en begon het water te zakken. De meeste bewoners 

keerden terug en konden  aan de grote schoonmaak beginnen. Kelders en regenputten 

werden leeggepompt en met de brandspuit werden veel huizen schoon gespoten. 

Afbeelding: De boerderij van Piet Oosthoek aan de Piershilse Oosthoek bleef droog tijdens de inundatie. 

Aan het einde van de Oud-Piershilse weg, waar nu Ceres Vesta staat, mocht een dijkje worden gebouwd. 
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Teunis Koesveld, † 8 oktober 1944  

Teunis Koesveld werd geboren op 5 oktober 1920 te Zuid-

Beijerland als zoon van Leendert Koesveld (11 maart 1879, 

Goudswaard) en Teuna van der Heijden (3 juli 1880, 

Heenvliet). Op 20 april 1944 is hij in Piershil getrouwd met 

Niesje Jannetje van der Hoeven (7 december 1921, Zuid-

Beijerland). 

Harde represailles 

Teunis was met zijn vrouw Niesje woonachtig aan de 

Molendijk B 140 te Zuid-Beijerland toen in februari 1944 

het gebied moest worden ontruimd. Vanaf het adres Biesbosch 61 te Werkendam zette 

hij zijn werkzaamheden als landarbeider voort. Toen hij op 16 mei 1944 onderweg was 

naar het land om de bieten te dunnen werd hij door de Duitsers opgepakt. Het bleek te 

gaan om een represailleactie, die werd uitgevoerd na enkele schermutselingen met het 

verzet.  

Die schermutselingen begonnen op 14 april 1944, toen de 57-jarige bakkersknecht 

Wouter Smit samen met nog twee mannen bij het station Giessendam-Neder-

Hardinxveld liep. Zij kwamen van een ledenvergadering van het Groene Kruis en 

passeerden kort voor spertijd twee Landwachters, Westdijk geheten, een vader en zijn 

zestienjarige zoon. Hun werd verzocht een persoonsbewijs te tonen. Wouter Smit 

hoorde het niet en liep door, waarop de zoon meteen het vuur opende. Vanaf niet meer 

dan een meter afstand kreeg Smit een schot hagel in zijn rug. Toen kort daarop de dokter 

ter plaatse kwam bleek de bakkersknecht al te zijn overleden. De jonge landwachter had 

zich toen al uit de voeten gemaakt. Wat hem bezielde is nooit duidelijk geworden, 

vermoedelijk wilde hij laten zien wat hij waard was. Het antwoord van het verzet kwam 

in de nacht van 9 op 10 mei 1944. Een knokploeg uit Sliedrecht liet een groep landwach-

ters bij de Helsluis in de Zuid-Hollandse Biesbosch in een hinderlaag lopen. Tijdens een 

vuurgevecht vielen er aan de zijde van de landwacht twee doden: Okkerse uit Hardinx-

veld en Westdijk uit Sliedrecht, de vader van de zestienjarige schutter. 

Op dinsdag 16 mei 1944 sloegen de Duitsers hard terug met een grote vergeldingsrazzia 

in Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, Sleeuwijk, Werkendam en de Biesbosch. 

Hiervoor werden circa 2.500 leden van de Grüne Polizei, SS, en Wehrmacht ingezet. Het 

hele gebied werd uitgekamd en honderden jonge mannen werden opgepakt. Op 16 juni 

werden van deze ‘Merwedegijzelaars’ 212 personen in vrijheid gesteld en op 28 juni 

werden de nog aanwezige gijzelaars geselecteerd voor transport naar Duitsland. Op 6 

juli werden op het allerlaatste moment nog eens 53 gijzelaars in vrijheid gesteld. In de 

nacht van 6 op 7 juli 1944 om 02.30 uur vertrokken ongeveer 650 gevangenen vanuit 

Kamp Amersfoort naar het treinstation. Aangekomen in Duitsland werd een deel van de 

gijzelaars naar Braunschweig gebracht, de rest ging veel verder Duitsland in. Teunis 
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Koesveld, gevangene nummer 1153,  en de eveneens uit Zuid-Beijerland afkomstige Arie 

Buitendijk kwamen terecht in het kamp De Kippe, maar waren niet in het zelfde gebouw 

ondergebracht. In dit beruchte kamp te Lippendorf-Kieritzsch, 24 kilometer ten zuiden 

van Leipzig, leefden de gevang-enen als varkens. Ze werden ondergebracht in tentjes van 

hardboard met stro op de grond en met slechts één deken. Daar-naast kregen ze slecht 

en veel te weinig te eten. Het 

sanitair bestond uit een gat in de 

grond met daaroverheen een 

balk, waaromheen het krioelde 

van de maden. Ziek of niet, men 

diende zich altijd in de open lucht 

te wassen. Beide mannen werden 

in de plaats Borna tewerkgesteld 

in de bruinkoolwinning. In het 

bedrijf waar ze werkten werd 

motorbrandstof gewonnen uit 

bruinkool en werden van de 

overblijfselen briketten geperst 

voor verwarming. Er was de 

Duitsers veel  aan gelegen de fabricage van de motorbrandstof op gang te houden. Dat 

was een hele opgave, want er ging geen week voorbij waarin er niet een of meer 

bombardementen plaats vonden. 

Van de 650 gevangenen die op 7 juli 1944 op transport 

zijn gegaan zijn er tot en met mei 1945 circa 100 

overleden ten gevolge van tuberculose, tyfus, ondervoe-

ding, mishandeling en bombardementen. Dit aantal 

betreft alleen de officieel geregistreerde overledenen, 

het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Van de 

groep ‘Merwedegijzelaars’ keerden er 26 niet meer terug. Ook Teunis Koesveld is 

uiteindelijk overleden aan vergaande ondervoeding. Er waren dagen bij dat ze als eten 

niets anders kregen dan water met een koolstronkje erin. Hij stierf, waarschijnlijk in een 

soort ziekenhuis, aan de Lausicker Strasse 5 te Borna op 8 oktober 1944, drie dagen na 

zijn vierentwintigste verjaardag. Teunis Koesveld is in Bora begraven maar werd na de 

oorlog herbegraven. Om de Nederlandse oorlogsslachtoffers een waardige laatste 

rustplaats te geven, legde de Oorlogsgravenstichting in 1948 in de bossen ten zuiden van 

Apeldoorn het Ereveld Loenen aan. Dit nationale ereveld is op 18 oktober 1949 geopend 

door H.K.H. Prinses Wilhelmina. 

Afbeeldingen: 1. Teunis Koesveld. 2. Anmeldung in Lippendorf. 3. Liggende grafsteen, Ereveld Loenen. 
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Eduard Visser, † 28 mei 1945  

Eduard Visser werd geboren op 10 september 1925 te Zuid-

Beijerland als vijfde kind van Meeuwis Visser (2 oktober 

1894, Zuid-Beijerland) en Maria van Aken (6 oktober 1893, 

Arnhem). Het echtpaar Visser kreeg negen kinderen: zes 

zoons en drie dochters.  

Om ongelukken te voorkomen 

Op last van de Duitsers moest een groot deel van westelijk 

Nederland in februari 1944 worden geëvacueerd. Ieder 

moest zijn eigen evacuatie-adres zien te vinden. Dat gold 

ook voor het gezin Visser, destijds woonachtig aan de Dorpsstraat A84 (later werd dat 

nummer 58) te Zuid-Beijerland. Het gezin Visser was voor het grootste deel naar 

Westervoort geëvacueerd. Daar kreeg men onderdak bij de broers en zusters van Maria 

Visser-van Aken. Meeuwis Visser, Maria en het jongste kind, Mees, vonden onderdak bij 

de familie F. Dorrestein aan de Karthuizerstraat. Dochter Hennie en de zoons Eduard en 

Leen vonden onderdak bij Willem Bennik aan de Veerweg. Deze was getrouwd met 

Grada Wilhelmina van Aken en had een zoon die eveneens Willem heette. De drie 

kinderen Corrie, Marie en Henk vonden onderdak bij de familie Verbeek aan de 

IJsseldijk. De zoons Jan en Huib tenslotte waren niet zo ver weggegaan. Huib vond 

onderdak bij A. W. Monster aan het Vuurbaken en ook Jan verbleef in Oud-Beijerland. 

Op 11 april 1945 begon de bevrijding van de Veluwe door de oversteek van de IJssel bij 

Westervoort en noordelijker bij Wilp. De brug op de weg van Arnhem naar Westervoort 

was door de Duitsers opgeblazen. Eerst werden de Duitse stellingen aan de westoever 

van de rivier bestookt door artillerie, waarna the 48th Highlanders (1st Battalion) van 

het Canadese leger overstak in amfibievoertuigen. Direct werd er een pontonbrug 

gebouwd en het duurde niet lang voor er een sterk bruggenhoofd werd gevormd. In de 

weken daarna werd ook de rest van Nederland bevrijd en op 5 mei 1945 werd in hotel 

"De Wereld" te Wageningen de officiële capitulatie van de Duitse troepen een feit. 

Na de bevrijding werd de pontonbrug veelvuldig gebruikt. Deze was aangelegd naast de 

oorspronkelijke brug over de IJssel die onherstelbaar was beschadigd door de Duitsers. 

De plaats van de pontonbrug was zodanig gekozen dat verkeer gebruik kon maken van 

de bestaande opritten vanuit de uiterwaarden naar de IJsseldijk. Aan de kant van 

Westervoort, nog gedeeltelijk op de oprit, werd al snel na de bevrijding van Westervoort 

een Duitse antitankmijn ontdekt. Voor personen was dit niet gevaarlijk, maar voertuigen 

werden er angstvallig uit de buurt gehouden. Op 28 mei 1945 dacht een soldaat, belast 

met de wacht bij de brug, er goed aan te doen de mijn uit te graven en te verwijderen. 

“Om ongelukken te voorkomen”, zo liet hij weten aan het groepje jongens dat zich die 

dag op die plaats bevond.  
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Terwijl hij begon met het uitgraven stonden Eduard en Leen Visser en hun 15-jarige neef 

Willem Bennik erbij te kijken. Op het moment dat het uitgraven bijna was voltooid werd 

Leen weggeroepen. Toen hij vlakbij de woning van zijn oom was, aan de Veerweg, begon 

de Amerikaan met het optillen van de mijn. Het explosief ontplofte meteen zodat niet 

alleen de soldaat het leven liet, maar ook Eduard Visser en zijn neefje op slag dood 

waren. Toen in de dagen daarop een onderzoek werd ingesteld door de 

mijnopruimingsdienst, kwam men tot de slotsom dat de Duitsers onder de antitankmijn 

een boobytrap moesten hebben aangebracht. De mijnopruimingsdienst benaderde dit 

type altijd met de grootst mogelijke voorzichtigheid, want mijnen voorzien van een 

valstrik waren meer regel dan uitzondering. Wanneer de mijn omhoog getild werd ging 

deze vanzelf af. Specialisten bepaalden daarom eerst altijd of er onder de betreffende 

mijn nog een tweede zat. Omdat de begraafplaats van Westervoort middenin in een 

mijnenveld lag werd Eduard Visser begraven in Zevenaar, 10 kilometer verderop. 

 

 

 

 

Afbeeldingen: 1. Eduard Visser. 2. De pontonbrug over de IJssel bij Westervoort. 
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Adrianus Verhorst, † 23 mei 1945  

Adrianus Verhorst werd geboren op 28 augustus 1901 te 

Piershil als zoon van Jan Verhorst en Pieternella Kleijn. Hij 

trouwde op 1 mei 1925 te Zuid-Beijerland met Maria 

Konijnendijk (25 maart 1903, Nieuw-Beijerland). Het echt-

paar kreeg één zoon: Jan Willem Verhorst (19 september 

1925, Oud-Beijerland).  

Tijd om naar huis te gaan 

In februari 1944 werd besloten dat grote gebieden in de 

Hoeksche Waard moesten worden ontruimd, vanwege de 

voorgenomen inundatie van het gebied. Ongeveer 65% van het eiland moest volledig 

worden ontruimd, waarbij circa 22.000 inwoners voor evacuatie in aanmerking 

kwamen. Alle geëvacueerden moesten, voor zover ze zelf geen evacuatie-adres konden 

vinden, via Rotterdam worden afgevoerd naar een gebied ten oosten van de lijn 

Amsterdam-Gouda-Dordrecht-Breda. Ook de polder Groot-Cromstrijen in Numansdorp 

werd geïnundeerd, waardoor Hendrik den Broeder met zijn vrouw Marie den Broeder-

Vermoen een opvangadres moest zoeken. Men vond onderdak op het boerenbedrijf van 

Cornelis van Nieuwenhuijzen, gelegen in de polder Klein-Zuid-Beijerland. Deze polder 

hoefde niet te worden geïnundeerd en bewoners aan de noordkant van deze dijk 

hoefden hun huizen niet uit. Ook Maaike Vermoen-van der Sluis, de schoonmoeder van 

Den Broeder, die na het overlijden van haar man bij haar dochter was blijven inwonen, 

verhuisde mee naar het adres Noorddijk B 38 te Zuid-Beijerland, later Noorddijk 8.  

 

Na de bevrijding werden de doorgestoken dijken gerepareerd en werden de polders leeg 

gepompt. De geëvacueerden wilden zo snel mogelijk naar hun huizen terug om deze 

weer bewoonbaar te maken. Aan het begin van de Groene Kruisweg, waar Den Broeder 

woonde, had het water niet zo hoog gestaan. Hierdoor hoefde er zoals op vele andere 

plaatsen in de Hoeksche Waard geen modder te worden verwijderd uit de huizen. 
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Hendrik den Broeder wilde zo snel mogelijk terug naar zijn huis en had twee boerenwa-

gens geregeld voor de verhuizing. Hij werkte bij het landbouwbedrijf van Krijn Visser, 

aan de Middelsluissedijk te Numansdorp. 

Op 23 mei 1945 nam Adrianus Verhorst, die als knecht in dienst was bij Van 

Nieuwenhuijzen, plaats op de voorste van de twee aan elkaar gebonden wagens, om de 

paarden te mennen. De reis naar huis was op voorhand al veelbesproken geweest. Er 

stonden op het voorste gedeelte van de Groene Kruisweg, gezien vanaf de 

Rijksstraatweg, enkele huizen en een boerderij. Andere bewoners van de Groene 

Kruisweg waren nog niet teruggekeerd naar hun woningen. Ook de familie Mallegrom, 

woonachtig naast Den Broeder, was nog niet teruggekeerd. De reden daarvan was de 

onveilige situatie bij het gebied rond de Middelsluissedijk. Iedereen in de buurt was op 

de hoogte van de aanwezigheid van landmijnen in dit gebied en iedereen raadde Den 

Broeder af om het gebied met zijn twee wagens in te gaan. Hoewel het gebied nog niet 

was vrijgegeven door de geallieerden en er zelfs nog Duitse militairen bezig waren om 

de landmijnen op te ruimen, besloot Den Broeder dat het tijd was om naar huis te gaan. 

Hendrik den Broeder ruimde zelf, ondanks protesten van de Duitse militairen, een 

afzetting met prikkeldraad op. Deze afzetting lag over de Middelsluissedijk, nog voor de 

afrit naar de Groene Kruisweg. Te voet wandelde hij van de afrit van de 

Middelsluissedijk naar de Groene Kruisweg, komende uit de richting Korteweg. Hiermee 

wilde hij laten zien dat er geen gevaar was. In dit gebied lagen echter geen 

antipersoonsmijnen, maar mijnen die voertuigen en tanks buiten gevecht moesten 

stellen. Deze antitankmijnen ontploften pas bij een gewicht van een paar honderd kilo. 

Daarom ging het al snel fout toen dezelfde route werd afgelegd met de wagens met 

huisraad. Door het gewicht van de 

voorste wagen ontplofte er meteen 

een landmijn, precies op de plaats 

waar Den Broeder kort daarvoor had 

gestaan. Hendrik den Broeder zat op 

de achterste wagen en overleefde de 

explosie. Op de voorste wagen zat 

naast Adrianus Verhorst de 67-jarige 

Maaike Vermoen-van der Sluis, die 

door de explosie om het leven kwam. 

Adrianus Verhorst liep ernstige ver-

wondingen op aan één van zijn benen. Hij werd naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam 

gebracht waar hij nog dezelfde dag is overleden. Hij werd begraven te Klaaswaal. 

 

Afbeeldingen: 1. Adrianus Verhorst. 2. Ontruimingsbevel (fam. Bosman, Piershil). 3. Zuiderziekenhuis.  
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Duits oorlogsgeweld 

Het totale verlies aan mensenlevens als gevolg van de Tweede Wereldoorlog wordt 

geschat op 72 miljoen. Hieronder zijn inbegrepen ongeveer 47 miljoen burgerslacht-

offers, inclusief de 20 miljoen die tijdens de oorlog doodziek werden. De militaire 

slachtoffers komen uit op ongeveer 25 miljoen, inclusief de 5 miljoen die zijn gestorven 

in gevangenschap. In Nederland vielen bijna 200.000 slachtoffers te betreuren, 

waaronder ruim 100.000 als gevolg van de Holocaust en 88.900 burgerslachtoffers. Ook 

in de Hoeksche Waard waren vele burgerslachtoffers te betreuren. Na de 

gevechtshandelingen in mei 1940 hadden de burgers, naast de gebruikelijke gevaren die 

de aanwezigheid van een bezettingsleger met zich mee brengt, in deze regio ook te 

vrezen van mijnenvelden en vliegende bommen. De V1 was zo’n vliegende bom van bijna 

acht meter lengte. Dit onbemande vliegtuig werd met een katapultinstallatie gestart. De 

motor was een pulserende straalmotor en de brandstof benzine. Wanneer een vooraf 

bepaalde afstand was afgelegd, dook het wapen omlaag en explodeerde het. Vanaf juni 

1944 werden duizenden V1’s naar Antwerpen gelanceerd. In de gemeente Korendijk had 

men te maken met overvliegende V1’s, die vanaf het BPM-terrein (Bataafsche Petroleum 

Maatschappij, een dochteronderneming van Shell) in Pernis werden afgeschoten. Deze 

vliegende bommen vlogen laag over en maakten een onheilspellend sputterend geluid. 

Burgers konden al snel het verschil horen tussen een geslaagde en een mislukte 

lancering. In dat laatste geval kwam de vliegende bom naar beneden en kon slechts 

worden gehoopt dat deze in een polder zou neerstorten. Ook in Puttershoek, op het 

terrein van de Coöperatieve Suikerfabriek, stond zo’n lanceerinstallatie. Op 22 februari 

1945 werd deze V1-lanceerbaan met 

enkele voltreffers opgeblazen door 

geallieerde bommenwerpers. 

Vanwege de inundatie van grote 

delen van Zeeland en Zuid-Holland in 

1944 moesten vele burgers huis en 

haard verlaten om elders te worden 

geëvacueerd. Burgers trokken vaak 

met zwaar beladen boerenwagens 

door gebieden die door de Duitsers 

waren voorzien van mijnen. De meest verraderlijke soort was de zogenaamde 

antivoertuigmijn. Deze soort stond zo afgesteld dat ze alleen ontplofte wanneer er iets 

overheen reed met een gewicht zwaarder dan een paar honderd kilo, zoals een beladen 

boerenwagen. 

Afbeelding: Deze V1 stortte neer rond februari 1945 in de weide achter de boerderij van de familie De 

Heer, Kreekkant 5 te Piershil (later Nieuw-Beijerland). Kort daarop is deze V1 door de Duitsers onschade-

lijk gemaakt, door hem alsnog ter plaatse tot ontploffing te brengen.  
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Gillis, Betje en Johanna Lena 

Doeleman, † 23 februari 1945 

Gillis Doeleman werd geboren op 10 april 

1867 te Dreischor. Hij trouwde op 27 mei 

1892 met Elizabeth Suzanna (Betje) 

Viergever (24 juni 1869, Noordgouwe). 

Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie 

dochters en een zoon: Maatje Johanna, 

Johanna Lena (Jo), Daatje Suzanna (Suze) 

Johannes en Daniël. Jo (27 oktober 1894, 

Noordwelle) was getrouwd met Thijs (Matthijs Adriaan) 

Goemans en had drie kinderen: Jacobus Hubrecht, Gillis 

Johannes en Johan Matthijs. Het huwelijk werd ontbonden in 

1938, Thijs Goemans is hertrouwd in 1945. 

De klok stond stil 

Na jarenlang een boerenbedrijf te hebben gehad in Anna 

Jacobapolder op het eiland Sint Philipsland, verhuisden Gillis en 

Betje Doeleman op latere leeftijd naar de Blokweg te Zierikzee. 

Het rentenieren daar werd in 1944 bruut verstoord toen het 

gebied door de Duitsers werd aangewezen als niemandsland. Het echtpaar Doeleman, 

waarbij dochter Jo na haar scheiding weer was ingetrokken, moest huis en haard 

verlaten, net als 180.000 andere Nederlanders, die zich plotseling in het frontgebied 

bevonden. Het echtpaar vond onderdak aan de Zuidzijdsedijk 7 te Nieuw-Beijerland, bij 

hun dochter Suze. Ook voor Jo werd een plekje ingeruimd. Suze was getrouwd met Koos 

van de Zande en het echtpaar had twee kinderen: Hubrecht Gillis van de Zande (1926) 

en Gillis van de Zande (1929).  

In februari 1945 waren de bewoners aan de Zuidzijde al gewend aan overvliegende V1’s, 

die vanaf het BPM-terrein in Pernis werden afgeschoten. Gewaarschuwd door het 

onheilspellende geluid van de V1-stuwmotor, stonden bewoners regelmatig te kijken 

naar de overvliegende bommen. Men zag hoe de projectielen ter hoogte van Bergen op 

Zoom door de geallieerden onder vuur werden genomen. Niet zelden leidde dat tot een 

enorme explosie. Aan de Duitse soldaten op de Zuidzijde ontlokte dit een zwaarmoedig 

gemompel. De bommen waren op weg naar Antwerpen en circa zeventig procent werd 

vernietigd door luchtafweergeschut. 

Het huis aan de Zuidzijde van de familie Van de Zande lag precies tussen de 

lanceerinstallatie te Pernis en het doel Antwerpen in. In de nacht van 22 op 23 februari 

1945 vloog een V1, na één van de vele mislukte lanceringen, laag over het Spui en via 

Nieuw-Beijerland in de richting van de Zuidzijde. De bom kwam uiteindelijk terecht in 
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de boomgaard achter het huis van de familie Van de Zande, aan de Zuidzijdsedijk 7. De 

V1 wist zich al snoeiend door de bomen heen te werken en vloog door de voet van het 

huis, door de wasloods heen, naar binnen. De vliegende bom kwam daarna in de keuken 

terecht en ontvlamde meteen. Hij kwam tot stilstand tegen de slaapkamermuur van 

Koos en Suze van de Zande, die beiden via het raam maar net op tijd aan de vlammen 

wisten te ontkomen. Jo Doeleman, die in de kamer precies boven de keuken sliep, kwam 

om in de vlammenzee.  

In totaal sliepen er die nacht negen 

personen in het huis. Na de inslag 

sloeg boven in het huis door de druk 

de slaapkamerdeur van de twee zoons 

Hubrecht en Gillis open naar de over-

loop. Ook de daar ondergebrachte 

jongen Jan Verhoeven sliep daar. De 

jongens wisten door het raam te ont-

komen, via de kap van de rolluiken 

beneden. Op zolder sliep de 20-jarige huishoudelijke hulp Aartje Biesheuvel. Zij kon haar 

slaapkamerdeur niet meer open krijgen en besloot uit het raam te springen. Ze belandde 

op haar blote voeten in het grind maar wist desondanks, met verwondingen aan haar 

rug, het nabijgelegen huis van de familie Van der Hoeven te bereiken. Daar bleken 

inmiddels ook Suze en Koos van de Zande en hun zoons terecht gekomen te zijn. Jan 

Verhoeven was blootsvoets en in de vrieskou naar zijn ouders gerend, die iets verder 

langs de dijk waren ondergebracht bij Jan Vogelaar. Betje, de moeder van Jo en Suze 

Doeleman, verscheen kort na de inslag op de eerste verdieping op het balkon en riep om 

hulp. Terwijl er een ladder werd gehaald besloot zij haar man te gaan halen, die slecht 

ter been was. Vermoedelijk is Betje door de rook bedwelmd geraakt. Ze is niet 

teruggekomen en is samen met haar echtgenoot Gillis in het brandende huis om het 

leven gekomen. Duitse soldaten die ter plaatse kwamen hebben de gehele omgeving 

laten ontruimen. Twintig minuten na de inslag stopte het luide brommende geluid van 

de V1 en kwam deze tot ontploffing. De explosie was enorm en enkele ruiten in de 

omgeving sneuvelden. Veel later, toen het al begon te schemeren, heeft de brandweer uit 

Nieuw-Beijerland de bluswerkzaamheden verricht. De mannen van de brandweer 

hebben de drie lichamen geborgen, iets wat diepe indruk maakte op hen. Later is naast 

het huis nog een wekker gevonden die uit het huis was geslingerd. De klok stond stil op 

tien minuten over twee. Gillis, Betje en Jo werden begraven op de Algemene 

Begraafplaats te Nieuw-Beijerland. Al snel na de bevrijding zijn Gillis en Betje 

herbegraven te Anna Jacobapolder op Sint Philipsland. Jo Doeleman werd herbegraven 

te Zonnemaire. 

Afbeeldingen: 1. Gillis, Betje en haar vader Daniël Viergever. 2. Jo Lena Doeleman. 3. Op de voorgrond het 

huis van de familie Van de Zande aan de Zuidzijdsedijk 7. 
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Annee Andeweg, † 17 januari 1945 

Annee Andeweg werd geboren op 1 september 1884 te 

Zuid-Beijerland als zoon van Gerrit Andeweg en Elisabeth 

Anna Marcus. Op 6 februari 1913 trouwde hij te Strijen met 

Lena van Santen (3 december 1884, Strijen). Het echtpaar 

kreeg één dochter en drie zoons: Elisabeth Anna Andeweg 

(14 maart 1914, Zuid-Beijerland), Petrus Andeweg (9 

september 1915, Zuid-Beijerland), Gerrit Joost Andeweg (6 

augustus 1919, Zuid-Beijerland) en Joost Andeweg (19 mei 

1925, Zuid-Beijerland). 

Een donderslag bij heldere hemel 

Annee Andeweg was werkzaam als huisschilder en zijn werkplaats was gevestigd aan de 

Dorpsstraat te Zuid-Beijerland. Toen in februari 1944 werd besloten dat grote gebieden 

in de Hoeksche Waard moesten worden ontruimd, vanwege de inundatie van het gebied, 

vond hij met zijn gezin onderdak bij zijn neef 

(oomzegger) bakker Piet van Santen op het 

adres Mookhoek 103 te Strijen. Vanaf het 

najaar van 1944, toen het zuiden van 

Nederland werd bevrijd, werd het voor de 

bewoners in Strijen en omgeving steeds 

gevaarlijker. Toen er eind oktober  door de 

geallieerde bommenwerpers duikaanvallen 

werden uitgevoerd bij de Moerdijkbruggen, 

braken  op verschillende plaatsen in Strijen de ruiten. De scholen werden gesloten 

vanwege het grote aantal gebroken ruiten en het gebrek aan kolen. Doordat de 

beschietingen door de geallieerden vanuit Brabant dagelijks toenamen, was het in deze 

omgeving erg onveilig. 

Op een mooie heldere dag maakte Annee Andeweg achter de schuur een praatje met 

enkele buurtbewoners, toen er op enkele meters afstand zes of zeven granaten 

insloegen. Het storingsvuur, bedoeld om eventuele vijanden te verjagen, was afkomstig 

van de Engelsen uit Moerdijk. Er werden geen huizen geraakt, alle granaten ontploften 

op straat en op de kruising van de Mookhoek en de Schenkeldijk. Annee en de andere 

mannen werden meteen tegen de grond geslagen. Buurtbewoners namen hun 

schuilposities in, uit angst voor meer granaten, terwijl vanuit de kruitdampen 

hulpkreten van de getroffenen klonken. Elf personen bleken verwondingen te hebben 

opgelopen. Een vijftal personen uit Rotterdam, naar de Mookhoek gekomen om 

aardappelen te kopen, leek er het ergst aan toe en lag hevig bloedend op straat. Op hun 

fietsen, uitgerust met pittobanden (dat waren surrogaatbanden, gemaakt van oude 

autobanden en vernoemd naar de surrogaat pittokoffie uit die tijd), waren ze midden op 
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de weg volledig onbeschut tegen de rondvliegende granaatscherven. Toen er twee 

dokters uit ‘s-Gravendeel ter plaatse kwamen kregen deze fietsers al eerste medische 

hulp. De verwonding van J.F. Barth, een van de mannen met wie Annee had staan praten, 

werd in eerste instantie als ongevaarlijk 

ingeschat. Toen later duidelijk werd, dat 

die ene granaatscherf die hem had ge-

troffen een slagaderlijke bloeding in zijn 

bovenbeen had veroorzaakt, was het te 

laat en overleed hij. 

Annee Andeweg was geraakt door vele 

kleine scherven. Nog liggend op de grond 

en deels verdoofd door de granaatinslagen 

had hij zich kruipend om de garage in de 

richting de bakkerij van Van Santen weten 

te werken. Hij werd daar aangetroffen door personen die juist hun schuilplaats verlieten 

en werd naar binnen gedragen. Arie Visser, in het bezit van een EHBO-diploma, verbond 

de wonden van Annee in afwachting van een dokter. Van de elf gewonden moesten er 

uiteindelijk zeven naar het ziekenhuis. Wat betreft Annee werd vastgesteld dat hij geluk 

had gehad en niet naar het ziekenhuis hoefde. Die maandag gaf de dokter instructies aan 

Lena, de echtgenote van Annee, met het advies hem goed in te gaten te houden vanwege 

het risico van een shock. De dokter beloofde iedere twee dagen langs te komen en bleef 

dat in de weken daarna ook telkens doen. Op 19 december 1944, één dag na het incident, 

schreef Lena in een brief aan haar dochter en schoonzoon: “Nou Bets en Henk, stel je 

eigen maar gerust hoor, want vader is er wonder boven wonder nog goed afgekomen”. 

In de weken daarna ging het aanvankelijk steeds beter met Annee. Aan zijn rechterbeen 

was hij gewond aan zijn enkel. Ook aan zijn linkerbeen en op zijn zitvlak had hij flink wat 

verwondingen. De dokter stelde vast dat de scherfjes zo klein waren dat er niet hoefde te 

worden geopereerd. De wonden genazen allemaal maar Annee bleef bedlegerig. 

Vanwege het bloedverlies voelde hij zich zwak en door een forse spierpijn kon hij zich in 

bed alleen met behulp van anderen omdraaien. Het aanvankelijke optimisme over zijn 

herstel sloeg na enkele weken om in ongerustheid. Doordat ook zijn kaken verstijfden 

werd het toedienen van voedsel steeds moeilijker. Toch kwam zijn overlijden op 17 

januari 1945 nog onverwacht, toen hij even na vier uur in de middag nog was 

omgedraaid in zijn bed. Annee Andeweg, die uiteindelijk overleed aan de gevolgen van 

tetanus, werd begraven op zaterdag 20 januari 1945 op de Algemene Begraafplaats te 

Strijen. Zijn naam staat op het monument te Strijen dat in 2009 werd onthuld, ter 

herdenking aan de burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

Afbeeldingen: 1. Annee Andeweg. 2. De werkplaats van Annee Andeweg aan de Dorpsstraat te Zuid-

Beijerland. 3. De kruising in Mookhoek, links bakkerij Van Santen. 
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Frans Johannes Visser, † 9 februari 1945  

Frans Johannes Visser werd geboren op 19 november 1910 

te Zevenbergen als zoon van Jan Visser (7 maart 1868, 

Goudswaard) en Pieternella van Nieuwenhuijzen (26 

januari 1878, Dinteloord). Jan en Pieternella trouwden op 5 

mei 1898 te Dinteloord en kregen zeven kinderen: drie 

zoons en vier dochters. 

Bevrijd, maar niet veilig 

Oorspronkelijk was het gezin Visser woonachtig te 

Dinteloord. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

was het gezin al naar Goudswaard verhuisd en was zoon Frans werkzaam als 

landarbeider. In februari 1944 werd besloten dat grote gebieden in de Hoeksche Waard 

moesten worden ontruimd, vanwege de voorgenomen inundatie van het gebied. Vanaf 

16 februari 1944 werd voor de dorpen Goudswaard, Piershil en Zuid-Beijerland het 

bevel uitgevaardigd dat de inwoners binnen een week moesten verdwijnen.  

Iedereen ging naarstig op zoek naar een evacuatie-adres en niet altijd was er op 

hetzelfde adres plaats voor alle leden van het gezin. De nog thuiswonende kinderen 

Frans, zijn broer Adriaan en zijn zuster Nel zijn geëvacueerd naar Dinteloord, terwijl hun 

ouders elders onderdak vonden. De drie kinderen van Jan en Pieternella werden 

opgenomen in het gezin van hun oom Johannes van Nieuwenhuijzen. Deze oom woonde 

net buiten het dorp, aan de havenkant. Frans, die toen 33 jaar was, ging ook daar als 

landarbeider aan de slag. Hij vond werk bij een boer Van Nieuwenhuijzen, die geen 

familie van zijn oom was. 

Aan het einde van 1944, ongeveer acht maanden na de aankomst van Frans met zijn 

broer en zus in Dinteloord, werd in dit gebied hevig gevochten tussen de Duitsers en de 

oprukkende geallieerden. In de nacht van 31 oktober bereikten de eerste Canadese 

troepen de polders rond het zuidelijker gelegen Steenbergen en Welberg. Na de 

bevrijding van Welberg volgde Steenbergen, op 4 november 1944. Op diezelfde dag 

werd Dinteloord bij vergissing gebombardeerd door de geallieerden, waarbij tientallen 

doden vielen. Het duurde nog tot 9 november 1944 voor ook Dinteloord bevrijd was. 

Omdat de bevrijding van de rest van Nederland nog maanden op zich liet wachten 

konden de twee broers en zus nog niet terug naar Goudswaard. In bevrijd gebied 

maakten zij er maar het beste van, terwijl ze hoopten snel te kunnen terugkeren naar het 

ouderlijk huis. Dat hun verblijfplaats net buiten Dinteloord niet helemaal ongevaarlijk 

was kwam door de aanwezigheid van de Duitsers op Goeree-Overflakkee. De strijdende 

partijen schoten regelmatig granaten naar elkaar. Dit zogenaamde storingsvuur, bedoeld 

om eventuele vijanden te verjagen, kon voor boeren op het land tot gevaarlijke situaties 

leiden. 
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Dit ondervond Frans Visser aan den lijve toen hij op 1 december 1944 samen met andere 

arbeiders werkzaam was op het land van boer Van Nieuwenhuijzen. De mannen waren 

bezig met het vullen van zakken met aardappelen toen ze door een granaataanval 

werden verrast. Frans kreeg een granaatscherf in zijn buik en werd opgenomen in het 

veldhospitaal van de geallieerden. Nadat hij daar enkele dagen was behandeld werd hij 

overgebracht naar het ziekenhuis Charitas 

in Roosendaal. Zijn zus Nel ging daar 

dagelijks bij hem op bezoek. 

Zijn toestand bleef in de weken daarna 

zorgwekkend, er moest zelfs een been 

worden afgezet. Op 9 februari 1945 is hij 

aan zijn verwondingen overleden en 

waarschijnlijk te Roosendaal begraven. 

 

Na de oorlog is Frans Johannes Visser herbegraven te Goudswaard. 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: 1. Frans Visser. 2. Opnamebewijs veldhospitaal. 3. Charitas Ziekenhuis. 
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Geallieerd oorlogsgeweld 

Het oorlogsgeweld, of het nu van de Duitsers of van de geallieerden kwam, maakte 

overal slachtoffers. In Frankrijk kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

zeventigduizend burgers om. De helft hiervan kwam om het leven bij de geallieerde 

invasie in Normandië, in juni 1944. Ook de Nederlandse bevolking leed ernstig onder het 

oorlogsgeweld. Zo heeft Rotterdam, na 

het grote Duitse bombardement op 14 

mei 1940, nog 102 luchtaanvallen te 

verduren gehad. Bij deze aanvallen, uit-

gevoerd door de geallieerde luchtmacht, 

kwamen 837 burgers om het leven. De 

geallieerden stelden alles in het werk 

om het grote doel te bereiken, de neder-

laag van Nazi-Duitsland. Zorgvuldigheid 

en voorzichtigheid waren niet zelden 

van ondergeschikt belang tijdens het 

uitvoeren van militaire operaties. Op 3 

maart 1945 voerden de geallieerden 

een bombardement uit in verband met 

de opstelling van Duitse V-2 raketten in 

het Haagse Bos. Door het gebruik van 

onjuiste kaartcoördinaten bij het afwer-

pen van de bommen werd een deel van 

de wijk Bezuidenhout volledig ver-

woest.  

 

Geallieerde piloten kregen ook orders mee gericht te schieten op alles wat met vervoer 

te maken had. Niet alleen de Duitse soldaten maar ook de Nederlandse burgers kwamen 

daardoor regelmatig onder vuur te liggen.  

 

 

 

 

 

Afbeelding: Duitse propaganda-poster. “Engelsche vliegers kennen geen genade voor vreedzame burgers, 

daarom blijft in huis”. 
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Cornelis Berkhout, † 13 oktober 1944 

Cornelis Berkhout werd geboren op 11 januari 1904 te 

Spijkenisse als zoon van Marinus Berkhout en Adriaantje 

Mol. Hij trouwde op 16 maart 1932 te Dinteloord met 

Willemijn Vogelaar (1906, Dinteloord). Het echtpaar kreeg 

een dochter en een zoon: Adrie Berkhout (14 juli 1932, 

Piershil) en Anthonie Marinus Cornelis (Ton) Berkhout (16 

februari 1944, Piershil).  

Vrijdag de dertiende 

In de namiddag van vrijdag 13 oktober 1944 reed de 16-

jarige Teun Veerman op zijn boerenwagen in de richting van het ouderlijk huis op de 

Oosthoek te Piershil. De jonge Teun, wiens vader knecht was bij Piet Vink, speurde het 

luchtruim af en hoopte dat de reis snel voorbij zou zijn. Hij was even daarvoor op de 

Zuidzijde geweest bij Gerrit Snijders, waar hij vers water had getapt. Met 750 liter in zijn 

zinken watertank bevond hij zich op de Nieuw-Beijerlandse Langeweg, bijna 

aangekomen bij de afslag Plaatseweg, toen hij een vliegtuig over de polders hoorde 

scheren. De vrees bekroop hem dat dit zo’n vliegtuig was waar hij juist voor was 

gewaarschuwd. In de geïnundeerde gebieden schoten de geallieerden met scherp op 

alles wat maar iets met vervoer te maken had. “Wees op je hoede jongen”, zo was hem 

van huis uit ingeprent. De jonge Veerman was er getuige van dat je echter weinig kunt 

uitrichten wanneer je als prooi bent uitgekozen door een gevechtsvliegtuig. De Engelse 

jager dook naar beneden en vuurde een salvo af op een doel op de Oosthoek. Teun 

schrok enorm, maar kon van die afstand niet inschatten wat er was gebeurd. 

Doordrongen van het besef dat hij zelf maar net de dans was ontsprongen, vervolgde hij 

zijn rit. Aangekomen bij de Oosthoek hoorde hij meteen wat er was gebeurd. Er was 

gericht geschoten op een boerenwagen waarbij een slachtoffer was gevallen: Cor 

Berkhout. 

Dat de aanwezigheid in de onder water gezette polders risico’s met zich meebracht, was 

bij de achtergebleven boeren bekend. Van de Duitsers hadden zij toestemming gehad om 

door te werken op hun bedrijf. Enkele boerderijen, waaronder die van de families 

Oosthoek en Sterrenberg, werden zelfs beschermd door een speciaal daartoe aangelegde 

kade. Andere boerderijen bevonden zich op de dijk en ook daar bleven bewoners en 

arbeiders aanwezig om de bedrijven draaiende te houden. Op de grens van nat en droog 

gebied bleef de behoefte aan voedsel natuurlijk aanwezig, niet alleen bij de Duitse 

bezetters maar ook bij de families zelf. De geallieerden was er alles aan gelegen om deze 

voedselvoorziening te verstoren. In radio-uitzendingen vanuit Londen werd regelmatig 

gewaarschuwd dat er met scherp geschoten werd op voedseltransport. Een tank vers 

water halen of een lading bieten of aardappelen vervoeren werd daardoor een uiterst 

riskante bezigheid. 



Werkgroep Burgermonument WO 2 

49 

 

In het boek ‘Het verzet in de Hoeksche Waard’ van Simon Brand is te lezen dat 

neergestorte Engelse piloten, die men vaak via het verzet weer kon laten ontsnappen, 

zich liever niet in de tank van een melkwagen wilden verstoppen. Ze wisten maar al te 

goed dat een collega-piloot, die zich nog wel in het luchtruim bevond, gericht op de 

melkwagen zou schieten als hij deze 

zou bespeuren. 

Ook Cor(nelis) Berkhout was boer op 

de grens van nat en droog. Hij woonde 

aan de Piershilse Oosthoek, schuin 

tegenover de boerderij van Piet Oost-

hoek, gelegen onderaan de overzijde 

van de dijk. De gevaren van het vervoer 

weerhielden hem en andere boeren 

niet van het uitvoeren van de werk-

zaamheden, het werk ging immers 

gewoon door. Toen Cor met een lading voerbieten de Oosthoek afreed zette hij zijn 

reisgenoot, de jonge Chris van Hal, af bij het ouderlijk huis en passeerde even later zijn 

eigen woning. Vlak nadat hij op het voornamelijk onbebouwde gedeelte van de Oosthoek 

terecht gekomen was scheerde een Engelse jager de polder binnen, op zoek naar een 

prooi. Na de eerste flauwe bocht, zo’n 500 meter bij zijn eigen huis vandaan, hoorde Cor 

een enorm lawaai. Tot zijn schrik naderde er vanaf de achterzijde een vliegtuig met grote 

snelheid, het angstaanjagende geluid van een vliegtuig in duikvlucht overheerste alles. 

Berkhout besefte meteen dat zijn leven gevaar liep en sprong van zijn boerenwagen. 

Dekking zoeken in de slootkant was de enige kans om de kogels te ontwijken, zo wisten 

alle bewoners in die omgeving. 

Hoewel Berkhout er zowaar in 

slaagde de aanzienlijke afstand 

naar de slootkant te overbruggen 

was het geluk niet aan zijn zijde. 

De Engelse piloot loste een salvo 

en één van de afgevuurde kogels 

bleek een dodelijke te zijn. Dwars 

door alle compartimenten van zijn 

lederen portefeuille kwam de 

kogel in de borst van Cor Berk-

hout terecht. Dodelijk getroffen 

liet hij daar het leven. Cornelis Berkhout ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in 

de Wilhelminastraat te Nieuw-Beijerland. 

Afbeeldingen: 1. Cornelis Berkhout. 2. Huize Berkhout, Oosthoek Piershil. 3. Krijn Bakker (lid werkgroep, 

links) met Ton Berkhout bij het graf van zijn vader Cornelis (Nieuw-Beijerland, 15 juni 2009). 



Werkgroep Burgermonument WO 2 

50 

 

Abraham van Haneghem, † 13 oktober 

1944  

Abraham van Haneghem werd geboren op 7 december 1887 

te Breskens als zoon van Abraham van Haneghem en Neeltje 

Blaakman. Op 18 november 1915 trouwde hij te Terneuzen 

met de 21-jarige Leijntje Janneke van Aalst. Het echtpaar 

kreeg vijf kinderen: één zoon en vier dochters.  

Gestorven op het Spui 

Het was algemeen bekend dat de geallieerden vanaf sep-

tember 1944 al het goederenvervoer onder vuur zouden nemen, om de vijand zoveel 

mogelijk schade toe te brengen. Noodgedwongen probeerden boeren in de Hoeksche 

Waard toch zoveel mogelijk de producten van het land te halen en te vervoeren, om het 

leven enigszins op gang te houden. Soms liep dat heel slecht af, zo ook op 13 oktober 

1944. Twee à drie Spitfires beschoten in het oosten van de Hoeksche Waard een 

landbouwwagen waarbij J. Slooter werd verwond door een granaatscherf in zijn borst. 

Ook werd een wagen geladen met melkbussen beschoten waarbij vader en zoon Van 

Roon als door een wonder niet werden geraakt. In het westen werd nog een 

landbouwwagen onder vuur genomen, op de Oosthoek van Piershil. Hierbij viel een 

slachtoffer te betreuren: Cor Berkhout. Even later begaven de vliegtuigen zich in de 

richting van Nieuw-Beijerland. Ook daar stierf iemand die zich die dag bezig hield met 

het vervoeren van voedsel. 

Het schip ‘Neeltje’ van de 

beurtschipper Marius Bouman, 

deze dag bemand door Piet en Aart 

Bouman uit Goudswaard, verliet 

net de haven van Nieuw-Beijerland 

toen ook daar de vliegtuigen op-

doken. Piet vertelde in de jaren 

negentig aan een lokale krant wat 

er zich precies afspeelde op die 

fatale dag: “Net voor ons vertrok 

een schip met een lading aard-

appelen voor Rotterdam. Ik stond 

bovenop de stuurhut om mijn 

broer de koers aan te geven, want 

de lading was zo hoog dat hij er 

niet overheen op de rivier kon 

kijken. We waren amper de haven 

uit toen ik plotseling het geraas 
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van een vliegtuig hoorde. Rakelings over de bomen van de Spuidijk, vlak over de 

korenmolen de Swaen, kwam een Engelse jager, die al schietend over het Spui vloog. Het 

vliegtuig werd door het Duitse afweergeschut aan de Hekelingse kant zwaar beschoten. 

Direct daarop hoorde ik van de andere kant nog een vliegtuig aankomen. Dat kwam 

recht op ons af en begon ons voorschip te beschieten”. Het vliegtuig verdween weer even 

snel als het gekomen was. De broers legden de boot stil en namen de schade op. Het 

bleek een grote ravage tussen de lading te zijn. In het vooronder stond al een halve 

meter water. “Het schip was zinkende, we pakten snel wat spullen bij elkaar en wilden 

overboord gaan toen er weer een vliegtuig opdook”, vertelde Bouman, “halsoverkop 

doken we de machinekamer in. We hoorden de kogels inslaan en zagen de vuurflitsen op 

de plek waar we nog even daarvoor gestaan hadden”. Doordat Jan Groenenberg, die aan  

boord was gekomen vanuit zijn roeiboot, het lek wist te dichten met een piketpaal, is de 

boot niet gezonken. De broers kwamen er zonder al te veel schade vanaf. Dat gold niet 

voor de boot uit Rotterdam, die net voor hen de haven was uitgevaren. 

Abraham van Haneghem woonde in Terneuzen en vervoerde verschillende ladingen met 

zijn schip Koopvaart 23. Hij was door het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 

Oorlogstijd ingeschakeld voor de voedselvoorziening van Rotterdam. Met een vracht 

aardappelen had hij net de haven van Nieuw-Beijerland verlaten en moest het veer nog 

passeren toen ook zijn schip door 

de vliegtuigen werd beschoten. 

Hij werd geraakt in zijn been en 

zijn vrouw zette snel de motor uit 

en wierp het anker uit. Ze trok de 

hevig bloedende Abraham het 

woongedeelte van het schip in. 

Hij bleek een slagaderlijke bloe-

ding te hebben opgelopen. De 

hulp die vanaf de wal kwam, kort 

nadat de vliegtuigen waren ver-

dwenen, mocht niet meer baten. 

De overlijdensakte werd opgemaakt te Nieuw-Beijerland, alwaar Abraham ook werd 

begraven op de Algemene Begraafplaats op 16 oktober 1944. 

 

 

 

Afbeeldingen: 1. Abraham van Haneghem. 2. Abraham poseert met zijn dochters Mien, Nel en Nan aan 

boord van de Koopvaart. 3. Kennisgeving familie. 
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Pieternella Klein, † 3 maart 1945  

Pieternella Klein werd geboren op 9 juni 1915 te 

Goudswaard als dochter van Adrianus Klein (6 december 

1874, Goudswaard) en Anna Maartje van der Bie (20 juni 

1876, Goudswaard). Het echtpaar Klein, woonachtig aan de 

Molendijk 47 te Goudswaard, kreeg zeven kinderen: vier 

dochters en drie zoons. 

Pietje Klein van Goudswaard 

Pietje Klein vertrok op 20-jarige leeftijd naar Haarlem om 

daar als dienstbode te gaan werken. In die tijd vertrokken 

vanaf het platteland wel vaker jongedames naar een stad om dienstbode te worden. De 

voornaamste reden daarvan was dat er meer kon worden verdiend dan op het 

platteland. Op 13 mei 1936 meldde zij zich op het adres Zijlweg 150 en trad in dienst bij 

J. van der Horst. Op 11 januari 1937 verhuisde ze naar het Statenkwartier in Den Haag 

en werd daar dienstbode in het gezin van D.H. Arends, een gepensioneerd officier van 

gezondheid bij het KNIL in het toenmalige Nederlands-Indië. Officieel werd ze toen 

ingeschreven op het adres Adriaan Pauwstraat 51 te ’s-Gravenhage. In die tijd gold de 

wettelijke regel al dat men daar ingeschreven moest staan waar men de meeste nacht-

rust genoot. Hoewel reizen toentertijd een kostbare zaak was, kwam Pietje toch zo vaak 

als mogelijk in Goudswaard bij haar familie. Hierdoor bleven de oudere Goudswaarders 

en het gezin in Den Haag aan haar refereren als “Pietje Klein van Goudswaard”, ondanks 

het feit dat haar roepnaam toen al was gewijzigd in Nel.  

Na het overlijden van D.H. Arends op 29 oktober 1942 bleef Nel werkzaam binnen het 

gezin. Ze was in de jaren daarna dienstbode voor de weduwe C.M. Arends-Wagenvoort 

en haar zoon Jan Arends, leraar wis- en natuurkunde. Vanwege de aanleg van een 

verdedigingslinie langs de bezette Europese westkust, de Atlantikwall, werden 

Wassenaar, Scheveningen en Haagse wijken als Benoordenhout en Statenkwartier aan-

gewezen als Sperrgebiet. Hierdoor moesten de bewoners van het Statenkwartier in 

december 1943 gedwongen verhuizen. Een nicht van mevrouw Arends, eveneens 

weduwe, woonde destijds op het adres Juliana van Stolberglaan 202 in de wijk 

Bezuidenhout. Mevrouw Arends, haar zoon Jan en de dienstbode namen vanaf dat 

moment ook hun intrek in Bezuidenhout. Enige tijd later, op 8 september 1944, werd 

vanuit Wassenaar de eerste V2 naar Londen gelanceerd en in de maanden daarna 

werden vanaf lanceerplaatsen in Den Haag en omgeving, zoals het Haagse Bos, Duindigt 

en Wassenaar, ruim duizend van deze raketten in de richting van Engeland afgevuurd. In 

maart 1945 kreeg de aanwezigheid van deze lanceerplaatsen grote gevolgen voor 

Bezuidenhout.  

Op zaterdag 3 maart 1945 in de vroege ochtend vertrokken geallieerde bommenwerpers 

vanuit België en Noord-Frankrijk naar Den Haag. Het doel was het Haagse Bos, een park 
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dat de Duitse raketeenheden al enige tijd gebruikten om hun V2-raketten op te slaan en 

er aan te werken, voor ze werden gelanceerd. Door een fout in de opdracht die de 

vliegers hadden meegekregen werd het doel niet getroffen. Vanaf acht minuten over 

negen werd er 67.000 kilo aan brisantbommen afgeworpen middenin het Bezuidenhout, 

hemelsbreed iets meer dan een kilometer van de twee richtpunten. Bij het 

bombardement werden meer dan vijfhonderd mensen gedood en raakten honderden 

mensen zwaar gewond. De ravage verergerde doordat de branden door de harde 

noordwestenwind werden aangewakkerd. Uiteindelijk werden 3300 huizen verwoest, 

1200 huizen zwaar beschadigd en raakten meer dan twaalfduizend mensen dakloos. 

Naast het Bezuidenhout werden ook het Voorhout en de Vijverberg getroffen. Het 

mislukte bombardement veroorzaakte grote opschudding en het Engelse War Cabinet 

besloot een onderzoek in te stellen. 

Vier maanden later kreeg de Neder-

landse regering te horen, dat bij de 

instructie voor het bombardement on-

juiste coördinaten waren opgegeven en 

dat de verantwoordelijke officier was 

gestraft. 

De ouders van Nel ontvingen een brief 

van ds. P. Honkoop, de predikant van 

Nel bij de Gereformeerde Gemeente in 

Den Haag. In de brief, gedateerd 9 

maart 1945, beschreef hij deze fatale dag als volgt: “De boodschap door een der 

knechten meegegeven, zal u zeker wel ontvangen hebben, u officieel mededeeling 

doende van den toestand der zaken. Ik heb er tot nu toe mede gewacht, in de hoop dat 

Nel Klein met haar Mijnheer en Mevrouw in het een of ander ziekenhuis mocht 

gevonden worden. Hiermede kan ik u, tot mijn spijt en leedwezen, niet troosten. Ik zal 

trachten de zaak eerlijk mede te deelen. Zaterdagmorgen is Den Haag verschrikkelijk 

gebombardeerd en voornamelijk het Bezuidenhout. Om kwart voor acht des morgens 

was ’t dienstmeisje van Krijgsman bij hun in huis. Nauwelijks had zij het huis van Mevr. 

Arends verlaten of een zwaar bombardement barstte los boven hen, waarvan een der 

eerste bommen op het huis van Mevr. Arends terecht kwam. Door deze voltreffer van 

zwaar caliber stortte hun huis met een naburig geheel in elkaar of werd uit elkaar 

geslagen. Kort daarop stond de geheele boel in brand, en zijn zeker  Nel en Mevrouw en 

Jan geheel vermorzeld. Al de ziekenhuizen zijn we afgegaan, maar nergens eenig spoor 

van hen te vinden, ook op de doodenlijst van vele honderden komt zij niet voor. Het staat 

dus vrij vast, dat ze alle drie onder het puin bedolven zijn. Ze zijn daar thans aan het 

opruimen, maar tot nu toe met weinig resultaat. Een nekwervel werd gevonden. 

Vermoedelijk zal er weinig of niets meer van het stoffelijk lichaam over zijn”. 

Afbeeldingen: 1. Pieternella Klein. 2. Het bombardement van Bezuidenhout. 
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Inkwartiering 

Tijdens de bezetting van Nederland werden Duitse soldaten bij bedrijven, hotels, 

boerderijen en burgers in huis ingekwartierd. Dit hield in dat één of meerdere Duitse 

soldaten kwamen inwonen of dat er ruimte werd gebruikt voor andere doeleinden, zoals 

stalling voor paarden, arrestantenkamers en kantoren. In het geval van inkwartiering 

van soldaten moest zoveel mogelijk naar wens van de ingekwartierde worden geleefd. 

Voor alle overlast werd een vergoeding betaald door de Duitse Wehrmacht. Ook werden 

vernielde en gestolen goederen en gebruikte stroom netjes betaald. Inkwartieren 

gebeurde door middel van een inkwartieringsbiljet. Hierop werd vermeld wie er 

ingekwartierd werd, de plaats van inkwartiering en natuurlijk de gegevens van de 

kwartiergever, zodat deze de uit-

betaling kon ontvangen. Natuurlijk 

zaten niet veel bewoners erop te 

wachten om zo'n Duitser over de 

vloer te hebben. Zo werden er aller-

lei manieren verzonnen om aan 

Einquartierung te ontkomen. Je kon 

bijvoorbeeld net doen alsof je ziek 

was. Aangezien de Wehrmacht niet 

besmet mocht worden kwam je dan 

niet in aanmerking. Wat betreft de 

overlast lag het er natuurlijk ook 

maar net aan wat voor type Duitser je in huis kreeg. Over het algemeen waren het 

militairen die wat ouder waren dan gemiddeld. De bezettingsmacht was uitgerust met 

paard en wagen of fietsen, tanks waren hier nauwelijks. De aanwezigheid van deze 

eenheden van het tweede garnituur in Nederland had veel te maken met de 

betrekkelijke veiligheid waarin de Duitsers zich in ons land waanden. Het Duitse 

soldatenleven in Nederland was goed. Ze kregen op tijd hun natje en hun droogje. De 

soldaten lieten foto's van thuis zien aan de kwartiergevers en vertelden hoe het daar 

was. Er werd een beeld geschetst van de huiselijkheid in hun Heimat, waar ze eigenlijk 

liever wilden zijn. Er waren echter ook fanatieke soldaten die zich op politiek terrein 

begaven en zo ontstonden er discussies waarbij de Koningin fel verdedigd werd 

tegenover de Führer. Alle Duitse soldaten waren in Nederland aan strenge regels ge-

bonden. De soldaten in den vreemde waren immers vertegenwoordigers van Nazi-

Duitsland. Discipline en goed gedrag moesten worden aangespoord. Vanaf de bevrijding 

van zuidelijk Nederland, in september 1944, kwam er een heel ander slag soldaat in het 

nog bezette gedeelte van Nederland terecht: geharde frontsoldaten die zich niet altijd 

hielden aan de opgelegde regels met betrekking tot gedrag en inkwartiering. 

Afbeelding: Deze groep Duitsers was in 1940 zeven weken ingekwartierd in de boerderij van Leendert van 

den Heuvel aan de Dorpsweg 155, Rotterdam.  
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Willem Hoek, † 15 november 1944 

Willem Hoek werd geboren op 8 februari 1884 als zoon van 

Jan Hoek (4 oktober 1856, Nieuw-Beijerland) en Leuntje 

van der Hoek (3 januari 1856, Piershil). Jan en Leuntje 

trouwden op 5 mei 1881 te Piershil en kregen 3 kinderen: 

Elisabeth (30 januari 1882), Willem en Jan (20 oktober 

1888).  

Twee keer doodgeschoten 

In november 1944 werd de Zuidzijde, behorende tot Nieuw-

Beijerland, opgeschrikt door een laffe oorlogsdaad. In de 

oorlogsjaren daarvoor was het betrekkelijk rustig geweest in deze buurtschap. Het 

Duitse bezettingsleger had weliswaar zijn intrek genomen in vrijwel alle woningen, 

maar zoals overal in Nederland moesten deze soldaten zich aan de regels houden. Zo kon 

een Duitse soldaat die op eigen houtje een kip kwam vorderen worden aangegeven bij 

de Ortskommandant, de plaatselijke Duitse baas. De Duitse soldaten verbleven graag in 

Nederland, ons land werd zelfs gebruikt om de soldaten even rust te geven. 

Kerstvieringen werden niet zelden door Nederlanders en Duitsers gezamenlijk bij-

gewoond. Na de inundatie van het gebied in 1944 werd de rust regelmatig verstoord 

door een bijzondere manier van vissen. Wanneer de Duitsers een handgranaat in het 

water gooiden kwamen er bewusteloze vissen boven drijven. Een levensgevaarlijk 

bezigheid, zoals één Duitse soldaat ook ondervond. De rust werd in de laatste 

oorlogsjaren ook verstoord door het onheilspellende geluid van overvliegende V1’s. Men 

zag hoe deze Duitse projectielen ter hoogte van Bergen op Zoom door de geallieerden 

onder vuur werden genomen.  

Binnen de hechte Zuidzijdse gemeenschap veranderde de verstandhouding met de 

bezetter drastisch toen het gebied werd over-

spoeld door terugtrekkende Duitse militairen. Dit 

waren frontsoldaten die, gehard en vermoeid door 

de strijd, geen enkel weerwoord duldden. Voor hun 

komst was het zaak de Duitsers te laten merken 

dat je niet bang voor hen was, je kon ze gerust een 

weerwoord geven wanneer er iets niet beviel. Na 

hun komst kon een dergelijke houding levens-

bedreigend zijn, zoals de aldaar wonende Willem 

Hoek ondervond. Hij stond bekend als een eenling die zich niet de wet liet voorschrijven. 

Over de inkwartiering van de Duitsers aan de Zuidzijde had de zestigjarige Hoek een 

uitgesproken mening. Tegen Arie Schelling, destijds geëvacueerd bij diens oom Jan van 

der Giessen aan de Noorddijk, had hij gezegd: "Als de Duitsers komen voor in-

kwartiering, steek ik ze aan de riek". In een brief, gedateerd 14 november 1944, schreef 



Werkgroep Burgermonument WO 2 

57 

 

Willem Hoek aan zijn zus Elisabeth: "De Zuidzijde zit ook vol, in elk huis hoe klein of vol, 

zijn twee tot zeven soldaten ingekwartierd, alleen ik heb er tot heden geen last van, ook 

wonderlijk". 

De dag daarna werd er om half een in de middag toch aangeklopt op het adres 

Zuidzijdsedijk B102 (tegenwoordig nummer 54) door de terugtrekkende Duitse sol-

daten. Toen er geen reactie kwam zijn de Duitsers via de kleine keuken aan de 

achterzijde, die samen met een kleine slaapkamer op zolder en een stal voor het vee ter 

beschikking was gesteld aan de familie Koesveld, het huis binnen gekomen. Willem Hoek 

had zich verschanst in zijn slaapkamer en weigerde de deur te openen. Barend Koesveld 

en echtgenote probeerden Hoek te overreden de deur te openen. Ook probeerden ze tijd 

te winnen door de Duitsers naar de voordeur te sturen, om in de tussentijd Hoek te 

overtuigen van de ernst van de situatie. De Duitsers bleven echter volharden in 

geschreeuw en sommeerden Hoek de deur te openen. Toen hij dat eindelijk deed kwam 

meteen zijn hooivork tevoorschijn. In zijn slaapkamer werd Hoek daarna enkele malen 

beschoten. De dokter werd gewaarschuwd en voor de achterdeur werd een Duitse 

schildwacht geposteerd. Vanuit het keukentje hoorde Mevrouw Koesveld de gewonde 

Hoek roepen maar ze mocht niet naar hem toe. Toen ze even later in de stal was kwam 

hij naar haar toe gekropen en zei: "Ze hebben me twee keer doodgeschoten". Hij slaagde 

er nog in zijn sleutels naar mevrouw Koesveld te werpen en maakte duidelijk dat zijn 

kostbaarheden in veiligheid gebracht moesten worden. Teun Vos, destijds onder-

gebracht met zijn vrouw en zoon bij zijn schoonmoeder Wander, en Barend Koesveld 

hebben de gewonde Willem Hoek naar binnen gedragen en op bed gelegd. Om half drie 

die middag is Willem Hoek overleden. Dokter Doornbos 

kon niets meer voor hem doen en noteerde als doods-

oorzaak op de akte van overlijden ‘schot in de buik’.  

Omdat de Duitse soldaten hadden aangegeven al in de 

avond het huis te willen betrekken is het lichaam door 

Teun Vos en de buurtbewoners Willem Troost en Willem 

Tak met een karos naar het lijkenhuisje in Nieuw-

Beijerland gebracht. Met behulp van de sleutels die Hoek 

aan mevrouw Koesveld had gegeven werd zijn kluis ge-

opend. De inhoud werd gedeponeerd bij een notaris. Vlak 

nadat ook andere bezittingen waren veilig gesteld kwa-

men de Duitsers, die tot april 1945 in het huis bleven 

wonen. De begrafenis van Willem Hoek vond plaats op 18 

november 1944 op de Algemene Begraafplaats te Nieuw-Beijerland, onder toeziend oog 

van Teun Vos, die ook alle bijbehorende formaliteiten voor zijn rekening heeft genomen.  

 

Afbeeldingen: 1. Willem Hoek. 2. Het huis aan de Zuidzijde, Zuidzijdsedijk B102. 3. Kennisgeving familie. 
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Ontwerp Monument Burgerslachtoffers 

De Werkgroep Burgermonument WO2 had zich niet alleen als doel gesteld om de burgerslachtoffers 

uit de Tweede Wereldoorlog nadrukkelijk te betrekken bij de jaarlijkse 4-mei herdenking in de 

gemeente Korendijk, maar ook om de namen van de slachtoffers te vermelden op een monument in 

de Voorstraat van Piershil.  

 

Nadat begin 2011 alle namen van burgerslachtoffers in beeld waren, moest bepaald worden op 

welke manier ze op een monument konden worden vermeld. De werkgroep kwam in contact met 

architect Mart Ros uit Klaaswaal/Oud-Beijerland en hij heeft in nauw overleg met de werkgroep het 

ontwerp vervaardigd. Eén uitgangspunt stond voor hem bovenaan: er moet geen tweede monument 

komen, maar zodra het af is, moet er sprake zijn van één monument voor alle slachtoffers.  

In Piershil staat vanaf 1998 aan de Voorstraat al een monument voor slachtoffers. Dit monument, dat 

staat op het grasveld voor de dorpskerk, bestaat uit drie platen natuursteen waarop de namen van 

omgekomen militairen, verzetsmensen, een Indiëganger en watersnoodslachtoffers zijn vermeld en is 

omgeven door een laag, veertig centimeter hoog buxushaagje. Hoe kun je 21 namen toevoegen aan 

een monument dat al "af" is? 

Mart Ros gaf aan dat hij de aanpassing van het monument voor de burgerslachtoffers als een kans 

zag om ook het bestaande monument beter tot zijn recht te laten komen door het sterker in de 

omgeving te verankeren:  

"Het door mij vervaardigde ontwerp omvat twee belangrijke onderdelen als aanvulling op het 

bestaande monument:  
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- een groen element, dat bestaat uit een stevige, anderhalve meter hoge taxushaag die (als een 

groene wand) het monument beschermend omarmt, verankert in zijn omgeving en zorgt voor een 

stijlvolle achtergrond voor de namen van de burgerslachtoffers en 

- een informatief element, schijnbaar zwevend aangebracht vóór de taxushaag, bestaande uit een 

ruim tien meter lange lijst met namen en leeftijden van de burgerslachtoffers." 

Details van het bestaande monument zijn geïntegreerd in het aangepaste ontwerp: zo kan bijvoor-

beeld de bestaande buxushaag in de nieuwe opzet gebruikt worden om bloemen en boeketten onder 

de namen van de burgerslachtoffers neer te leggen. In nauw overleg tussen de werkgroep, de 

gemeente Korendijk en de architect en dankzij de inzet van de Afdeling Groen, is het beschikbare 

budget zo effectief mogelijk besteed. Uiteraard moet de taxushaag na de onthulling op 4 mei 2011 

nog verder doorgroeien tot ongeveer vijftien centimeter boven de namenlijst en dichtgroeien 

voordat het bedoelde eindresultaat bereikt wordt.  

 

Afbeeldingen: 1. Monument Piershil, 5 mei 2011. 2. Artikel uit 'Het Kompas' van 29 april 2011. 
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Nawoord 

Op 15 juni 2009 bezocht ik samen met Krijn Bakker de oude begraafplaats van Nieuw-

Beijerland. We waren daar samen met Ton Berkhout om een bezoek te brengen aan het 

graf van zijn vader. Korte tijd daarvoor had ik, bij het samenstellen van enkele 

oorlogsverhalen met betrekking tot de geschiedenis van het dorp Piershil, voor het eerst 

gehoord van Cornelis Berkhout. Hij bleek een oorlogsslachtoffer te zijn, in 1944 

doodgeschoten aan de Oosthoek van Piershil. 

Ik verbaasde me over deze naam. Als trouw bezoeker van de jaarlijkse dodenherdenking 

in Piershil zou ik zijn naam toch op het monument moeten hebben gelezen? Navraag bij 

Krijn Bakker, normaliter mijn eerste vraagbaak bij onduidelijkheden over oude 

dorpsfoto’s, leerde dat op het monument bij de kerk niet alle oorlogsslachtoffers stonden 

vermeld. De burgerslachtoffers waren buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen 

van de namenlijst. Een bezoek aan Teun Veerman, getuige van de dood van Cornelis 

Berkhout, overtuigde me van de noodzaak een en ander eens nader te onderzoeken en 

een bezoek te brengen aan de familie Berkhout. “Stel dat ik die dag was doodgeschoten, 

was ik dan ook in de vergetelheid geraakt?”, zo sprak de geëmotioneerde Teun Veerman. 

Samen met Krijn bezocht ik Ton en Pieta Berkhout. We hoorden die dag wat we in de 

maanden daarna nog vaak zouden horen tijdens andere familiebezoeken. “Waarom nu 

nog?”, “We hebben deze zaak al onder de aandacht gebracht” en “Denken jullie hier 

verandering in te kunnen aanbrengen?”. Omdat we tijdens dit bezoek meteen werden 

gewezen op nog drie slachtoffers (Familie Doeleman) en omdat in de week daarna de 

lijst al groeide tot bijna tien slachtoffers, besloten we een onderhoud aan te vragen op 

het gemeentehuis. In de maanden daarna spraken we enkele malen met de verant-

woordelijken. Vanaf het eerste gesprek werden onze plannen met enthousiasme 

ontvangen. Toen we in december 2009, nog net voor Kerstmis, aan Ton Berkhout 

konden mededelen dat de naam van zijn vader op een monument in de Voorstraat zou 

komen, begon het karwei dat tot 4 mei 2011 zou gaan duren. 

Het was een zwaar maar eervol karwei. Ik weet zeker dat ik dat ook namens de andere 

leden van de werkgroep zo kan stellen. We werden tijdens onze onderzoeken deelgenoot 

van verschrikkingen, van hartverscheurende ellende en intens verdriet. Tijdens de 

afgelopen maanden zijn we al vele malen bedankt voor onze inspanningen door 

familieleden, naasten, vrienden. Mijn dank gaat uit naar de Gemeente Korendijk, die het 

mogelijk heeft gemaakt, dat ook de burgerslachtoffers nu met hun naam worden 

genoemd op een monument. Tenslotte wil ik Krijn, Adriaan en Ger danken voor hun 

bijdrage. Het was voor mij een bijzondere ervaring om met deze heren een dergelijk 

project uit te voeren. Op nauwkeurige, gedreven en betrokken wijze hebben zij eraan 

bijgedragen dat de doelstellingen van de werkgroep zijn verwezenlijkt. 

Henk van den Heuvel, 4 mei 2011. 


