De belevenissen van Pietde llaan (overleJen 1-2-53 )
als B.S.-er op 4 mei 1945 en volgende d&gen.
Als ik vrijdagavond ongeveer kwart over acht eens n&ar buiten
ga om een luchtje te scheppen meen ik in de verte klokgelui te
horen en dan denk ik onwillekeurig aan vrede. Vrede,wat zou dat
heerlijk zijnl Maar ik vind die gedachte te mooi om waar te zijn;
ik ga naar binnen en vergeet. Als echter een uur later de avond
valt en Vader zegt,dat er in 't noorden verschillende lichten
te zien zijn, denk ik weer aan de klokken en aan de vrede.
Ik ga naar de vliering en neem vandaar werkelijk verschillende
lichten waar,hoofdzakelijk in het noorden, en dan ••..•••• dan
hoor ik ook weer de klokken; een stoomfluit gilt door de avond,
schoten klinken, en dan wordt het woord voor net eerst uitgesproken. Lijsje en nag een paar ge~vacueerde meisjes zijn
direct peer uitgelaten.D~ meest voorbarige uitlatingen worden
gehoord. Ik nee~ echter de nodige reserve in acht en wacht op
het bericht van Thea,.,. die iruniddels op informatie is ui tgegaan.
Bij zijn terugkeer blijkt het werkelijk zo te zijn.
Chris,onze commandant,heeft hem tevens opdracht gegeven de hele
ploeg van het " Vrije Westen " te alarmeren en te zorgen,dat
deze zo spoedig mogelijk met de wapens op het gemeentehuis
komen. Dit was dus het moment,waarop we zo lang hadden gewachtf
Ik kleed me onmiddellijk,doe mijn uitrusting aan, zoek de wapens en ga de houders ~~t patronen vullen. In de tijd,dat ik op
Thea's terugkeer van ZlJn alarmtocht naar de andere jongens
wacht scheer ik me nag vlug even en dan naar dorp.
Van onze ploeg was Rien als eette juist gearriveerd.
Als ik even aanwezig ben komt onze commandant samen met de
dokter met de eerste twee krijgsgevangenen binnen.
Inmiddels zijn ook de meeste andere jongens gearriveerd en ..
wordt. de zaak ingedeeld.Drie man, Jan, Cor en Theo,moeten zich
op Oud-Alblas bij Koos ~elden,terwijl Rien en ik naar
Wijngaarden moeten,waarheen de dokter en Chris reeds per
motor zijn vertrokken.Per fiets gaan wij naar de zuivelfabriek,
alwaar een door de commandant gevorderde auto gereed staat om
naar Wijngaarden te vertrekken.Met deze auto rijden wij mee.
Als wij in het Kraaienbos aankomen blijkt Chris al een Germaan
te hebben omgelegd,n.l. de commandant van de luchtwa~nemings
post,die,in plaals van zijn wapen over te geven,wilde schieten.
Volgens gegevens van de fam. Boer moesten er nu nag 4 moffen
in de barak, welke midden in de polder s .taat, B:anwezig zijn.
Deze barak is echter qoor prikKeldraad en wallen omgeven,
zodat het geval ~emakkelijk te verdedigen Is~, temeer daar het
omliggende terreln practisch geen de~king biedt.
Deze omstandigheden in acht genomen en tevens gezien onze
minderheid,werd besloten om de nieuwe dag af te wachten,de
ploeg te versterken en dan zo nodig een aanval te ondernemen.
Rien en ik zouden dan op de boerderij van Boer blijven om een
oogje in het zeil te houden en om de mo.ff'en, indien ze naar hun
commandant. kwamen zoeken, te ontwapenl:m en gevangen te nemen.
's Morgens bij het aanbreken van de dag zou er dan versterking
worden gestuurd.
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Aldus besloten werd het lijk .van de mof op de auto geladen
om in Bl.eskensgra&f op de begraafplaats te worden gebracht.
Dus keerde deauto terug,de dokter en Chris keerden terug en
Rien en ik bleven achter met de orders de moffen zo mogelijk
gevangen te nemen,doch niet te schieten alvorens zij dat deden
of daartoe aanstalten maakten.
Toen wij dan alleen waren achtergebleven was ons eerste werk
om de bloedplas met zand onzichtbaar te maken,waartoe Boer ons
de benodigdheden verschafte.Vervolgens gingen we naar binnen,
dronken wat melk,aten een boterham en rookten een sigaret,
terwijl we het buitgemaakte pistool ond8rzochten.
Om de ander gingen we eens buiten kij~en of er geen bijzonders
was waar te nemen,do~~ de gehele nacht gebeurde er niets.
Bij het aanbreken van de dag kwam er echter twee man versterking,
Arie en Henk,met de orders dat, als de Duitsers niets deden,we
ze wel konfdllnlaten lopen en dat we verder op nadere orders ·1 ·
moesten wachten.Wat er met "h.et laten lopen " van de Duitsers
precies bedoeld was begrepen Rien en ik niet en Henk en Arie
wisten het ook niet nader te verklaren.
Terwijl we hierover zaten te debateren kwam de boerin met het
bericht,dat twee Duitsers de barak hadden verlaten en 1n onze
richting kwamen.We besloten snel: Rien zou ong ewapend zonder
u.i trusting en z.onder band een. praatj e gaan. maken om te hare~
wat ze wilden.Hiertoe liep hij ze ongeveer 25 m tegemoet,
terwijl wij ens gereed hielden,ingev·l 3l mocht blijken,dat ze verkeerd wilden f He.t gesprek bleek echter rustig te verlopen en
spoed.ig keerde Rien terug, terwijl de moffen ook weer terugkeerden.
Over dit gesprek vertelde Rien ons het volgende~de Duitsers
kwamen naar hun commandant zoeken,die ,zeals ze wel hadden begrepen,.gisteravond was doodgeschoten.Dit erkende ik (Rien)en
vertelde hun,dat de oorlog was afgelopen en d&t hier nu een
groep · soldaten van de N.B.S.uit Bleskensgraaf aanwezig was om
hen te ontwapenen en krijgsgevangenen te maken.Aldus stuurde
ik (Rien)hen terug met de orders hun kamaraden op te halen en
ongewapend hler terug te keren.(Tot zover het onderhoud van Rien
met de Duitsers in het kart) Alzo zagen we de Duitsers met grate
haast naar de barak terugkeren en nadat ze daar enkele minuten
geweest waren kwamen ze met hun allen( 4 man)met hun fietsen tevoorschijn,do.ch in plaats van natar ons te komen gingeri ze in de
richting Giessendam.Na enige tijd kwamen er twee terug,gingen
even in de barak en vertrokk en weer snel in de richting
Giessendam.Nta enige tijd gepraat en overleg besloten we gezamenlijk een bezoek aan de ~arak te breng en om de eventueel achterg ebleven wapens en munitie in veiligheid te brengen.Daar aangekomen doorzochten we het gehele gebouwtje doch vonden alleen
het achtergebleven geweer van de gesneuvelde Bruno en enige
munitie,alsmede een liclltpistool met munitie in verschillende
kleuren.Verder namen we nog enige dingen van waarde mee zeals:
een radiotoestelletje,een fietsband,een oliejas en een waterdicht
pak en niet te vergeten de haK.enkruisvlag.Deze goederen hadden
we snel bij .elkaar gebracht terwijl e~h man in de observatiepost
op wac~t stond.Alvorens we weer vertro ~ ken deden we de buitendeuren op slo·t en prikt.en we een papier op de deur met he t
opschrift: Betreden van het terrein en het ontvreemden van goederen
is ten strengste verboden. De commandant N.B.S.
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Aldlls gingen we terug naar de boerderij, de voornaamste buit
meevoerend.Daar aangekomen werden de goederen op de fiets gebonden
of in de fietstassen gedaan,waarna we ons vertrouwd gingen maken
ill.et de werking van het du.i tse geweer.Hierna volgde een peripde van
miets doen,zodat we ons gingen vervelen en verschillende plannen
maakt.en, welke ech}er alle weer omver werd.en geworpen.
Daar er echter maar geen verdere orders uit Bleskensgraaf kwamen
begonnen we te vermoeden ,dat de zaak niet goed zat.We begrepen
in el~geval wel,dat we te vroeg waren begonnen.Om bovengenoemde
redenen besloten we het volgende te doen: een man,Arie,zou naar
Bleskensgraaf gaan om te zien hoe de zaken stonden en om nadere
imatructies te halen.Hij zou in elk geval terugkomen om ons van de
situatie op de hoogte te brengen.Een tweede man zou naar Sliedrecht
gaan om te inform.eren hoe daar de zaken stonden,hetgeen ik zou doen
daer ik het adres van de sectiecommandant wist.Tevens zou ik dan
vragen of onze handelingen_wel geoorloofd waren geweest,want wij
begonnen te vermoeden,dat onze commandant zonder orders te hebben
qAtvangen aan het werk was gegaan. De overige twee mannen,Rien en
Henk,zouden dan een veilige plaats in de polder zoeken,van waaruit
zij,indien er een duitse ove_rmacht mocht komen,zich ongemerkt
naar Bleskensgraaf konden terugtrekken.We zouden echter de boerin
op de hoogte brengen, opdat, wanneer er soms iemand met orders .kwam
zij wist waar ze de koerier heen moest sturen.Tegen Duitsers mocht
ze hierover natuurlijk niet spreken.Zo vertrok ik op weg naar
Sliedrecht.Al gauw kwam. ik een paar btirgers tegen~die op melk uitgingen.Ik vroeg hen of ze uit Sliedrecht kwamen en op hun beves~ tigend ant~oord vroeg ik hen hoe het daar gesteld was.Ze vertelden
van heel rustig.Enkele N£B-ers,waaronder de burgemeester,waren ;
volgens hen reeds gearresteerd.Op de vraag hoe het met de Duitsers
gestel.d was vertelden ze:Jdat er steeds meer Sliedrecht binnenkwamen;om in de meelfabtiek ontwapend te worden.IK bedankte hen
voor de inlichtingen,groette hen en ging verder.Even verder kwam
ik weer een panr Sliedrechtenaren tegen aan wie ik dezelfde vragen
stelde en hetgeen z.ij mij vertelden kwam vrijwel overeen met
hetgeen ik van de anderen had vernomen.Ik besloot terug te keren
daar nu tech wel bleek dat de zaak goed zat.
Toen ik op de boerderij terugkeerde waren alle jongens nog
aanwezig en ik vertelde hen wat ik had vernomen.
•
Plotseling zagen wij een burger ui t de richting Giessendam naderen.
Hij stopte bij de barak en ging het terrein op.Arie er op af en
de kerel opgehaald.Later kwam er weer eenndie eveneens werd opgehaald.De boer vertelde ons,dat deze beide personen slecht bekend
stonden.Rien scheen e'en van hen te kennen en wist ook,dat het geen
brave was.De boer wist te vertellen,dat de barak op dol.le dinsdag
in september '44 door de Duitser~ was verlaten geweest,waarna
deze was leeggestolen mede door een van de kerels}die nu ook al
weer poolshoogte kwamen nemen.Daarom hesloten we alle levensmiddelen,brandstof en artikelen als keukengerei,dekens,
meubelstukken e.d.bij Boer in de schu~ op te bergen.Hiertoe zouden
we van Boer paard en wagen beschikbaar krijgen, terwijl een paar
zoons van Boer zouden helpen met inladen.
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Arie zou nu alsnog naar Bleskensgraaf gaan om melding te maken
van de maatregelen,die we gingen nemen en om eventuele verdere ~
instructies mee terug te brengenoZo vertrokken we met paard en wagen
naar de barak.Tijdens het inladen zou Henk op wacht gaan staan in
de observatiepost en ik zou de opgeladen goederen tegelijk registreren.We waren juist. met inladen begonnen toen de wacht de komst
van een duitse auto meldde.De zoons van Boer er onmiddellijk vandoor.
Wij snel beraadslaagd en bealoten het volgende:Rien zou hen ongewapend tegemoet gaan om hun te vragen zich over te geven, terwijl
Henk. en ik ons gereed zouden houden om te vuren indien dat nodig
mocht blijken,waartoe wij achter de schietgaten gingen staan van
de wal welke om de barak was gemaakt.Rien was echter nog maar net
weg toen een hele ploeg Duitsers uit de auto kwam zetten d~ein een
dichte drom over de kade in onze richting kwamen. Deze dichte drom
zou voor onze sten een prachtdoel z.ijn geweest, doch di t durfden
wij niet op onze verantwoording te nemen,daar wij niet mochten
vuren alvorens zij dit deden of dreigden te doen.Afwachten durfden
wij het echter ook niet en we besloten te proberen er tussenuit te
komen.Door de barak tussen ons en de Duitsers te houden zouden we
o.ns een heel tijdje aan het oog van de Dui tsers onttrokken kunnen
houden.We moesten echter eerst even een klein omweggetje maken
vanwege een afgraving.Hierbij werden we al direct door de Dui tsers
opgemerkt " en terwijl we over de prikkeldraadversperring tlommen·-J
werd er een schot op ons gelost.Ik kwam vrijwel zonder kleerscheuren over het prikkeldraad doch Hank was minder gelukkigoToen hij
er bovenop stond viel hij en rolde over het prikkeldraad naar beneden.Zi.jn overall was danig gescheurd en zijn handen waren op
verschillende plaatsen gewond.We waren er echter over en gedekt
do,or de barak liepen we wat we konden.
Na ongeveer 100 m te hebben gelopen werd er met een automatisch
wapen . op ons gevuurd.We zochten dekking in een slootkant waarlangs we kruipend en plonsend door het water verder gingen terwijl
de moffen hevig en vrijwel ononderbroken vuur op ons afgaven.
Ond~ks dat vuurde ik terug waarna het geruime tijd stil was.
de~e vuurpauze maakten we gebruik en gingen zo snel als dat
in een sloot mogelijk is verder.Wij hielden ons volkomen gedekt
zodat ze niet precies meer konden weten waar we ons bevonden.
Na enige tijd,toen ik door de grashalmen gluurde,werd'er echter
weer op ons gevuurd.Ik zag een mof op ongeveer 80 m rechts van ons;
die blijkbaar voor ons uit wilde komen.Deze nam ik danig onder
-;ruur,maar ik kon niet goed richten omdat ik mezelf dan teveel zou
blootgeven.Ik zorgde er echter voor,dat hij zich gedekt moest
houden door zo nu en dan een vuurstoot in zijnrichting af te geven
want ik zag wel in ,dat als het hem lukte voor ons uit te komen
wij dan zeker verlorenr waren. Tot nu toe had Henk nog geen schot
gelost en ik spoorde hem aan te vuren maar hij beweerde,dat zijn
sten weigerd~'Door de Duitser onder vuur gehouden en zo nu en dan
terug vurendplonsten we verder totdat we voor een dam kwamen
waar we niet ongemerkt overheen kondeu komen.
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Daarom gingen we door een dwarsgrep ~ el naar een andere sloot
doch daar bleek eveneens een dam te liggen. Ik besloo t toch te proberen er overheen te komen.Het was vanwege mijn natte kleren echter
onmogelijk om met een snelle sprong over de dam te komen,temeer
daar ik door het ploeteren en robben al aardig vermoeid was.(want
wie het niet gelooft moet het zelf maar eens proberen,dat is een
buitengewoon vermoeiend k arwei) I k zou het gedekt proberen.
Ik was er echter nog niet op of er werd al geschoten,zodat ik me
weer terug liet zakken.Al robbende gingen we weer door de greppel
terug near de eerste sloot in de hoop een greppel in de andere
richting te vinden.In de eerste sloot aangekomen bleek het evenwel orlillogelijk te zijn ongedekt verder te komen.Een ogenblik dacht
ik er over om mezelf te laten zinken en dan met het gezicht boven
water onder het overhangende gras.Dit plan verwierp ik echter weer
omdat de sloot hiervoor niet diep genoeg was.Bovendien hadden ze
on.s beiden gezien en zouden ze mij in deze sloot zeker gevonden
hebben.IK besloot me tot het laatst te verdedig en daar ik van
mening was,dat ,als ze ons pakten ,ze ons toch zouden doodschieten.
Ik stelde mij zo gunstig mogelijk op met het voornemen op elke
moffenkop,die ik te zien zou krijgen onmiddellijk te schieten.
Toen ik zo een ogenblik met mijn sten in de aanslag had gezeten
hoorde ik pl.otseling mijn naam roepen: Piet, Piet I niet meer
schietenl Ik bleef echter in dezelfde ~ouding zitten,gereed om te
-.;zuren. To en v erscheen Rie.n op ongeveer 100 m van me af aan de sloo tjcant,roepende van niet meer te schieten,omdat we ons .£YJI:8ii' kondenovt' rgeven. Di t was mijn redding want enders had ik op elke mof, die
ik te zien kreeg geschoten,niet met de hoop mezelf te kunnen
redden maar alleen omdat ik liever als soldaat van eer wilde vallen
dan dat ik vermoord werd door een stelletje moffen aan wie ik me
had overgegeven.Nu was de zaak enders; ik kon me overgeven en
in elk geval voorlopig mijnleven redden.Dat deed ik dus.
Tk legde mijnsten in de slootkant en stak mijn handen op.Ik weet
niet of u het begrijpen zult maar hierbij kreeg ik het gevoel,
dat ik een landverrader was en,nogmaals,als ik niet zeker geweten
had,dat ik mijn leven ermee redde dan had ik dat nooit gedaanl
Toen ik mijn handen opgestoken had kwam er een mof op me~ af, een
Feldwebel aan wie -ik mijn wepen moest ' overhandigen.Al mijn zakken
werden nagekeken,de meeste dingen nam hij van mij af en de twee
polio den, die ik bij me had , goo ide hij in de sloo t. Waarom dat wee t
ik werkelijk niet.Opgemerkt dient te worden,dat het eerste wat
hij me vroeg was, of ik gewond was en van Henk vernam ik later
dat ze dat hem ook direct hadden gevraagd.Later vroeg hij om mijn
papieren en ik moest mijn portefeuille afgeven.We werden nu met
ons driel!n near de barak terugge brach t waar we wat water te drinken
kregen.Op mijn verzoek mocht ik mijn sokken en voeten wat schoonmaken.De commandant ging naar de observatiepost bij de barak,
maakte daer de telefoon,die wij onklaar hadden gemaakt,weer in
o.rde en belde blijkbaar zijn commandant bp.
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Een van die mn1£en ze~ ons, dat we niet hadden moeten schieteno
Ik verte~de he~Jdet we niet geschoten zouden hebben als zij het
niet -- eerst hadden gedaan maar toen w:&len ze mij nota bene wijsmaken~dat dat niet waar was; neen,zeiden ze, de oorlog was
/
a£gelo·pen en z.ij wilden niet meer schieten,maar wij hadden op
hen geschoten.Wij lieten het maar z.owant ze moesten natuurlijk
/
toch gelijk hebbenoZij vroegen ons verschil~ende dingen,ooao
wie onze commandant was en waar deze zich bevond,maar wij kenden
zijn naam natuurlijk niet en wisten ook niet waar hij waso
Verder vroegen ze,waar het lijk van de gesneuvelde Duitser was
gebleven,hetgeen wij hen wel vertelde.noNa enige tijd moesten we
in de vrachtwagen p~aats nemenoOok de moffen klommen erin en
we gingen het onbekende tegemoet.
__ Nu eerst de belevenissen van Rien,nadat hij de barak verlaten
had om met de moffen te praten 7 tot hij ons weer ontmoette in
onz.e benarde posi tie o
Rien besloot paard en wagen,die de i zoons van Boer hadden achtergelaten,mee te nemen terwijl hij de moffen tegemoet gingo
De m.o£fen naderden snel en toen ze op ons begonnen te schieten
waren ze ~ dicht bij hem.Door het schieten raakte het paard van
streek en begon te steigerenoToen de moffen bij hem waren wilden
ze hem meenemen docil Rien zei hen, dat he t paard er vandoor zou
gaanoOngemerkt negerde hij het beest nog wat,zodat het nog~ meer
te keer gingoTenslotte deed Rien ~sof hij het paard niet meer
kon houden en ging er met paard en wagen vandoor naar de boerderij
van Boer.Hij was dus vrij Fen had gemakkelijk d9or de polder weg
kunnen komenoMaar neen,hij hoorde he t hevige vuren, begreep ·o nze
nood 1~n werd door een vreemde drang naar ons toegesleurdoHij
./
draafde z.onder onderbreking van de boerderij naar de barako
Hier vroeg hij aan een mof naar hun commandant en toen hij deze
gevonden had vertelde hij hem bereid te z.ijn ons op te halen
mits hij beloofde ons niet dood te schieten() "Ja",zei de mof,"ik
schiet ze wel dood" o "Neen", zei Rien, "dan haal · ik ze niet op".
"'Ja",zei de mof,"je haalt ze we.l op"."Ja",zei Rien weer, "mits
je ze niet doodschiet" en zo ging het '-enige tijd door, totdat de
mof toega£o Rien rende nu in onze richting,roepende van niet meer
te schietenoPiet,Henk, niet meer schieten,jongensl En zo kwam hij
bij de bewuste s~oot,waar hij mij zag zittenoHij redde ons van
cl: dood •
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Nu neem ik de dread van illlJn verhaal weer op.
Wij reden door het oosteinde van Wijngaarden in de richting van
de Tolsteeg.Wij verwachtten,dat ze richting Sliedrecht zouden
gaan,maar tot onze verbazing gingen ze richting Bleskensgraaf.
H>e Henk en Rien erover dachten weet ik:..niet, want we mochten niet
met elkaar spreken,maar het gaf mij enige moed.Mogelij~,zo dacht
ik,ziet de een of ander,dat wij in de auto zitten en als Chris
dat weet zal hij ons trachten

~~te

bevrijden.Deze hoop bleek later

ijdel te zijn.Voor aan de Tolsteeg stopte de auto,de commandant
stapte ui t en vroeg aan Dirk Pellikaan,.die daar juist stand, wear
de begraafplaats was.Daar lag het lijk van de gesneuvelde Bruno!
Dirk vertelde het hem en de auto ging weer verder,de brug over en
near het kerkhof.De hele moffenbende stapte uit op drie na,die
ter bewaking bij ons bleven zitten.Enkele gingen op zoek naar de
sleutel.s van de begraafplaats,de rest stelde zich langs de weg- op.
Zij konden de sleutels niet vinden en gingen bij Rien thuis een
ham.er en een bijl halen.Ze forceerden net slot van het hek en van
pet baarhuisje.Inmiddel.s waren Rien's moeder,zuster en vrouw near
de weg gekomen en hoorde hij hen praten;1.fiierdoor began Rien onrustig te worden,begon te draa.ien en wildJ- opstaan.Daarop gingen de
moffen natuurlijk te keer en toen Rien zei,dat zijn vrouw dear
stond lieten zij het achterzeil van de auto zakken zodat men niet
in-of ~it kon kijke·n~Later tilden ze het zeil echter weer gedeeltelijk ,;
op,zodat we we.er ie"6naar buiten konden zien.Met Rien ging het
ech.ter niet goed;hij z:at maar te armezeren en te draaien;kortom
ik merkte,dat hij _het-wel begrijpelijk-o p zijn zenuwen had. f
De gevolgen bleven dan oak niet uit,want op een gegeven moment
springt Rien op een mof toe,rukt zijn m.p.uit zijn houder en wil
schieten,maar het ding stand gelukkig veilig,want anders was het
natuurlijk met ons alle drie slecht afgelopen.Ik zag het gevaar
van de situatie echter direct in en Henk blijkbaar ook.We pakten
Rien beiden vast om te voorkomen,dat hij nog gekke dingen deed.
De moffen gingen nu echter zo te keer,dat horen en zien verging.
De e{n wilde Rien met een dolk te lijf,e~n ander stand met de kolf
van een geweer voor hem:. en ik verwachtte niet enders dan dat ze
hem zouden vermoorden.
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De vreselijkste v.erwensir. . gen werden hem en ook ons,naar het
hoo1d geslingerd en Zc m~skten ons · uit voor al wat mooi en lelij K
was.Het gevolg van Rien' s optreden was echter,dat we alle drie
gebanden werden,niet met een zacht touwt~e,maar met een dunne draad.
1
naarna werd het lijk van Bruno Lfigeladen en gLfigen we weer rijden.
Over de brug richting Tolsteeg. Op h.et dorp was niets van de NBS
te zien.Wel hing hier en daar een vlag uit m&ar niet bij de dokter.
Bij het caf~ van Van. Houwelingen stopte de auto en tot onze verbazing liepen daar de twee moffen weer,die Chris vrijdagavond
ingerekend had.Hun koffers werden zeer bereidwillig ingeladen
door Ke.es Eikelenboom,die on.s niet opmerkte.Vervolgens stapten ook
dez.e twee moff'en in en ging ·de reis weer verder de Tolsteeg af en
de rijksweg op richting Gorcum.Ond.erweg gaf e·e'n van de mof'fen het
pistool van de gesneuvelde Bruno aan. een van de moffen ui t
Bleskensgraaf,die ons daarmee' van tijJ tot tijd bedreigde.
Rien,die blijkbaar het stijfst was gebonden en bovendien geen•
al te gemakkelijke zitplaats had,zat wat voorover om zich de
gemakkelijkst mogelijke houding te geven.De mof 1 die in Bleskens.graaf door de onzen zo goed was behandeld, beval hem echter rech top
te gaan zitten.Rij stand ons zelfs niet toe ons te verroeren.
Bij Giessendam verliet de auto de rijksweg en reed de dijk op
en hetdo.rp in.Hier werd verschillende malen voor langere of kortere
tij halt gehouden,hetgeen mij zeer aangenaam was,niet omdat ik zo
gemakkelijk zat maar al dat stoppen was tijd rekken en dat kon onze
redding betekenen.De Duitsers hadden immers gecapituleerd en dus
konden de Tommies gauw komen.Op de laatste halte,waar ze naar
schatting langer ~an een uur stil stonden 1 -het was blijkbaar bij
o,f ander Dui ts bureau- lae.dden. de moffen, die mee ui t Bl' graaf
waren gekomen,hun koffers over in een luxe auto.Ze gingen ,zo ze
zeiden,naar Den Haag. De mof',die on.s . in Bl'graaf gebonden had,was
e.en ~an de grootste harken. Teen wij in Giessendam stonden heb ik
verschill.ende keren gehoord,dat hij aan de commandant vroeg of hij
ons ter plaatse mocht. doodschieten,maar de commandant bleef di t
gelukkig. weigeren.
Na geruime tijd in Giessendam te hebben aoorgebracht vertrokken
we weer.Het ging de rijksweg op in de richting Gorcum.Bij
Schel.luinen wilden ze de brug over en de dijk op doch deze was
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vermoedelijk &f£esloten zodat ze door Sche~luinen de binnenlarLden ingingen.Spoedig wist ik niet meer waar we ons bevonden,
omdat ik hier geheel onbekend was.Na geruime tijd kwamen we op
een plaats aan waar we uit moesten stappen.Daar de moffen uit Wijngaarden behoorden tot een afdeling in Schoonrewoerd dach t ik , dat
we daarheen waren gebracht.We werden in de keuken van een door
de mo.ffe.n betrokken villa gebracht waar we elk in een hoek moesten
gaE.n staan.Twee man bleven bij de deur staan om ons te bewaken.
Na enige tijd kwamen een paar feldwebels ons met een bezoek vereren; die hebben ons daar even uit staan kafferen op een manier
zo.als je alleen van moffen kunt verwachten.Het begon natuurlijk
zeals dat bij de moffen de gewoonte is,met schweinhunde en
dre.ckschweine.Ja,zeiden ze,jullie zullen de zon niet meer zien
opkomen en,ze moesten jullie door de strot schieten,dan kun j <e
stikken in je eigen bloed.Toe~ deze twee heren van het Herrenvolk een poosje vertrokken waren kwam er een mof,van wie we al €erder hadden gemerkt~dat hij geen kwaad karakter had.Hij zorgde er
voor, dat we IllO.chten gaan zitten en toeil. ik later vroeg even naar
d~ w.c.te mogen stand hij dat direct toe en maakte mijn handen los.
Toen hij me later weer bond deed hij dat op een heel wat zachtere
manier als dat kreng in Bl'graaf.Ook Rien en Henk mochten naar de
w.c. en Rien vertelde later,dat hij teen zo los gebonden werd,dat
hij he.t touw zo had kunnen afschuiven.Toen het danker werd kwam
er een mof binnenstappen;we moesten opstaan en mee naar buiten.
Onder ·z.ware bewaking ging het over straat en een soort park in.
Waarom dat weet ik niet maar ik was ervan overtuigd,dat ze ons
hier of daar gingen afmaken en later vertelden Rien en Hehk, da·t
ook z.ij daarvan stellig overtuigd waren.Naast mij liep de commandant van de ploeg,die ons gevangen genomen had.Ik _vroeg hem wat
ze met ons gingen doen.Hij .zei me,dat we ergens naartoe gebracht
warden waar we konden gaan slapen.Dat stelde mij echter maar half
gerust.Ik zei: zeg het maar gerust,jullie gaan ons doodschieten.
Nee,zei hij,jullie gaan slapen doch verder kan en mag ik niets
zeggen.Het bleek nag waar te zijn oak want we werden in een
gebouw: gebracht(naar boven en in een danker hok{Onze handen werden
l.osgemaakt waar~ we. onze bretels,riemen, stropdassen en zakmessen
moesten afgevenf.Een van de harken haalde nag gauw een daar liggend
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vloerkleed weg,blijkbaar bang,dat we daarop te zacht zouden
liggen.De deur werd nu dichtgespijkerd en we werden aan ons lot
overgelaten zodat we weer met elkas.r konden praten.
Rien v:ertelde ons , dat we in Meerkerk waren en dat we nu ln het
hotel "Hof van Holland"zaten. Bij het naar binnen gaan had hij
deze naam boven de deur zien staan.Na wat gepraat te hebben probeerden we wat te slapen,waartoe we zo dicht mogelijk tegen elkaar
gingen l.iggen om zo elkaar een beetje te verwarmen.Als Je ons zo
had zien liggen zou je zeker gelachen hebben doch Henk en ik
hadden met onze natte kleren warmte nodig wilden we geen longontsteking oplopen.Rien was echter droog en daarom lag hij ln
het midden.Zo nu en dan wisselden Henk en ik van plaats om aan
alle ka.nten v:an Rien' s moederlijke warmte te worden voorzien.
Zo brak eindelijk de zondag aan en began het licht te worden.
'
In het gebouw bleef het echter volkomen stil.Ik gluurde eens door
een reet van de deur en zag,dat er ook nog bewakers aanwezig
waren,die op hun strozakken lagen te pi_tten.Hoe Henk precies over
ons lot dac~t weet .ik niet maar Rien was nogal pessimistisch.
V'erschillende malen z.at hij dan stil in gedachten en zei dan plotseling: nee, we komen niet meer thuis 1 we worden zeker doodgeschot..en.Ik geloof eigen ..lijk~dat H.enk er ook zo over dacht,maar ik
had steeds moed en probeerde hen ook z.o veel mogelijk op te
beuren.Immers,een fanatiek militair mocht ons niet eigenmachtig
doodschieten,terwijl volgens mij diegenen die het wel mochten doen
of daart6e het bevel konden geven een hoge rang bekleedden en
zulks in v:erband met de capitulatie tach niet meer op h~
v:erantwoording durfden te nemenoDeze gedachte heeft mij steeds steun
gegeven en zeals ge straks zul t horen bleek het ook zo te zijn.
De honden,die v:oor de deur op wacht lagen,hadden inmiddels hun
strozak opgepakt en waren vertrokken,waarvoor in de plaats een
andere soldaat op wacht kwam. Na enige tijd kwam er iemand naar
deze bewaker toe en werd de deur opengebroken.Het bleek een onderofficier van de SS te zijn.Hij began natuurlijk weer te schelden
v: an schweinhunde, enz. Doodschieten, zei hij, neen dat is veel te
goed,als ik baas was,dan ophangen.Aan dergelijk geblaf waren we
al. gewend, zo.dat ' ik me daar weinig van aantrok. Toen hij weg was
deed de we..c ht de deu.r. weer dichtamaar -van dichtspijkeren maa.k:te
hij tot onze verba:z.ing niet, v:eel .
'

~

Later ~iep hij weg e~ kwam met tussenpozen eens even kijken.
Teen hij weer eens een keer kwam kijken vroeg hij ons tot onze
verbazing of alles goed was,waarop wij om drinken vroegen.Hij zei
ons echter,dat er niets was. Toen hij later weer boven was vroeg
Henk even naar de W.C~ te mogen,hetgeen hij goedkeurde.Hij haalde
eerst iemand op om te.r bewaking mee te gaan.Toen deze tweede persoon
met Henk weg was haalde hij vlug een etensketeltje met koffie,
~iet Rien en mij ervan drinken en verstopte het toen achter een
rol verduisteringspapier, terwijl hij ons zei,dat zijn kameraad het
niet mo:cht weten. Toen Henk terug was ging Rien. mee en to en ze ui t
het gezicht weren werd vlug ~e koffie weer opgezocht.Henk mocht
nu drinken waarn.a hij het blikje weer vlug wegbracht.Toen we allen
geweest waren ge.f' Rien hem als beloning een paar sigaretten, die
hij nag in z.ijn z,ak had.De deur werd nu weer dich tgedaan doch haast
niet vastgespijkerd.De bewaker ging weg en kwam nu slechts met
tussenpozen van ongeveer een half uur eens even kijken.
Bi.j het naar de W.C. gaan had ik mijn o.g en goed open gehad.Ik had
opgem.erkt,dat onder het raam van het vertrek waarin ons donkere
hok uitkwam een laag schuurtje stond.Omdet onze bewaker de deur
niet vast dichtspijkerde en steeds zo lang wegbleef zei ik tegen
Ri.en en Renk.dat er een mogelijkheid tot ontvluchten was.
We gi.ngen ee.n ontvluchtingsplen opzetten.We hadden het voordeel,
dat Rien hi.er tamelijk goed bekend was.We konden.,zo zei hij,langs
het haventje,dat achter het hotel liep,lapen tot we aan de verkeersweg kwamen.dan de verkeersweg oversteken,wearna we in een polder
zouden komen•Hi.ervoor hadden we valgens Rien haogstens tien ~nuten
nodig.Door deze polder zouden we dan in Noordelaas kunnen komen
en dan zouden we wel verder zien.Om buiten te komen zauden we als
~olgt te werk gean.De overalls aan elkaar binden,zo voorzichtig
mogelijk de deur open maken,daarna zo snel mogelijk het raam
opschui~en terwijl een tweede man een stok (die dear stand voor de
verduistering)voor het raam zou_z£tten en de derde man de overalls
aan deze stok zou binden, waarne we ons een voor een konden laten
z~kken.Maer omdat we niet wisten of er O£der ons raam nag een ream
was besloten we tot het danker te wachten.Onze schoenen zouden we
dan boven uittrekken om op straat onhoorbear te kunnen lopen.
Bij het afdalen zouden wij deze dan met de veters om onze nek
kunnen hangen.
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We wachtten nu met ongeduld op het donker.We waren opgewekt
en:.zelfs Rien,die steeds nogal pessimistisch was geweest,dacht weer
gauw bij zijn vrouw te zijn.
Intussen was het middag geweest en hadden we,evenals zaterdagavond
en z:ondagmtorgen geen eten gehad.Om een uur of twee kwamen er enkele
moffen near boven.Ze praatten druk en we hoorden,dat ze het ook over
eten hadden.Zonder dat onze deur open was geweest vertrokken ze weer
beh.alve de wacht en nog iemand.Even later kwamen er weer een paar
en werd de deur open gemaakt.Het bleken een hauptmann en een
o·n derofficier te zijn, blijkhaar zoiets als de sergeant van de week
zoals ik he.m dan ook maar z.al ~ noe.men. Zo., zei de hauptmann tot de
sergeant van de week,zijn dat die krijgsgevangenen ,waarop deze zich
haastte te zeggen:neen
hauptmann, dat zij terroristen.Nee, zei de
,..
hauptmann weer~dat zijn krijgsgevangenen.Die moeten eten hebben,
m01gen roken en moeten s.toelen hebben om op te zi tten . en verder moet
die deur open blijven.Ze vertrokken weer en even later werd er een
bank voor ons gebracht.Nog wat later kwam de sergeant van de week
terug ·met de kok,die een halve emmer rgoed eten bracht ~::dat we schoon
o~ aten.Daarna kregen we elk een kug met een klontje bater en een
stuk worst.Na een poosje kwam de hauptmann weer bij ons met de boodschap,dat we ons gereed moesten maken want we zouden near Rotterdam
worden ge.bracht.Omdat deze hauptmann zich zo menselijk gedroeg
waagde ik het hem te vragen wet ze met ons gingen doen.Och,niet
veel, z~i hij. Ik vroeg, wat ik daaronder moest verstaan, waarop hij
z.ei,dat we niet doodgeschoten zouden worden.
Nadat de hauptmann wa.s vertrokken kwamen er een pa.a.r van de feldgendarmerie met de . sergeant van de week om ons op te haleh voor
ons vertrek.Toen ik Olli mijn bretels,zakmes enz. vroeg deed de ser~
geant v·an de week eerst alsof hij nergens van wist doch even later
gaf hij het mij terugf:Zelfs gaf hij ons de draden,waarmee we gebonden wBren geweest.Daarna. brachten ze ons buiten en moesten we op
een open vrachtauto gaan liggen en blijven liggen.Wij werden
bewaakt door twee man met een engelse sten-gun plus nog een met
een handgranaat in zijn koppel.Zo gingen we rijden met een kussen
onder ons hoofd, dus eerste klas, mijnheer'1
Aan de zan bepaalden we de richting waarin we reden en al gauw bemerkten we ,dat we in pleats van near het westen in noordelijke
richting reden, z.odat we in Vianen terecht kwamen, wear we met de
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pont overging en.Aan de overkant gir~g het weer in noordelij ~ e
richting tot we i~ utrecht kwamen,waar we in het huis van bewaringdat was de Wehrmochtsgevangenis- werden afgeleverd. Hier ontstond
een meningsverschil.Enkelen waren van mening,dat we in de eel moesten
omdat we terroristen waren.Anderen waren van mening,dat we krijgsgevangenen waren.Dit bleek ook de mening te zijn van een of andere
hoge piet van de feldgendarmerie,hetgeen bleek uit een brief,die
onze begeleiders hadden meegebracht.Dus werden we naar boven gebracht
,
en kwamen daar op een grate zaal, waar we voorlopig ons verblijf ...,
(;'-"-. . . :.. ; ,.. m.oestenCDe cipier vertelde ons zelf half nederlander te zijn en
ons daarom volkomen kon begrijpen.Hij beloofde ons een goede
behandeling en vertelde ons,dat alle hier &anwezige Duitsers niet
zo· kwaad war en. Later vernamen we van een andere Dui tser, dat hij een
ba-.ron was en in Nederland,Ned.-Indi!A en Duitsland grate landgoederen
had.Hij bleek ook een persoonlijke vriend van Prins Bernhard te
zijn. Nadat de buron was vertrokken besloten we te gaan eten van
de kug,die we uit Meerkerk hadden meegebracht.De baron bracht bns
·waswater,drinkwater, een paar kroezen en een handdoek en bovendien
voor elk een sigaret, die hij, zoals hij · zei, voor ons had gekregen
van een goed Nederlander.
Na gegeten te hebben gingen we ons eerst eens heerlijk wassen.
Daarvoor hadden we gedurende onze gevangenschap nog geen gelegenheid gehad. Na de Wijngaardse madder van onze handen en gezicht
te hebben gewassen rookten we de gekregen sigaret.
Even .later kwam de cipier weer naar boven met een administrateur,
die onze naam,geboorteplaats,enz. opnam.
Daarna besloten we maar gauw te gaan slapen.

·~

Hier stopt het verhaal van dhr. De Haan en pakt M A

van Klei de draad op:

Met groat respect voor de correctheid aangaande de gegevens van Piet. Meermalen heb ik het voornemen gehad om een sluitend geheel te schrijven . Immers is Piet gestopt daar waar wij nag gevangen zaten . Met de overtuiging
dat ik het recht niet heb een aanvulling te schrijven meen ik tach, ten
aanzien van het dramatische verleden (voor zover in mijn vermogen) te graven in dat verleden van "zo was h et" .
In de gevangenis was een grate zolder welke in ZlJn geheel ter beschikking
was voor ons. Tientallen strozakken duidden er op dat het gediend had als
doorgangshuis. Strozakken die op de naad geopend waren bevatten diverse
briefjes van vorige gevangenen die hoogst waarschijnl~k nag hoop hadden
dat die berichten hun familieleden nag konden bereiken.
De avond kwam, het enige licht kwam door de dakraampjes die uiteraard van
dikke tra l ies waren voorzien.
Door oververmoeidhed en emoties van het voor.gaande heb ik geslapen . Waarschijnl~k doordat Piet en Henk_een gesprek voerden met een bewaker ben ik
wakker geworden. !let gesprek ging over onze gevangenname. Heel zeker weet
ik nag dat hij mededeelde dat wij, Henk, Piet en ik, in de vroege morgen
zouden worden doodgeschoten. De bewaker had een houten been (mof), hij
wist veel te vertellen over onze aktiviteiten, onder andere dat docter Ingelse oak zou worden gefusilleerd. Ik kan mij nag herinneren dat wij verwonderd waren over het feit dat hij zo goed geinformeerd was over de doc:
ter.
In elk geval: wij waren gevangen , doch waren niet aan een verhoor onder worpen geweest. Het was voor mij nag steeds~duidelijk dat het kritiek was.
Toen het morgenlicht door de raampjes naar binnen viel, kroop Piet door
middel van spanten en binten naar hoven. Hoe h~ het precies fikste weet ik
niet meer. Ik weet echter zeker dat hij met een arm door de tralies zat
Zoals hij later vertelde had hij met de band van de B.S. (blauw en wit).
Een tijd lang had hij gezwaaid. Hij hoopte op deze manier de aandacht te
trekken . De bedoelde band werd door ons gedragen aan de linkerbovenarm
ten teken dat we aangesloten waren bij de Binnenlandse Strijdkrachten ...
In de loop van de morgen kwam er een mof met een Canadese soldaat naar
hoven. Een ogenblik later werden we bevrijd uit de gevangenis. Bij de
poort kreeg ik van een mevrouw een bosje seringen en enkele zoenen Ver der weet ik van dat moment niets meer . Voorts zijn wij gaan lopen, naar ik
meen, richting Goude. Vervolgens zijn we opgestapt op een Canadese legerauto en reden we.richting Gouda. Daar hebben we contact gezocht"met di
BS. Daar waren ze zo rijk dat ze ons een personenauto met chauffeur ter
bes chikking stelden en ons naar Bergstoep brachten. Het was in de avond
toen we daar arriveerden waardoor er geen gelegenheid was om naar de andere van de Lek te komen, med~ doordat er geen materiaal meer was om te varen. We besloten terug te gaan naar Gouda om aldaar te overnachten. We
hadden pech met de T-Ford (hij had 5 jaar onder takken gestaan.). De
Ford wilde niet starten, waardoor we besloten in de T-Ford te overnachten .
De volgende morgen zijn we voorafgezet met een roeiboot. Bij Streefkerk
ZlJn we ter hoogte van het centrum de polder in gegaan en via de boezembrug naar Bleskensgraaf
Daar meldden we ons bij docter Ingelse. Het wgerzien van allen was verbluf
fend. Hierb~ moet ik nag opmerken dat burgemeester Dekking (was maanden
ondergedoken haogstwaarschijnl~k op de dank) toen ik net thuis was een bezoek kwam brengen aan mijn moeder. Vele troostende woorden sprak hij. De
man was zo doordrongen van het verdriet, dat toen mijn moeder hem duidel~k maakte dat ik naast hem zat op de bank voor het huis, gewoon doorsprak
i n de overtuiging dat alles nag in orde kon komen.

Hierbij wil ik opmerken dat WlJ de burgemeester nie t als onvolwaardig be s ch o uw den . .In tegendeel, wij stelden dit ten zeerste op prijs da t hij er was. Hi j h ad
in de achterliggende jaren voor vele probl emen gestaan, was uitgeput, on der g edo
ken, omdat alle ellende die hem werd toegeschoven niet meer te doorstaan was.
Wij, ook ik, kunnen ons niet voorstellen hoe dit in werkelijkheid was gewees t ,
vooral voor de leidinggevende functionarissen.
Nog even terug naar he t relaas van Piet. Waarom heeft hij het nooit afgemaak t ??
Naar mijn mening hebben wij (Henk en ik) het aan Piet zijn a c tivitei t en te dan ken door te zwaaien met de genoemde band die opgemerkt is door miss c hien de
vrouw met de seringen, ~oorts er kennis aan heeft gegeven aan de plaa t selijke BS
of Cannadees, zodat wij uit de gevangenis zijn bev ri jd . Pie t heeft zi c h zelf
geen pluim op de hoed willen zetten en heeft die passages weg gelat en. Naar
mijn mening had hij de pluim wel verdiend.

