
8. Ter dood veroordeeld wegens begunstiging van den vijand…

Het is al enkele maanden relatief rustig in de lucht boven de Hoeksche Waard. Op 10 februari 1941

vallen er voor het eerst weer Engelse bommen. Die nacht vliegen 43 toestellen naar de havens van

Rotterdam. Zij voeren een aanval uit op de olietanks bij Pernis. Voor het eerst doen aan deze aanval

ook nieuwe vliegtuigen mee, drie grote, viermotorige Stirling bommenwerpers. De toestellen keren

zonder verliezen naar Engeland terug. Door navigatiefouten komen enkele bommen in de Hoeksche

Waard neer. Brandbommen vallen op Zuid-Beijerland, in het water van de Binnenmaas en in de

polder het Oudeland van Strijen. Ook aan de Hoekseweg vallen bommen. Mensenlevens zijn gelukkig

niet te betreuren. Vijf weken later, op 18 maart, is het weer raak. Opnieuw voeren de Britten aanvallen

uit op Rotterdam. Negentien vliegtuigen laten in de nacht hun bommen op de havens vallen. Zij

keren zonder verliezen te lijden naar Engeland terug. Een twaalftal bommen valt aan weerszijden van

de Waleweg in Strijen. Ze richten weinig schade aan. Ook vallen er bommen aan de Buitendijk en de

Schenkeldijk. Bommen die in de gorzen neervallen, zorgen ervoor dat veel rijshout in vlammen

opgaat. Opnieuw is er gelukkig alleen sprake van materiële schade. Een dag later vallen er bommen

op Goudswaard89, terwijl op 24 maart een Duits zoeklicht bij Oud-Beijerland een aanval te verduren

krijgt. Het lijkt wel of de intensiteit van de Britse bombardementen toeneemt. Vaak zijn het bommen

die eigenlijk voor de havens van Rotterdam bedoeld zijn. Een kort overzicht mag daarvan getuigen:

‘2 april: bommen op Oud-Beijerland. Materiële schade. 19 Blenheims vallen kustdoelen aan in

België, Nederland en Denemarken. Een Blenheim verloren90.

9 april: bommen op Zuid-Beijerland. Geen noemenswaardige schade. Rotterdam werd deze

nacht door vijf Wellingtons aangevallen.

20 april: om 23.00 uur vallen ± 80 brisantbommen op de Oudbeijerlandse Nobelstraat. Weer ont-

snapt men aan een ramp; er zijn geen doden of gewonden. Het zijn weer missers van zeventien

Wellingtons en zeven Whitleys die olieopslagplaatsen langs de Nieuwe Waterweg aanvallen.

21 april: voor het eerst vallen er theezakjes uit de lucht. Ook bij Numansdorp. Aan de zakjes zit een

gekleurd label van papier, waarop te lezen staat: ‘Nederland zal herrijzen’ en ‘Uit vrij Nederlands-

Indië een groet. Houdt moed!’

29 april: aanval van 31 bommenwerpers op de oliedepots van Rotterdam. Zes bommen komen neer

in Het Land van Essche te Strijen, terwijl er bommen ontploffen bij het Sluisje te Zuid-Beijerland.

3 mei: Rotterdam door negen bommenwerpers aangevallen. Ze laten zestien bommen vallen in

de Johannapolder te Strijen.

4 juni: er vallen enkele bommen in de Oud-Beijerlandse polder.

21 juli: er vallen bommen bij Oud-Beijerland. Er is die nacht geen aanval op Rotterdam, maar

op Frankfurt en Mannheim. Wij denken dat een van de bommenwerpers die bij de aanval

betrokken was, zijn bommen heeft afgeworpen.’

Bij al deze bombardementen blijven de burgers verwondingen en dood bespaard. Dat zal echter

veranderen, zoals blijkt uit wat gebeurt in augustus. De bevolking van de Hoeksche Waard wordt

opgeschrikt door bruut geweld en het Duitse principe van vergelding en terreur. Daarvoor moeten we

eerst iets vertellen over de filmindustrie van die tijd.

‘One of our aircraft is missing’ heet de film die in 1942 wordt vertoond in vele Amerikaanse, Canadese

en Britse bioscopen. De film beschrijft de vlucht van een Wellington bommenwerper naar Duitsland.

Tijdens de vlucht wordt het vliegtuig getroffen door afweergeschut. Het is snel duidelijk dat de vlieger

niet in staat is het toestel veilig naar Engeland terug te brengen. De bemanning rest niets anders dan

in Nederland een noodlanding te maken. Ze willen proberen de Noordzee over te steken teneinde

Engeland te bereiken. Bij hun pogingen uit handen te blijven van de Duitsers komen de Britten in con-

tact met verschillende Nederlandse burgers. Sommigen zijn ‘goed’, anderen zijn ‘fout’. De film laat ook

zien wat het verschil is tussen ‘goede’ en ‘slechte’ mensen. Het verschil in gedrag en karakter wordt om

redenen van propaganda zwaar aangezet. De Duitsers en hun helpers worden geportretteerd als wreed

en dom. De goede Nederlanders zijn eenvoudig, gelovig en vooral trouw. De vliegers weten in contact

te komen met leden van het verzet en krijgen in het landelijk gebied waar zij zijn geland een gastvrij
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89. Die nacht werd Rotterdam door één Wellington en één Stirling aangevallen.

90. Blenheim Z5818, UX-P van No.82 Squadron. Spoorloos verdwenen, gehele bemanning vermist.
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onthaal. Vanzelfsprekend doen de Duitsers en hun handlangers van alles om de vliegers te vinden.

Uiteindelijk slagen de goede Nederlanders erin hun vrienden uit handen van de vijand te houden. Na

spannende avonturen slagen de Britten met hulp van Nederlandse patriotten erin bezette gebied te

verlaten. Hoewel de goede Nederlanders in vrees en beven achterblijven, is de boodschap van de film:

‘Alles zal goed komen, eens zal ook het kleine Nederland weer vrij zijn’. De film maakt diepe indruk in

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dat komt vooral omdat de makers heel duidelijk het

verschil aangeven tussen de nazi’s en de nobele mensen uit dat kleine land aan de Noordzee. Er is nog

iets: de film begint met een document van de Nederlandse regering in ballingschap. In het document

worden de namen getoond van vijf mannen uit Westmaas die hun leven hebben gegeven voor het

helpen van vliegers in nood91.

Hoewel de film vooral gemaakt wordt als propaganda tegen de bezetter, is het verhaal gebaseerd op

een gebeurtenis die werkelijk plaats heeft gevonden: de noodlanding van Wellington Z8807 van 11

OTU aan de Eerste Kruisweg te Oud-Beijerland. Hoewel de RAF al geruime tijd twijfelt of deze

propagandavluchten zin hebben, moeten de Operational Training Unit’s, de operationele opleidings-

eenheden, deze taak uitvoeren. Hiermee doen de jonge bemanningen ervaring op in het vliegen

boven vijandelijk gebied, in het navigeren en in het samenwerken als eenheid. Sir Arthur Harris, die

de bevelhebber is van Bomber Command, zal later spottend zeggen dat de RAF alleen maar zorgt

voor een voldoende aanvoer van wc-papier voor de vijand.

De bemanning van de tweemotorige Wellington bestaat in haar geheel uit

onderofficieren. Vier van hen zijn Britten, één komt uit Australië en één is een

uit de Verenigde Staten afkomstige Canadees. In een OTU bereiden ook zij

zich voor op de dag dat zij zullen worden overgeplaatst naar een operationeel

squadron ergens in Engeland. De gezagvoerder is James Walker. Om zijn

Amerikaanse afkomst noemen de anderen hem ‘Tex’. Copiloot Ronald

Charlesworth is een Brit. Ze noemen hem ‘Charley’. De observer is Tom

Humphrey. Er zijn twee radiotelegrafisten aan boord, die ook als boordschutter

dienstdoen. Ron Mackenzie komt uit Australië en zijn collega Leonard Sparks

uit Engeland. In de nauwe staartkoepel zit Stanley Pryor uit Wales.

Gedurende de nachtelijke uren van 6 op 7 augustus 1941 voert Bomber

Command vier aanvallen uit op verschillende doelen in Duitsland en elders.

Ook stijgen twee Wellingtons van 11 OTU op om hun missie uit te voeren.

Door allerlei oorzaken zal één van die vliegtuigen geheel uit de koers raken en

uiteindelijk neerkomen in de Hoeksche Waard. De tweemotorige bommen-

werper zal de oorzaak zijn van verbijstering en doodsangst en zal zorgen voor

een dieptepunten in de geschiedenis van de Hoeksche Waard tijdens de Duitse

bezetting.

Aan de nachtelijke operaties van Bomber Command doen die nacht minder vliegtuigen mee dan

gewoonlijk. De doelen in Duitsland zijn Frankfurt, Mannheim en Karlsruhe. Een vierde groep

bommenwerpers wordt naar Calais in Frankrijk gestuurd. In totaal bevinden zich die nacht 170

bommenwerpers van de RAF boven bezet Europa. Aan het eind van de volgende ochtend, als alle bom-

menwerpers die de operatie hebben overleefd, geland zijn op hun bases, kan de RAF de rekening opma-

ken. De verliezen zijn relatief zwaar.Een overzicht van de verloren vliegtuigen laat het volgende beeld zien:

Squadron Vliegtuig: Doelwit:

No.44 Hampden I Calais Opgestegen Waddington 22.35 uur. Bij slecht weer

X2917 KM-R gecrasht te Barton Bendish. Vier doden.

No.144 Hampden I Calais Opgestegen van North Luffenham. Spoorloos

AD903 PL-A verdwenen. Vier man vermist.

No.51 Whitley V Frankfurt Opgestegen Dishford 22.00 uur. Vier gevangen,

Z6488 MH-W één dode. Neergeschoten door Ofw. Reinhard 

Kollak van I./ NJG1. Gecrasht te Heeze (NL).
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Sgt. S.J. Pryor wordt in het

krijgsgevangenenkamp een

ervaren tunnelgraver.

(Mevr. C.M. Pryor)

91. De namen zijn als eerbetoon aan hen vermeld in de inleiding van dit boek.
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No.51 Whitley V Frankfurt Opgestegen Disford 22.08 uur. Door ijsafzetting 

Z6808 MH-N door crew verlaten en bij East Bradenham gecrasht 

om 03.00 uur. Vijf ongedeerd.

No.58 Whitley V Frankfurt Opgestegen Liton-on-Ouse 22.35 uur.

Z6835 GE-Q Om 05.57 uur bij overshoot in hangar gevlogen.

Geen gewonden.

No.78 Whitley V Frankfurt Opgestegen van Middleton St.George. 12 km noord

T4158 EY-? van Duinkerken op het water geland. Opgepikt

door HSL145 van Dover, crew veilig.

No.150 Wellington 1C Frankfurt Opgestegen Snaith 22.35 uur. Neergeschoten door

W5721 JN-Z Flak92. Vijf doden, begraven Reichswald.

No.300 Wellington 1C Frankfurt Opgestegen Hemswell 22.12 uur. Gecrasht in de

Pools X9676 BH-M Noordzee. Zes man dood, twee lichamen 

aangespoeld en op Pools kerkhof Newark begraven.

No.57 Wellington 1C Mannheim Opgestegen Feltwell 22.25 uur. Voor het laatst 

Z8704 DX-? contact om 05.55 uur boven Frankrijk. Zes 

krijgsgevangen.

No.75 Wellington 1C Mannheim Opgestegen van Feltwell. In Noordzee neer.

R11648 AA-? Twee man gedood, vier gevangen.

No.149 Wellington 1C Mannheim Opgestegen Mildenhall 22.39 uur. Neergestort bij 

X9633 OJ-R Thorembais Sint-Truiden (B). Vijf man gedood.

No.214 Wellington 1C Mannheim Opgestegen van Stradishall. Daarna spoorloos.

X9750 BU-? Zes man vermist.

No.144 Hampden I Karlsruhe Opgestegen van North Luffenham. Spoorloos 

AE410 PL-? verdwenen. Bemanning van vier vermist.93

De Wellington van 11OTU heeft niets met deze

aanvallen te maken en is met een ander toestel

eenzaam op weg boven bezet Frankrijk. De

Wellingtons hebben elk een eigen gebied aange-

wezen gekregen. Daar moet de bemanning tien

tot vijftien pakken pamfletten droppen, terwijl

elk toestel ook nog twee bommen van 250 pond

draagt. De eerste, Z8807 met Sergeant Walker en

zijn bemanning, heeft het gebied tussen Vendome

en Chateauroux als doel. Sergeant Bennet en zijn

crew in X9614 gaan naar Tours en Le Blanc,

Sergeant Bennet keert om 03.45 uur veilig terug

op Bassingbourn. Walker en zijn mannen bereiken

wel het doelgebied. Ze werpen bij Lyon hun

pamfletten uit, terwijl ze van 9.000 voet met een

snelheid van 300 mijl omlaagduiken. Het weer is

vreselijk en al snel moet Humphrey, de waar-

nemer, toegeven dat hij door het dichte wolken-

dek niet in staat is de positie van het vliegtuig te

bepalen. Bovendien zit er zoveel elektriciteit in de

lucht dat de apparatuur niet meer betrouwbaar is.

IJs slaat van de romp tegen de staart. IJsafzetting is

de schrik van elke vlieger. Het is duidelijk dat de

onervaren bemanning op de eerste vlucht boven

vijandelijk gebied zwaar in de problemen is

geraakt. Dan wordt opeens het toestel door

geschut getroffen en een van de scherven raakt de
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Sgt. T. Humphrey als navigator in opleiding.

(Mevr. B. Humprey)

92. Flak: Flugzeug Abwehr Kanone – Luchtdoelgeschut.

93. Dit overzicht geeft aan welke verliezen Bomber Command soms leed. Bron: Bommer Command Losses 1941, W.R. Chorley.

19508De luchtoorlog (DEF)  12-08-2002  09:03  Pagina 70



motor. Met een steeds erger haperende motor en zonder kans om met behulp van de sterren hun

plaats te bepalen, vliegen de mannen in noord-noordwestelijke richting.

Intussen verstrijkt de tijd op Bassingbourn. Van Z8807 is geen spoor. Pas om 06.15 uur is er kort

radiocontact en krijgt de bemanning vanuit Hull een ‘fix’, waaruit blijkt dat het vliegtuig zich in de

buurt van Rotterdam bevindt94. Dan is er weer doodse stilte. De problemen voor Walker en zijn

bemanning zijn nog niet ten einde. Zij zijn boven het Hollandse Waterweggebied beland, waar

tientallen Duitse afweerbatterijen staan opgesteld. Die openen onmiddellijk het vuur. Het gevolg is

dat de Wellington weer wordt getroffen. Ron Mackenzie zal in zijn memoires schrijven95:

‘De niet meer werkende motor werd erg rood en het was duidelijk dat we snel ergens moesten

landen. Het zou prettig zijn geweest als we wisten waar we waren, maar dat maakte op dat

moment ook niets meer uit. Charlie (Sergeant Charlesworth) zei dat als hij nu niet landde, het

vliegtuig zou crashen. Vanaf mijn plaats kon ik de snelheidsmeter zien. De stallingspeed96 van de

Wellington was 65 mijl per uur. Charlie hield haar precies op 65, terwijl we daalden naar een

polder, waarvan we dachten dat het Zuid-Beveland was. De modder werkte bij de landing als

een stootkussen. We schoven nog een stuk door en de neus begroef zich in de modder. We waren

in bezet Nederland, het was ± 05.3097 uur en we waren ver van huis.’

Het vliegtuig ligt in de akker naast de boerderij van de landbouwer Blok aan de Eerste Kruisweg,

onder de gemeente Oud-Beijerland, dicht bij de buurtschap Greup. De bemanning wacht niet lang.

Met de neus en de propeller begraven in de modder en een motor naar de hemel wijzend, is de

Wellington van verre te zien in het vlakke land. De bemanning bereidt zich voor om zo snel mogelijk

van het toestel weg te komen. Voor zij verdwijnen, moeten ze een paar dingen doen. Humphrey schiet

een lichtkogel in de rechter brandstoftank om zo het vliegtuig te vernietigen. De eerste weigert dienst,

de tweede ketst af en steekt het Sidcot-vliegpak98 van Humphrey in brand. Hij laat zich languit in de

modder vallen om de vlammen te doven. Mackenzie drukt intussen op de knop waarmee de IFF99

wordt vernield.

Op dat moment zien de vliegers mensen naderen. Eerst denken ze dat het Duitsers zijn, maar spoedig

blijken de onbekenden burgers te zijn. Op het land zijn al een aantal arbeiders aan het werk. Ze willen

de Britten helpen. Anderen zijn door het schieten wakker geworden en uit bed gesprongen om te

kijken wat er aan de hand is. Hoewel geen van hen Engels spreekt, maken zij de crew duidelijk dat het

vliegtuig niet op Zuid-Beveland maar bij Oud-Beijerland is geland. Nu zij onder vrienden zijn, willen

de zes toch een poging doen hun toestel te vernietigen en aan de vijand te ontkomen. Terwijl de

burgers nieuwsgierig om de Wellington lopen, schiet Humphrey een derde lichtkogel in de tank. Een

doffe plof, een flits en dan slaan de eerste vlammen omhoog. Het toestel begint te branden; alleen de

linkervleugel zal de brand redelijk intact doorstaan. Eén van de toegestroomde burgers is W.J. Bos:

‘Ik rende naar buiten en zag hem aankomen via Rotterdam-Zuid naar de Hoeksche Waard. Het

vliegtuig schoot drie rode lichtkogels af. Hij draaide de polder in over het oude schooltje bij de

Blauwesteenweg en kwam toen over Greup. We schrokken ontzettend want zijn lange sleepantenne

ging over de elektriciteitsdraden en veroorzaakte een regen van vonken. Wij zijn erheen gegaan.

Bij Piet Snijders lag een lek roeibootje. Daar zijn we met zes man ingestapt, maar halverwege

liep het bootje vol water. We renden het land op naar het vliegtuig. Johan Reedijk had zijn kleren

uitgetrokken en is over de Kreek gezwommen met zijn kleren boven zijn hoofd. We waren

eigenlijk meer geïnteresseerd in het vliegtuig dan in de mensen die er in zaten. Toen het vliegtuig

in brand ging, begon er van alles te ontploffen. We zijn toen als een haas weggegaan, omdat we

bang waren dat er nog bommen in het toestel zaten.’

De twee gebroeders Blok en de zoon van één van hen zijn op dat moment op weg om te gaan melken.
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94. Fix: door een radiosignaal wordt de waarschijnlijke positie van een toestel bepaald.

95. Ron Mackenzie: ‘An Ordinary War’, Wangaratta 1995.

96. Stallingspeed: de laagste snelheid waarmee het vliegtuig nog in de lucht blijft.

97. Nederlandse ooggetuigen spreken over 06.30, een uur later.

98. De Sidcot-suit was een vliegoverall van canvas, waar de parachute aan werd vastgehaakt.

99. IFF: Identification Friend or Foe.
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Als ze met paard en wagen naar de wei rijden, zien ook zij de Wellington aankomen. Ze zien hoe de

vliegers na de landing pogingen doen om de bommenwerper in brand te steken. Arie Barendrecht is op

de fiets naar de plaats van de noodlanding gereden. Hij schudt de hand van de piloot en neemt hen

mee in de richting van de boerderij van Blok. Onderweg komt hij Teun de Reus tegen, die hem voor-

stelt naar de schuur van de boerderij van Blok te gaan. In het veld worden de zware Sidcotvliegpakken

nog uitgetrokken en achtergelaten. Als de vliegers bij de schuur van Blok zijn aangekomen, helpt hij

twee van de bemanningsleden hun uniformen te verwisselen voor burgerkleding. Hij geeft zijn overall

aan de piloot en krijgt van Walker diens uniformjas. Intussen is de heer Valkman bij de boerderij

aangekomen. Hij spreekt een beetje Engels en praat even met de bemanning. Arie Barendrecht trekt

het uniformjasje van de piloot onder de eigen overjas aan100. Hij neemt samen met In het Veld de

piloot en een van de andere leden van de bemanning101 mee op de fiets en rijdt via de Crooswijksedijk

naar de Bosschenkade102. Hij maakt hun met gebaren duidelijk dat ze nu verder hun weg moeten

zoeken. Hij fietst zo vlug mogelijk naar de boerderij van Huisman en begint met zijn werk. Hij kan

het verhaal echter maar moeilijk voor zich houden en besluit het aan de boer te vertellen. Die raadt

hem aan het uniformjasje dat hij nog steeds onder zijn overjas draagt, te verstoppen. Arie Barendrecht

rijdt naar huis en verstopt het jasje in het hok bij de kippen. Daarna gaat hij weer naar zijn werk. Op

dat moment weet hij nog niet dat het snel wegbrengen van de twee vliegers hem het leven zal redden.

Niemand heeft hem namelijk weg zien gaan.

Intussen komen van verschillende kanten mensen naar de boerderij toegesneld. Het begint er dan

ook al aardig druk te worden. Sommige mensen brengen kledingstukken en anderen staan hun

broodzakken af. Intussen is Frans Bom en de bij diens vader werkzame Bastiaan Barendrecht bij de
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Wellington Z8807 na de noodlanding aan de Eerste Kruisweg bij Oud-Beijerland. Drie Duitse soldaten houden bij het

vliegtuig de wacht. De brandschade aan het vliegtuig is goed te zien; van de cockpit is niet veel meer over. Het geraamte

toont duidelijk de zgn. geodetische constructie van het toestel, een uitvinding van de Britse geleerde Sir Barnes Wallis.

(A. van der Waal)

100. Knopen van het jasje zijn nog steeds in bezit van de familie Barendrecht.

101. Wij denken dat Arie Barendrecht Pryor en Spark heeft weggebracht. Zij werden die avond opgepakt in de buurt van Heinenoord.

Ook wist Arie Barendrecht zich nog te herinneren dat een van de bemanningsleden een slager was. Sparks was slager van

beroep.

102. Op de plaats van de Bosschen is nu het Industrieterrein van Oud-Beijerland. Tijdens de oorlog was het boomgaard en water-

land.
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schuur van Blok aangekomen. Ze gaan naar binnen en Frans Bom, die Engels spreekt, begint een

gesprek met de overgebleven bemanningsleden. Hij kan zich hiervan het volgende voor de geest halen:

‘Samen met de ‘jonge knecht’ van mijn vader, Bas Barendrecht, ben ik naar het vliegtuig toe

gegaan. Omdat ik in die tijd een van de weinigen was die Engels op de HBS had geleerd, was het

vanzelfsprekend dat ik in de boerderij contact had met de bemanning. Voor de deur van de

schuur had zich inmiddels een aantal dijkgenoten verzameld. In de schuur vertelden de vliegers

dat ze geen idee hadden waar ze heen wilden, maar dachten dat Brielle een mogelijke optie was.

Gezien de vaagheid van hun idee heb ik dat hun afgeraden. Wel heb ik voorgesteld hen in een

van de schuurtjes dicht bij de boerderij te verstoppen. Een aantal burgers van Greup toonde zich

bereid de bemanning van voedsel te voorzien alsmede van burgerkleding en rijwielen.’

Bas Barendrecht geeft een van de bemannings-

leden zijn jas. De jasjes van de vliegers worden

intussen op de zolder onder het kaf van het

koren verstopt en kort daarna door bewoners van

Greup weggehaald. Omdat er nog geen Duitsers

in de buurt zijn, houden de overgebleven vliegers

krijgsraad. Ze besluiten zich te splitsen in paren

en zo te trachten in ieder geval uit handen van de

Duitsers te blijven. Het heeft geen zin hier te

blijven, want de Duitsers weten dat er een Brits

vliegtuig omlaag is gegaan ten zuiden van Rotter-

dam. Dan maken de burgers duidelijk dat zij

zullen helpen. Ze hebben geen flauwe notie van

wat ze nu over zichzelf afroepen. De Duitsers

zullen de hulp aan de vijand niet over hun kant

laten gaan.

Om hun redenen te begrijpen, moeten we

teruggaan naar 16 juli 1941, als 37 Blenheims van

de RAF een daglichtaanval doen op de havens

langs de Nieuwe Maas. Bij de aanval is een

twaalftal Rotterdammers omgekomen en zijn

vier Blenheims gecrasht, waaronder één in de

Noordsingel, voor het gerechtsgebouw103. Verder

heeft een Blenheim een noodlanding gemaakt op

het na het bombardement van 14 mei 1940

braakliggend terrein bij de oude Diergaarde104.

De drie leden van de bemanning die de nood-

landing overleven, klimmen uit het vernielde

vliegtuig. Een groep Rotterdammers is daarop

naar het vliegtuig gestroomd en heeft onder

gejuich en blijken van groot enthousiasme de

bemanning op de schouders rondgedragen. Eén

van hen heeft zelfs zijn colbertjas uitgetrokken en aan de piloot, Squadron Leader Eric Sidney-Smith,

gegeven. Deze heeft daarna een poging gedaan te ontsnappen en is later die dag bij de Barendrechtse

Brug over de Oude Maas aangehouden. Terwijl de twee andere leden van de crew worden weggevoerd,

zijn de mensen zo dicht op hen toegekomen dat de Duitsers in de lucht hebben geschoten. De Orts-

kommandant is ziedend. Hij ontbiedt burgemeester Oud op de Kommandantur en deelt hem mee

dat de stad bij een herhaling collectief en zwaar zal boeten. Op 20 juli moeten alle kranten een

waarschuwing van Wehrmachtsbefehlshaber General der Flieger Christiansen opnemen: bij een

volgende anti-Duitse demonstratie zal zonodig met de wapens worden opgetreden. Een jaar

daarvoor, op 17 augustus 1940, heeft Christiansen het volk van Nederland al gewaarschuwd voor
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Op de tweede rij vanonder in het midden zit Sgt. R. Charlesworth;

hij was voor de oorlog met zijn krachtige basstem verbonden aan de

Carl Rosa Opera Company. Op de bovenste rij in het midden staat

Sgt. L.E. Sparks, de radiotelegrafist en boordschutter van de

Wellington. (Tower Museum)

103. Voor een volledige beschrijving zie ‘En toen was het stil…’, hoofdstuk 6.

104. Blenheim Z7362 van No.139 Squadron. S/L Sydney-Smith (piloot), P/O White (waarnemer) F/S Caban (WOp/AG).
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sympathiebetuigingen aan de vijand. Nu voegt hij eraan toe dat elke vorm van ‘samenscholing’ bij

een wrak van een Britse vliegtuig zal worden bestempeld als ‘Feindbegünstigung’. Dat wil in goed

Nederlands niets meer en minder zeggen dan dat er sprake is van ‘actieve hulp aan de vijand’, een

kapitaal misdrijf in tijd van oorlog. En op dit misdrijf staat zonodig de doodstraf. De Duitsers achten

het moment aangebroken om de Nederlanders duidelijk te maken dat zij hun dreiging in daden zullen

omzetten. Hiermee is ook duidelijk geworden dat aan Duitse kant het gevoel heerst dat de Nederlanders

zich steeds minder aantrekken van de verordeningen van de bezetter. Er wordt getornd aan de macht

van het Duitse Rijk. Een overal in het land aangeplakte ‘Bekanntmachung’ heeft eenzelfde inhoud:

‘Een waarschuwing aan alle Nederlanders.

In verband met de talrijke vliegtuigen welke in de laatste tijd boven Nederlands gebied zijn

omlaag geschoten is het herhaalde malen voorgekomen dat bij het wegvoeren van gearresteerde

Engelse leden der bemanning, de bevolking sympathiebetogingen jegens de gevangenen heeft

gehouden. Dergelijke betogingen voor de vijand welke vooral werden gehouden op de stations en

in de straten, hebben in ieder geval het karakter van een brutale provocatie van de Duitse

Wehrmacht. De terughoudendheid welke de Duitse Wehrmacht tot nu toe in dergelijke gevallen

in acht heeft genomen, schijnen door dwaze betogers als zwakte te worden beschouwd. De

bevolking wordt derhalve nogmaals gewaarschuwd. Deze waarschuwing geschiedt, omdat de

Wehrmacht thans de opdracht heeft, in dergelijke gevallen op te treden en zonodig van de

wapens gebruik te maken. De gevolgen moeten dan door de betogers zelf worden gedragen.

Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht in den Niederlanden

Fr. Christiansen, General der Flieger.’

Hiermee is van Duitse kant de toon gezet voor de in de toekomst te verwachten reactie op pro-Britse

betogingen. Wat de reactie zal zijn bij hulp aan neergeschoten vliegers, laat zich raden: er zal keihard

worden opgetreden. Nu dit officieel is meegedeeld, is er voor de Duitsers geen weg terug. Hun geloof-

waardigheid is in het geding. Er is nu een situatie ontstaan die voor een aantal mensen catastrofale

gevolgen zal hebben. Immers, de bezetter kan niet terugkomen op een publiekelijk aangekondigde

repercussie. Indien blijk van sympathie voor Britse vliegers door de vingers wordt gezien, zal men aan

de macht van de bezetter gaan twijfelen en is het einde zoek.

Of de mannen uit Greup op de hoogte zijn geweest van de Duitse dreigementen? Wij betwijfelen het.

In de agrarische gemeenschap, midden in de Hoeksche Waard, lijkt Rotterdam ver weg te liggen. De

Hoeksche Waard is alleen bereikbaar via een brug en een aantal pontveren die streng bewaakt

worden. Men zit in zijn eigen dorpje en tracht ondanks de bezetting een zo normaal mogelijk leven te

leiden. Verzet is er in 1941 nog vrijwel niet. Het zien van de Britten zal zeker naast nieuwsgierigheid

ook voor enthousiasme hebben gezorgd. Vandaar dat men heel spontaan reageert op de noodlanding

van de vrienden van overzee.

W.J. Bos ziet hoe de vliegeniers, gevolgd door een lange

stoet nieuwsgierige burgers, over de dijk lopen. Sommige

vliegers dragen nog hun RAF-uniform, een enkeling heeft

zich al omgekleed in burgerkleding. Een van hen draagt

een leren jas van Boer Blok. Arie van Steensel geeft zijn pet

aan een van de vliegers. Arie heeft een kleine winkel in

groente en fruit. Tijdens de meidagen is hij bij de gevechten

bij Willemsdorp, aan de noordkant van de Moerdijkbrug,

gewond geraakt. Zijn been is geamputeerd. Hij staat

bekend als een man met een uitgesproken mening over de

oorlog en die steekt hij niet onder stoelen of banken. De

vader van Bos vertrouwt het echter niet; hij stuurt zijn

zoon naar huis. Intussen wordt in de groep van alles

gedaan om de vluchtelingen behulpzaam te zijn. Van alle

kanten krijgen de vliegers kledingstukken aangereikt. De
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Arie van Steensel had in de meidagen van 1940 zijn been al verloren.

(Mevr. N.A. van Steensel)
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leren vliegerjacks van de bemanning verdwijnen onder de mensen. Jaap van Rij geeft de vliegers een

stapel boterhammen. Voor de Duitsers ter plaatse zijn, hebben de vliegers het hazenpad gekozen. Ze

begeven zich in de richting van Westmaas. Sparks en Pryor lopen in noordelijke richting langs het

Spui tot zij de oever van de Oude Maas bereiken. Daar proberen ze eerst een man zo ver te krijgen

hen per roeiboot over te zetten. De man weigert echter. Dan lopen ze in oostelijke richting tot zij bij

de Barendrechtse brug komen. Onderweg hebben ze een ontmoeting met een burger die hun voedsel

en wat sigaretten geeft. De man waarschuwt de twee dat de Duitsers naar hen op zoek zijn en met

represailles hebben gedreigd. Als ze bij de brug zijn gekomen, zien ze dat die wordt bewaakt.

Intussen verbergen de andere bemanningsleden zich in schuurtjes aan de Blauwesteenweg. Twee

verschuilen zich in het schuurtje van Henk de Jong, maar blijven er slechts korte tijd. De andere twee

verstoppen zich in een schuurtje van Scherpenisse. In dit schuurtje krijgen ze bezoek van Piet Kruijthoff

en Jan Willem Scherpenisse. Mevrouw A.P. de Jong-Scherpenisse weet zich nog te herinneren:

‘Op het land naast de boerderij van Blok had die morgen een vliegtuig een noodlanding

gemaakt. Even later zagen we een grote schare mensen over de dijk komen. De piloten hebben

zich in het schuurtje aan de Blauwesteenweg verstopt. Dit schuurtje was van mijn vader. Tussen

de middag werden daar vaak werktuigen in opgeborgen. Mijn broer en Piet Kruijthoff zijn naar

het schuurtje gegaan en hebben even met de Engelsen gesproken. Ze kenden alle twee van de

Mulo nog wat Engels. Ze zijn toen naar huis gegaan. Mijn broer is brood gaan halen en Piet

Kruijthoff een landkaart. Mijn vader zei nog tegen mijn broer: ‘Jan kijk uit, het is oorlog, de

Engelsen zijn de vijanden van de Duitsers’. Mijn broer zei: ‘Maar die mensen moeten toch ook

eten’. Piet Kruijthoff zijn ouders hadden ook zoiets gezegd tegen hem. Ze zijn spullen gaan

brengen en daarna weer aan het werk gegaan.’

Kort daarna vertrekken ook de andere twee Engelsen uit het schuurtje. Ze verstoppen zich op het land

van de heer Van de Sluis, die dan aan de Blauwesteenweg woont. Op het land staan verschillende

stroschelven. Daar komen de vier vliegers elkaar weer tegen. Het leek hun veiliger zich op het open

veld te verstoppen dan in een klein schuurtje, waar ze niet weg zouden kunnen lopen. Van de Sluis

weet zich nog goed te herinneren hoe hij attent werd gemaakt op de vliegers:

‘Overdag hadden bij ons op het land in een stroschelf enkele bemanningsleden van het vliegtuig

gezeten. Ik kwam die middag op Westmaas en toen vertelden de mensen dat ze wisten waar de

Engelsen zaten. Vanaf de Westdijk konden ze zien dat ze bij de stroschelf aan het rommelen

waren. Heel Westmaas wist dat ze daar zaten. Ik vroeg waar en toen vertelden ze me dat ze in de

stroschelf op mijn land zaten.’

Later die dag arriveren de eerste Duitsers. Zij zijn des duivels. Het is de tweede keer in bijna drie

weken dat Nederlanders de verordeningen van de bezetter aan hun laars lappen. Zij geven aan

Abraham Verloop, nachtwaker en dorpsomroeper, bevel het dorp rond te gaan. Hij moet de manne-

lijke inwoners van de Greup en Westmaas tussen 18 en 40 jaar oproepen zich op het plein bij het

gemeentehuis aan de Breestraat van Westmaas te melden. Velen menen dat het om informatie gaat en

begeven zich na gedane arbeid naar het gemeentehuis. Ook de politie doet die dag onderzoek naar het

gebeurde. Veldwachter Blokland schrijft een rapport, waarin hij melding doet van wat er gebeurd is105:

‘In de voormiddag van donderdag 7 augustus omstreeks 06.15 uur werd een in de lucht toevend

vliegtuig blijkbaar zodanig door afweergeschut getroffen, dat dit brandend een noodlanding moest

maken. Daar buren mij zeiden dat dit vliegtuig was terechtgekomen in de omgeving van de

boerderij van Blok aan de Eerste Kruisweg alhier, heb ik mij per rijwiel daarheen begeven.

Aangekomen zag ik dat een vliegtuig lag te branden in het met bieten bebouwde land in gebruik

bij de landbouwers Schep en Goudswaard, wonende te Westmaas, Stougjesdijk, welk land ligt in

de Oud-Beijerlandse polder aan de Eerste Kruisweg. Rondom dit vliegtuig was reeds een grote

menigte publiek. Daar ongeveer tegelijkertijd de agent van politie C. Kers ter plaatse verscheen

hield deze de wacht bij de ingang van het terrein, terwijl ik het publiek van het terrein verwijderde.

Op het terrein sprak ik iemand, behorend tot de vaste kern van de Luchtwacht te Westmaas, die

mij het volgende meedeelde:

‘Al vlug na het vallen van het vliegtuig was ik ter plaatse. Ik heb gezien dat 5 of 6 personen in het
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105. Rapport Politie Oud-Beijerland d.d. 7 augustus 1941.
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bietenveld liepen. Deze trokken hun overkleding uit en gingen naar de boerderij van Gebr. Blok

aan de Eerste Kruisweg. Het vliegtuig brandde al in de lucht en verbrandde op de grond verder’.

Door mij zijn de zes overkledingsstukken gevonden en ter hand gesteld aan de burgemeester van

Oud-Beijerland. Vervolgens hebben wij, de burgemeester van deze gemeente, de agent Kemp en

rapporteur, ons begeven naar de boerderij van Gebr. Blok. Terwijl de burgemeester en agent Kemp

huiszoeking deden sprak ik met een landbouwersknecht, die mij meedeelde: ‘Toen hedenmorgen

het vliegtuig daalde, was ik op het land aan het werk. Door het land liep ik erheen, doch durfde

er niet dichtbij te komen. Er liepen toen in de bieten verschillende personen, bewoners van de

Greupdijk die in het land werkzaam waren. Daarbij liepen drie of vier personen in uniform,

waarvan een omstreeks 40 jaar en de anderen jongere kerels. Ook waren er nog onbekende

personen in burgerkleding, ongeveer een 40 personen bij elkaar. Alle zijn zonder binnen te

zijn geweest van het erf vertrokken naar de Eerste Kruisweg en vandaar richting Greup naar

Westmaas. Onder de aanwezigen heb ik opgemerkt Pieter Kruithof, Bets van Oudheusden en

Joor de Heus’.

Met de inmiddels daar verschenen veldwachter der gemeente Westmaas, Witvliet, heb ik mij naar

de Stougiesdijk te Westmaas begeven. P. Kruithof en J. de Heus werden door ons niet aangetroffen.

We hoorden Barbara van Oudheusden, oud 25 jaar, die verklaarde:

‘Ik was vanmorgen in de omgeving van de boerderij van Blok. Ik heb geen vreemde militairen of

burgers op de Eerste Kruisweg zien lopen. Wel stonden vreemdelingen aan de Blauwen Steen

alhier. Sommige mensen zeiden dat zullen de piloten wel zijn, doch dat weet ik niet. Uit de Eerste

Kruisweg komend is de Blauwe Steen naar links en mijn woning naar rechts. Ik ben naar huis

toe gegaan’.

Toen ik mij weer begaf naar de woning van Kruithof, werd ik daartoe verhinderd doordat twee

Duitse militairen die per motor met zijspan aan de Stougiesdijk reden. Die verzochten mij mee te

gaan naar de plaats waar het vliegtuig lag. Door hen zijn verschillende foto’s genomen en wees ik

hun de weg naar het dichtstbijzijnde zoeklicht der Wehrmacht aan de Tweede Kruisweg alhier,

waarvan de bezetting papieren rondom het vliegtuig hadden gevonden106. Nadien begaf ik me

naar de boerderij van Kruithof en sprak ik met Pieter Wouter Kruithof, die verklaarde:

‘Ik was vanmorgen met naar schatting 80 à 100 andere mensen op het erf van de boerderij van

Blok. Op het erf drongen de mensen om enkele lieden heen. Later zei men aan de Stougiesdijk

dat de piloten van het vliegtuig in een schuurtje zaten in het land aan de Blauwe Steenweg. Ik

heb me daarvan niet overtuigd. Ik vond het raadzaam er niet heen te gaan, omdat het soldaten

zijn en ze ook op me kunnen schieten. Ik ben aan mijn werk gegaan’.

Ik begaf me op weg naar het door Kruithof bedoelde schuurtje. Daarheen gaand ontmoette ik

veldwachter Bijl van Mijnsheerenland. Met deze heb ik mij in de schuur begeven en vond ik in

een etensbak voor vee twee stukken papier met Engelse druk, een omslag voor chocolade en een

kaart, bestemd voor levering van sigaretten en chocolade, welke laatste in snippers was

gescheurd. Op de plaats van de landing was mede aanwezig Mr. De Jong, burgemeester van

Mijnsheerenland en Westmaas. Door deze zou aan de personen van de Luchtwacht en aan zijn

politie opdracht tot onderzoek in zijn gemeente worden gegeven. Door de Oud-Beijerlandse

politie wordt het onderzoek naar de verdwenen piloten krachtig voortgezet. Bij het vliegtuig

waren ter bewaking in de voormiddag twee soldaten van de Duitse Wehrmacht van het zoeklicht

‘Caesar’ aanwezig, terwijl bij de ingang van het terrein voor afzetting werd gezorgd door de

gemeentepolitie en de Marechaussee van de Brigade Oud-Beijerland.’

Onder het rapport staat een later op die dag geplaatste aanvulling van de gemeentesecretaris van

Oud-Beijerland, waarin de arrestatie van Pryor en Sparks wordt gemeld:

‘Reeds in de avond van 7 augustus 1941 te omstreeks half elf uur zijn twee leden van de bemanning

van het vliegtuig op aanwijzing van de gemeentepolitie door leden van de Duitse Wehrmacht

gevangen genomen kunnen worden107…’
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106. Uit onderzoek bleek dat de bezetting van dit zoeklicht juist die week op oefening was bij Harderwijk en daardoor het zoeklicht

onderbemand was gebleven. Getuigen zeggen dat de tragedie niet was gebeurd als er wel Duitsers waren geweest.

107. Het Duitse Lagebericht voor de week van 3 tot 9 augustus 1941 luidde: ‘Ein Feindflugzeug bei Oud-Beijerland (etwa 10 Km

süd-südwestlich Hafengebiet Rotterdam). Besatzung von 6 Mann, welche zunächst flüchtete, wurde nach eingeleiteter Such-

aktion gefangen.’
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In Engeland zit de commandant van het vliegveld Bassingbourn achter zijn typemachine. Hij moet

brieven schrijven aan de vrouwen en ouders van de mannen die niet teruggekeerd zijn. De telegrammen

zijn reeds verstuurd en het bericht zal hard aankomen bij de achterblijvers. Mevrouw C.M. Pryor

ontvangt een paar dagen later de volgende brief:

‘ 7 Augustus 1941

Geachte mevr. Pryor,

Met grote spijt moet ik u ter bevestiging van het telegram van vandaag schrijven, dat uw man

Sergeant Stanley James Pryor wordt vermist na een vlucht boven vijandelijk gebied. Hij is

vannacht opgestegen voor een operationele trainingsvlucht boven Frankrijk en zou om vier uur

moeten zijn teruggekeerd. Om 03.00 uur werd een bericht ontvangen dat ze op weg waren naar

huis en dat zij hun taak hadden uitgevoerd. Later die nacht om 06.15 uur werd een bericht

opgevangen dat ze bij Rotterdam in de buurt waren. Als ze in de zee terecht zijn gekomen, wil ik

u laten weten dat het vliegtuig was voorzien van een kleine rubberboot, die voorzien is van

proviand. Het is goed mogelijk dat uw man en de bemanning de boot voor het zinken van het

vliegtuig te water gelaten hebben. Er is een dienst genaamd, Air and Sea Rescue, die al vele levens

gered heeft. Als het vliegtuig in zee is terechtgekomen, is er hoop dat ze vlug gevonden worden. Er

bestaat ook een kans dat het vliegtuig in bezet gebied is neergekomen, omdat ze de weg zijn

kwijtgeraakt, maar de tijd van het radiobericht en de hoeveelheid brandstof die ze aan boord heb-

ben, maakt die kans zeer groot. U kunt ervan verzekerd zijn dat we alles gedaan hebben wat we

konden. Als er een bericht ontvangen wordt zullen wij u gelijk inlichten. Mijn administratie-

officier zal u in de komende dagen een bericht sturen om u mee te delen wat er met de spullen van

uw man gaat gebeuren. Wij leven met u mee in de moeilijke periode die u nu moet doorstaan.’

Keren we terug naar wat die dag in de Hoeksche Waard gebeurt. Nadat de dorpsomroeper het Duitse

verschijningsbevel heeft bekendgemaakt, stromen de Duitse troepen de polder in. Getuigen melden

dat er die middag ruim 350 soldaten zijn gearriveerd. Een andere getuige ziet hoe de troepen met

bussen via de Barendrechtse brug worden aangevoerd. Om ±17.30 uur verschijnen de eerste mannen

op het plein in Westmaas. Terwijl de overige bewoners in hun huis moeten blijven, doorzoeken de
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Het telegram dat de familie Humphrey op 7 augustus 1941 ontving, vertelde dat hun zoon Sgt. Trecot Humphrey werd

vermist na een vlucht boven vijandelijk gebied. Het telegram luidt: ‘Het spijt ons te moeten meedelen dat uw zoon Sgt. Trecot

Humphrey wordt vermist van een operatie in de lucht op donderdag 7 augustus 1941. Brief volgt. Enige verdere informatie

die wij ontvangen, wordt meteen naar u doorgestuurd.’ (Mevr. B. Humprey)
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Duitsers elke woning. De opgeroepen mannen staan op het plein in rijen opgesteld. De burgemeester

wordt gedwongen als tolk op te treden. De Duitsers dreigen met executies als de helpers niet naar

voren komen. Eén van de gijzelaars is boer Blok:

‘Een Duitser kwam me ophalen van de boerderij. Per auto werd ik naar Westmaas gebracht.

Iedereen werd één voor één naar binnen geleid en verhoord. Ik werd in een hokje geduwd en met

mijn hoofd tegen de muur gegooid. Midden in de nacht lieten ze me weer vrij. Ik weet nog dat ik

op mijn klompen naar huis moest lopen.’

De Duitsers treden met grote hardheid op. Sommige arrestanten worden

bewusteloos geslagen, er wordt geschopt en anderszins mishandeld. Naar

anderen vertellen, wordt Joris de Heus, een van de helpers, in de school

verschrikkelijk geslagen. In zijn huis hebben de Duitsers volgens zeggen

wat spullen van de bemanning gevonden. In werkelijkheid zijn het

gasmaskers uit de meidagen die bij hem thuis zijn blijven liggen. Zijn

vrouw, zijn dochter en de buurvrouw worden ook naar de school

gebracht. De mannen staan tot 02.00 uur buiten. De heer J.A. de Ruiter

weet zich de angstige uren op het schoolplein nog als de dag van gisteren

te herinneren:

‘Ik woonde in Westmaas. Ik was samen met mijn broer aan het

sproeien aan de Kreupeleweg bij Klaaswaal. In de middag kwam

onze buurvrouw vertellen dat we naar het schoolplein in West-

maas moesten komen. De burgemeester had laten rondroepen dat

alle mannen zich daar moesten verzamelen. We gingen regelrecht

uit het land naar het schoolplein in Westmaas. Wij waren daar

ongeveer om 17.30 uur. In Westmaas werden we door de Duitsers opgevangen en moesten we ons

opstellen op het schoolplein. Er stonden daar al verschillende mensen. We konden het schoolplein

niet meer af want het werd bewaakt door de Duitsers. Er werden mensen naar binnen geroepen

en dan gingen de deuren van de school weer dicht. Sommige konden we buiten horen gillen van

de pijn als ze ondervraagd werden. Wij zijn gelukkig niet naar binnen geroepen. De Duitsers

dreigden één op de tien inwoners af te voeren als niemand vertelde wie de Engelse piloten hadden

geholpen. Later werd dat een op de vijf. We stonden met vijf De Ruiters bij elkaar, dus een van ons

zou afgevoerd worden. We hebben daar tot ongeveer 02.00 uur ‘s nachts gestaan. Er stonden bij

elkaar een paar honderd mannen op het schoolplein. Toen wij op het schoolplein stonden, hebben

de Duitsers in Westmaas huiszoeking gedaan. Ze zijn ook bij mijn vrouw binnen geweest.’

Diezelfde nacht nog worden Pieter Wouter Kruijthoff, Joris de Heus, Jacob van Rij, Marinus Bos en

Hendrik de Jong opgebracht naar het politiebureau Haagscheveer in Rotterdam. Ze worden beschuldigd

van hulp aan en het verbergen van de Engelse vliegers. De 16-jarige Jacob van Rij wordt in Oud-

Beijerland opgepakt, waar hij op dat moment met de muziekvereniging een concert geeft in de

muziektent, en naar Westmaas overgebracht. De beschuldiging luidt dat hij een van de vliegers zijn

broodzak heeft gegeven. Andere betrokkenen kunnen op het nippertje aan de Duitsers ontglippen.

Frans Bom duikt een tijdje onder. Van der Schoor wordt weliswaar onbewust, door zijn aanstaande

schoonvader gered. Omdat zijn a.s. schoonvader werk uitvoert bij het Bureau voor de Voedselvoor-

ziening, moet Van der Schoor in zijn plaats met de vrachtauto naar in de Hoeksche Waard liggende

boerderijen om eieren te halen. Als hij de Duitsers de polder ziet binnenrijden, beseft hij onmiddellijk

dat het hier mis dreigt te gaan. Zo snel hij durft, rijdt hij naar huis. Daar liggen nog uniformen van de

bemanning. Aangekomen ziet hij tot zijn schrik dat de Duitsers al op het erf staan. Op de deur van de

Duitse auto staat de afkorting ‘Pol.’, het is de Duitse ‘Polizei’. Van der Schoor neemt afscheid van zijn

verloofde die nog bij hem in de auto zit. Hij is ervan overtuigd dat hij haar niet zal terugzien. Hij ziet

hoe de Duitsers achter in de schuur in het hooi aan het steken zijn, op zoek naar de piloten. Dan gaat

hij snel de woning binnen. Op het bed liggen nog uniformen en zwemvesten van bemanningsleden.

Terwijl zijn vader bezig is ze onder het bed te verstoppen, verbergt Van der Schoor zich in een kast. De

Duitsers komen de woning binnen. Hoewel zij het huis en de schuren doorzoeken, vinden zij niets108.
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Joris de Heus, de ruwe, oprechte

man die zijn hoofd wel boog voor

God, maar niet voor de Duitsers.

(Mevr. J. Rozendaal-de Heus)

108. Diverse mensen hebben ons verteld dat de Duitsers slecht zochten en bang waren dat ze door de piloten neergeschoten zouden

worden als ze hen vonden.
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Als de Duitsers zijn vertrokken, komt Van der Schoor weer tevoorschijn. Het lijkt hem het veiligst om

net te doen of er niets is gebeurd. Hij besluit zijn ronde langs de boeren gewoon af te maken.

Onderweg wordt hij verschillende keren staande gehouden. Als hij vertelt dat hij zijn dagelijkse ronde

doet, laten de Duitsers hem passeren.

Hoe is het intussen met de Engelse vliegers? Sparks en Pryor, die nog steeds langs de oever van de

Oude Maas lopen om een ontsnappingsweg te zoeken, beginnen moe te worden. Ze zijn al zo’n 24

uur op. De twee besluiten een schuilplaats te zoeken om te overnachten. Iets verderop in het land

staat een schuur. Terwijl ze rond 22.30 uur door het veld naar de schuur lopen, ziet een politieman

hen. Kort daarop worden ze aangehouden door de Duitsers en afgevoerd.

Mackenzie vertelt in zijn boek hoe zij worden opgepakt:

‘Ik werd samen met Charlesworth naar een akker geleid met hoog gras. Gedurende de dag

werden we gevoed door een familie. Er was een Zweeds schip in de haven van Rotterdam. Ik

stelde voor om ernaartoe te zwemmen. Met handgebaren werd me duidelijk gemaakt dat er Duitse

bewakers aan boord waren. Toen de duisternis inviel, besloten we de door burgers opgegeven

richting te volgen naar de kust. Eén van de mensen had gezegd dat daar vissersboten lagen. Na

een paar uur lopen dwars door het land realiseerden we ons dat, als we geen weg vonden, we

helemaal nergens kwamen. We vonden een weg en volgden die tot we om ongeveer één uur

’s nachts een Duits konvooi aan zagen komen. We verstopten ons aan de kant van de weg. Het

konvooi reed langzaam voorbij maar, een motorrijder die achteropkwam, zag ons en schreeuwde

dat hij ons had gezien. Binnen de kortste keren waren we omsingeld door de Duitsers. Ze

schreeuwden: ’Pistole’ en Charlie zei: ‘Nix pistole.’

De twee vliegers worden daarop weinig zachtzinnig in een vrachtauto geladen en weggevoerd. De

heer B.P. van de Giesen ziet uit het raam van zijn ouderlijk huis hoe twee keer die avond er een auto

stopt en er twee bemanningsleden van het vliegtuig uit worden gehaald en het gemeentehuis worden

binnengebracht. Walker, de piloot, en Humprey worden de volgende morgen gepakt in een schuur bij

de boerderij van Leen van de Sluis aan de Blauwesteenweg. Van de Sluis weet het zich nog goed te

herinneren hoe hij in een netelige positie terechtkwam en gedwongen werd de vliegers in zijn schuur

bij de burgemeester aan te geven:

‘Piet Kruijthoff, mijn neef, kwam vroeg in de middag naar onze boerderij en kwam vertellen wat

er voorgevallen was. Hij vertelde ook dat hij iets doms gedaan had, namelijk de vliegers een kaart

meegegeven. Twee van de bemanningsleden zijn tegen de avond vanuit de stroschelf gaan lopen

en die zelfde avond nog opgepakt. Tegen de avond begon het te regenen. ‘s Avonds laat zijn twee

piloten in de schuur gekropen die naast onze boerderij stond. Het was een open loods en in die

loods lagen zakken, en onder die zakken zijn ze gaan slapen. Vroeg in de morgen kwam het

personeel dat op het land ging werken. Toen het begon te regenen, kwam het personeel terug en

ging in de schuur schuilen. In de loods kwamen ze de piloten tegen. Toen zijn de knechten op de

vlucht geslagen, want ze hadden de vorige avond gehoord wat er op Westmaas gebeurd was. En

ze wisten ook van het dreigement van de Duitsers om één op de vijf mensen dood te schieten als

de piloten niet gevonden werden. Ze wilden er niets mee te maken hebben. Wat moest ik toen

doen? Ik had ook van het dreigement van de Duitsers gehoord, dat ze een aantal mensen zouden

doodschieten als de vliegers niet gevonden werden. De burgemeester van Westmaas was een neef

van mijn vrouw. Ik ben toen naar de vrouw van de burgemeester gegaan en heb uitgelegd wat er

aan de hand was. Ze zei dat ze zeer blij was met mijn komst. De burgemeester werd geïnformeerd

en hij is met een Duitser in de auto naar de boerderij gereden om de vliegers op te halen. Ik kan

me nog herinneren dat een van de vliegers die opgepakt werden een Canadees was. Hij moest

van de Duitsers achterin gaan zitten maar dat weigerde hij, hij wilde voorin zitten. Toen zijn de

officier en de burgemeester maar achterin gaan zitten. Later vertelde de burgemeester nog dat de

Duitse officier vroeg waar hij vandaan kwam en hij vertelde de Duitser dat Canada zo groot was

en Duitsland zo klein. Wat mij opviel was dat de Duitsers en de vliegers zo vriendschappelijk met

elkaar omgingen.’

De Duitsers brengen de gevangenen naar Westmaas. De omstanders kijken toe als de vliegers uit een

Duitse auto worden gehaald en het gemeentehuis worden binnengebracht. Even later stappen ze weer
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in een Duitse auto en worden ze weggevoerd. Eerst rijden de Duitsers door Rotterdam. De gevangenen

zijn naar eigen zeggen geschokt, als ze de kale vlakte zien waar eens het Rotterdam heeft gestaan dat

door de Duitsers is gebombardeerd en waar de burgers van dit dan nog neutrale land zijn gedood.

Het is niet duidelijk waar ze heen gaan, maar als de auto stopt, staan de gevangenen voor een somber,

op een kazerne lijkend gebouw. Ze worden door hun bewakers naar binnen geduwd. Ze moeten met

de handen omhoog en het gezicht naar de muur gericht wachten op wat komt. Op de vloer is een

lijn getekend. De vliegers moeten hun voeten op die lijn zetten. Een grimmige wachtpost komt bij

hen staan en begint in het Engels ‘uit te leggen’ wat er in dit gebouw kan gebeuren. Hij zegt dat de

gevangenen op hun tenen op die lijn moeten staan en met hun vingers de muur zo hoog mogelijk

boven hun hoofd moeten aanraken. Als een gevangene zijn voeten laat zakken, omdat hij vermoeid

raakt, slaan zijn bewakers hem tegen het hoofd. Het hoofd slaat tegen de muur. De neus breekt en

bloedt. Zo komen de bloedvlekken op de muur. De vliegers zwijgen. Ze weten dat hun tegenstander

geen medelijden met de gevangenen zal hebben. Ron Mackenzie beschrijft de eerste verhoren109:

‘Tijdens ons verblijf waren we getuige van martelingen en hoorden we minstens vijf keer dat er

iemand werd doodgeschoten. Ik verloor tijdens het verhoor een tand en was doodsbang. Charlie

(Charlesworth) leek geen vrees te kennen. Toen hem werd gevraagd hoe hij aan burgerkleding

was gekomen, zei hij: ‘Ik kwam iemand tegen, sloeg hem neer en stal zijn kleding’. De Duitser

scheen verbluft te zijn. We konden de Duitsers verder weinig vertellen. De lading had bestaan uit

pamfletten en twee bommen. Verder beantwoordden we elke vraag met stilzwijgen. Na dit

verhoor gingen we naar Breda waar we de rest van de bemanning weer terug zouden zien.

Uiteindelijk belandden we in Amsterdam, waar ik bezoek kreeg van een Engels sprekend persoon

die zich uitgaf als vertegenwoordiger van het Rode Kruis. Hij gaf me een formulier met vragen.

Ik moest dat invullen. Het waren alleen maar vragen over militaire zaken en ik zei hem dat ik

dat niet kon doen. De man zei dat hij in dat geval geen mogelijkheid had om in Engeland te

laten weten dat ik nog in leven was. Hij beschreef het verdriet van mijn familie en zei dat ik daar-

voor verantwoordelijk was. Ik zei dat het jammer was. Hij pakte de papieren op een beende weg.’

De rest van de dag blijft het rustig in de Hoeksche

Waard. De volgende dag, zaterdag 9 augustus,

slaan de Duitsers weer in alle heftigheid toe.

Om tien uur in de morgen komen ze met een

Nederlandse tolk de boerderij van Blok binnen.

Ze gaan naar de keuken en gooien een grote

stapel kleren op de lage kast die in de keuken

staat. De kleren zijn van de vliegers afgepakt,

maar in de kleren staan vaak de initialen van de

eigenaar. Kort daarna komen de Duitsers aan met

een aantal bewoners van Greup en omliggende

boerderijen. Ze worden één voor één naar binnen

geroepen en de Duitsers ondervragen hen. Als ze

klaar zijn, wordt hun gevraagd hun kleren uit de

stapel te halen; ‘daarna mogen ze naar huis’. Dat

blijkt echter niet waar te zijn. Mevrouw Blok, die

in de boerderij aanwezig is en niet uit de keuken

weg mag, maakt het verhoor van dichtbij mee:

‘Het was zaterdagmorgen om een uur of

tien. De Duitsers kwamen met een tolk,

een NSBer. Ze kwamen de keuken binnen

met hun grote smoelen. Ze hadden alle kleren op hun armen die de vliegers gekregen hadden. Ik

zag een mooi geruit klein petje. Ik dacht: ‘Die had Harm Visser op’. Ze gooiden alles op een lage

kast. De mensen hadden ze al laten komen en die hadden ze opgesloten in het kippenhok naast

de boerderij. Eén voor één werden ze binnengeroepen. De Duitsers ondervroegen ze, en aan het

eind zeiden ze dat ze hun kleren uit de stapel mochten halen en dan konden ze gaan. Sommigen

verraadden zich door hun kleren uit de stapel te halen. Van anderen was bij de Duitsers reeds
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Arie van der Stel, de oudste van de vijf mannen die gefusil-

leerd werden. (H.A. den Hartigh)

109. Mackenzie: ‘An Ordinary War’, blz.36 e.v.
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bekend wat ze hadden gedaan of gegeven. Toen was Van de Stel aan de beurt en ik moest tegen

hem zeggen dat hij voor de tafel moest gaan staan. Toen begon de Duitser hem te ondervragen.

Ik hoorde alles aan, en ik fluisterde tegen hem: ‘Zeg dat hij het liegt’. Hij was zo doof en ik kon

niet zo hard roepen, maar hij was eerlijk.’

Ook Van de Schoor wordt opgepakt door de Duitsers. Hij kan zich die zaterdagmorgen op de boerderij

van Blok nog goed herinneren:

‘De andere middag110 werd ik door de Duitsers opgehaald voor verhoor in een boerderij aan de

Kruisweg. Klappen en stompen gekregen en opgesloten in een hok. Gelukkig later weer vrijgelaten.

Tijdens het verhoor is het mijn geluk geweest dat ik Duits verstond, en op de vragen van de

Duitse officier heb ik mij stom gehouden en alles werd voor mij vertaald. Ik kon nu de antwoorden

goed prepareren, omdat ik het Duits van de officier verstond. Gelijktijdig zag ik op tafel een stuk

waar twee tegenstrijdige verklaringen op stonden. Iemand verklaarde dat hij mij bij het vliegtuig

gezien had en de andere verklaarde dat hij mij bij de boerderij van Blok gezien had. Dat kwam

goed uit. Daarna ben ik vrijgelaten.’

Diezelfde middag worden Arie van der Stel, Jan Willem Scherpenisse, Johannes Reedijk en Teun de

Reus naar het Haagscheveer in Rotterdam afgevoerd. De arrestatiegolf is nog steeds niet voorbij, want

op zondag 10 augustus worden ’s avonds Bastiaan Barendrecht, Arie van Steensel, zijn broer Marinus

van Steensel, Jan Visser en Cor van de Schoor gearresteerd en overgebracht naar het bureau Haagsche-

veer te Rotterdam. Uiteindelijk worden veertien mannen gearresteerd. Dit zijn: B.A. Barendrecht (21),

M. Bos (42), J. de Heus (52), H. de Jong (44), P.W. Kruijthoff (29), J. Reedijk (23), T. de Reus (44),

J. van Rij (16), J.W. Scherpenisse (29), C. van de Schoor, A. van Steensel (25), M. van Steensel (17),

A. van der Stel (60) en J. Visser (21).

Het politierapport van 12 augustus, opgesteld door Oudbeijerlandse veldwachters, wordt twee dagen

later door de burgemeester naar verschillende instanties gestuurd: de Commissaris van de Provincie

Zuid-Holland, de Rijksinspecteur voor de Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen, en de

Stabsoffizier der Ordnungspolizei, alle drie te Den Haag. Een vierde exemplaar gaat naar de Orts-

kommandant van Breda. Inmiddels hebben zich mensen bij de burgemeester gemeld die aanspraak

maken op een beloning111. In een brief aan de Procureur-generaal bij het Gerechtshof in ‘s-Gravenhage

schrijft de burgemeester op 13 augustus 1941:

‘Op 7 augustus j.l. is onder deze gemeente een Engels vliegtuig neergestort. Verschillende personen

hebben hiervan melding gemaakt, n.l. des voormiddags 6.00 uur een bij een agent van politie;

om 9.45 uur een bij mij en om 8 uur een bij een afdeling der Duitse Weermacht. Allen maken

aansprak op de premie. De Ortskommandant uit Breda heeft me een premie van fl.20,– ter hand

gesteld voor degene die mij van het feit in kennis heeft gesteld. De persoon, die de Duitse Weer-

macht kennis gaf beroept zich op een persbericht van 1 augustus j.l., waarvan afschrift hierbij

gaat. Uw schrijven van 15 oktober 1940, no.1152, R.P., stelt een premie van fl. 10,– in het

vooruitzicht voor de eerste melding aan de Nederlandse of Duitse politie. De vraag rijst, wordt de

in Uw schrijven genoemde premie verstrekt naast die welke mij door de Ortskommandant is ter

hand gesteld, of is Uw schrijven niet meer van kracht?’

Het antwoord van de Procureur-generaal laat niet lang op zich wachten:

‘Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 13 augustus 1941, heb ik de eer U edelachtbare te berichten

dat de door mij bij schrijven dd. 15 oktober 1940 in uitzicht gestelde premie van fl. 10,–

uiteraard naast de door de Ortskommandant in Uw gemeente ter beschikking gestelde premie

kan worden uitgeloofd.’

Erg scheutig is de Procureur-generaal kennelijk niet. Op 23 augustus schrijft de burgemeester weer

een brief. Hij vraagt wanneer hij het geld krijgt. Dan kan de beloning eindelijk worden uitgereikt aan

de ‘belanghebbende’. Pas op 27 augustus stuurt de Procureur-generaal een brief, waarin de tien gulden
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110. Volgens verschillende mensen is het verhoor ‘s ochtends op de boerderij geweest.

111. Als een burger bij het Duits of het Nederlands gezag meldde dat er een vliegtuig was neergestort, kreeg hij daarvoor een

beloning.
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is ingesloten. De burgemeester heeft het wel moeten voor-

schieten, want op de kwitantie, die door de ontvanger is

getekend voor ontvangst van tien gulden voor de ‘melding

vliegtuig op 7 augustus’, staat 23 augustus…

Voor de van ‘Feindbegünstigung’ verdachte burgers ziet het

er intussen somber uit. Ze worden opgesloten in de cellen

van het hoofdbureau van Politie aan het Haagscheveer. De

verhoren zijn niet zachtzinnig. Gedurende de tijd dat zij

verhoord worden, moeten de verdachten rechtop staan,

met hun gezicht naar de wand. Ze worden geslagen en

geschopt. Sommigen worden bijna gewurgd, zodat ze

bewusteloos raken. Als zij niet goed rechtop staan, krijgen

ze schoppen tegen hun benen en tegen hun achterwerk.

Het interesseert de Duitsers niet dat hun arrestanten allen

mannen zijn die de hele dag gebogen landarbeid verrichten.

Op 12 augustus vindt in het gerechtsgebouw aan de Noordsingel in Rotterdam de zitting van het

Kriegsgericht Luftgau Holland plaats. De helpers worden door de Duitse krijgsraad berecht. De veertien

overgebleven verdachten krijgen bijstand van Duitse advocaten. De rechters zitten in uniform op een

verhoging. Achter hen hangt de Duitse oorlogsvlag. Alle deuren worden bewaakt door soldaten van

de Luftwaffe met karabijnen. Tussen de verdachten zitten Duitse soldaten. Onderling contact is

verboden. Volgens de heer Van de Schoor, die bij de rechtszitting aanwezig is, zitten ook hoge Duitse

militairen in de zaal. Onder hen is General Christiansen, in zijn grijze uniform met brede witte

strepen op de broek. De rechters maken korte metten: op hulp aan de vijand staat de doodstraf.

Verzachtende omstandigheden zijn er niet. Toch krijgen de verdachten nog het laatste woord. Arie

van Steensel zegt heel cynisch: ‘Nou heb ik in mei mijn poot verloren en nou mijn kop. Dat vind ik

wel erg’. Piet Kruijthoff zwijgt. Jan Scherpenisse zegt tegen de president: ‘Ik ben christen. Ieder die bij

mij aan de deur komt en honger heeft, die geef ik te eten’. Eén van de rechters vraagt of dat ook voor

een Duitser zou gelden. ‘Natuurlijk’, antwoordt Scherpenisse volmondig. Het zal hem het leven

redden. De uitspraak is duidelijk en kort. Vijf van de veertien worden ‘wegens begunstiging van de

vijand’ ter dood veroordeeld. Het zijn Arie van der Stel, Piet Kruijthoff, Arie van Steensel, Bas

Barendrecht en Joris de Heus. Marinus van Steensel en Jaap van Rij krijgen wegens hun jonge leeftijd

tien jaar gevangenisstraf. Jan Scherpenisse, die door zijn uitspraak in zijn laatste woord toch indruk

lijkt te hebben gemaakt op de rechters, krijgt levenslang. De anderen worden vrijgesproken en nog

dezelfde avond vrijgelaten. In een gesprek herinnert Van de Schoor zich de rechtszaal:

‘Ik droom er nog wel eens van dat we de Noordsingel worden binnengeslagen. Je ziet dan weer

dat podium met de Duitse vlag. Daar zitten we dan en je ziet dan die andere jongens. Ik weet

niet of ze wel beseften dat ze tot de kogel veroordeeld werden. Ik zie ook nog die Duitser bij een

van de deuren staan met zijn karabijn. Toen iedereen veroordeeld was en werd weggeleid, stond

die te snikken. Ik dacht nog: Het zijn toch ook mensen.’

Mevrouw De Jong-Scherpenisse kan zich die trieste dag nog goed voor de geest halen:

‘Mijn vader was de dag van de rechtszitting met andere kleren voor Jan op de fiets naar het Haag-

scheveer gegaan. Toen hij aankwam, hoorde mijn vader dat ze er niet waren. Iemand zei:’Ze

zitten op de Noordsingel, ze worden daar berecht’. Mijn vader is toen blijven wachten, want hij

wilde weten hoe het af zou lopen. De burgemeester was er ook. Ze moesten heel lang wachten. Ze

hebben toen een politieagent aangesproken. De politieman deed een beetje vreemd. Hij wou iets

liever niet vertellen. Toen zeiden de politieagenten tegen elkaar: ‘We moeten het maar zeggen. De

eis is dat de zes volwassenen de doodstraf krijgen en twee minderjarige jongens tien jaar’. Het was

intussen donker geworden. De politie zei dat ze zich bij de burgemeester op Mijnsheerenland

moesten vervoegen. Ze hebben de hele nacht op het Haagscheveer gezeten met het bericht dat er

zware straffen waren uitgesproken. Toen het licht werd, zijn ze naar Mijnsheerenland gefietst,

naar de burgemeester. Bij het huis van de burgemeester werd open gedaan door de vrouw van de

burgemeester. Ze liep te huilen en zei tegen vader: ‘Bij Jan is het veranderd in levenslange celstraf

en bij de anderen is de doodstraf gehandhaafd’. Ze zijn nog even binnen geweest en daarna naar
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huis gegaan. Intussen hadden ze op de Greup ook niet stilgezeten. Piet de Heus en nog iemand

waren de families op de Greup afgegaan om het slechte bericht te vertellen. Ze kwamen ook bij ons

thuis (dit is voordat mijn vader thuiskwam). Wij vroegen hoe het afgelopen was. Ze vertelden:

‘Jan heeft niet de zwaarste straf gehad’ en toen vertelden ze wat de straf voor de anderen was.

Het was verschrikkelijk. Het moet voor die mensen een zware gang zijn geweest; al die families af

en ook voor henzelf, want ook hun zoon was ter dood veroordeeld. Mijn vader kwam vlug

daarna thuis, het huis liep vol en de telefoon stond roodgloeiend. Het ergste voor ons was hoe we

het Jan zijn meisje moesten vertellen.’

De advocaten doen de volgende dag nog een poging de veroordeelden van de dood te redden. Er

wordt gratie voor de vijf gevraagd bij de Oberbefehlshaber der Wehrmacht in den Niederlanden,

General der Flieger Christiansen. Deze weigert. Na de gebeurtenissen bij de Oude diergaarde in

Rotterdam en de waarschuwingen die daarop in de pers zijn gepubliceerd, moet een drastisch

voorbeeld worden gesteld. De doodstraf voor de vijf blijft gehandhaafd. De burgemeester doet een

beroep op Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris; tevergeefs. Het levert mr. A. de Jong nog zes weken

verzekerde bewaring op. Wel krijgen de familieleden alsnog toestemming hun geliefden in de cellen

van het Haagscheveer te bezoeken. Mevrouw J. Rozendaal-de Heus, een zuster van Joris de Heus, is

met Joris’ moeder op bezoek geweest:

‘Mijn moeder is de eerste keer samen met mijn broer Piet naar het Haagscheveer geweest en

werd weer teruggestuurd. Ze vroeg of ze later terug mocht komen en kreeg toen te horen dat ze

wel een brief zou krijgen. Die kwam, het was een brief in het Duits, ze mocht een kwartier bij

Joris, een Viertelstunde. Het rotste was dat er een paar landverraders waren en die lieten moeder

op de gang staan. Ze mocht alleen door het luikje praten. Toen kwam er een Duitser bij en die

zei: ‘Kom maar mee’, en toen mocht zij bij hem in de cel. Ze hebben me verteld dat ze zijn dood-

geschoten in het stadion in Rotterdam. Later werd gezegd dat het op de Waalsdorpervlakte was

geweest.’

In zijn boek ‘Mensen die je niet vergeet’ beschrijft de Hervormde predikant ds. J.J. Buskes zijn contacten

met de vijf mannen uit de Hoeksche Waard. Het is een ontroerend document. Het beschrijft niet

alleen de angst van het opgesloten zijn, maar ook de laatste ogenblikken van een mens die zijn leven

moet opgeven. In de zomer van 1941 zit Buskes enige maanden gevangen in Rotterdam. Hij zit alleen

in een cel. Buskes schrijft112:

‘Later op een avond wordt de stilte verbroken door een verschrikkelijk

lawaai. Er werden acht mannen binnengebracht, die een Engelse piloot

die ergens in de buurt van Westmaas een noodlanding had moeten

maken, geholpen hadden aan brood en kleren. Drie van de mannen

kregen levenslang, vijf werden ter dood veroordeeld. De vijf ter dood

veroordeelden werden vlak naast mij, ieder net als ik, alleen in een cel

gestopt. Na enkele ogenblikken was het weer stil op de afdeling. De Duitsers

waren verdwenen. Een Nederlandse bewaker – een goeie – kwam bij mij

in de cel en vertelde de hele geschiedenis. Hij vroeg me of ik de ter dood

veroordeelden wilde opzoeken. Hij zou, voor zijn verantwoording, het

slot van de cellen openlaten. Zo heb ik dan in die nacht deze vijf mannen

opgezocht. De oudste was 60, de jongste 22. Het duurde nog vijf weken

voor ze gefusilleerd werden. Elke morgen werd ik met hen gelucht en kon

ik met hen spreken. Nooit zal ik die dagen vergeten. Ze kwamen allen uit

kerkelijke gezinnen, maar praktisch deden ze er geen van allen meer aan.

Toch vonden ze ten slotte het innerlijk vertrouwen. Van der Stel, de oud-

ste, had het ’t moeilijkst. Hij zei dat hij God altijd vergeefs aan de deur

had laten kloppen. En hij was bang, dat God niet open zou doen, nu hij

aan de deur klopte. God heeft de deur opengedaan. Bastiaan Arie

Barendrecht was de jongste. Hij werd precies op zijn 22e verjaardag, 18 september 1941, dood-

geschoten113. In zijn laatste brief aan zijn vader en moeder schreef hij: Lieve vader en moeder.
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Bastiaan Arie Barendrecht

vermaakte zijn konijnen aan

zijn zus Bets. De dag na zijn 22e

verjaardag wordt hij gefusilleerd.

(Mevr. B. Verbaas-Barendrecht) 

112. Ds. J.J. Buskes: Mensen die je nooit vergeet, Semper Agendo NV/Apeldoorn, blz. 49 e.v.

113. De executie was een dag later, op 19 september.
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Voordat u deze brief leest, moet u Romeinen 8: 31 - 39 lezen 114. Dan gaat hij verder: Als u deze

brief leest, ben ik er niet meer, maar u moet weten dat als ik tegen de muur sta, de woorden van

Romeinen 8 leven in mijn hart. Ik dank u voor alles. Mijn konijnen zijn voor zus115. Laat ze er

goed voor zorgen.

Joris van Heus was een ruwe maar oprechte kerel van 52. Hij had een vrouw en een dochter. Hij

wilde eerst niet bidden. Dat vond hij laf, omdat hij het jarenlang niet gedaan had. Toen het hem

goed ging, had hij zich van God geen zier aangetrokken, en zich nu in de nood tot God wenden?

Maar kort voordat hij gefusilleerd werd, zei hij tot mij: ’Ik heb mijn kop toch maar gebogen voor

God. Niet voor de Duitsers. Als ze me tegen de muur zetten, houd ik mijn kop rechtop, de

lammelingen zullen geen traan zien’. Aan zijn vrouw schreef hij in zijn laatste brief: ‘Als ge deze

brief ontvangt, is het met mij op aarde afgelopen. Ik heb God gebeden of Hij mijn arme ziel

genadig wil zijn. God heeft mij tot heden gesterkt in alles. Wees sterk en vraag God om kracht.

God laat nooit een bidder staan’. Voordat ze afscheid van mij namen, vroegen ze aan een

bewaker om een vel papier en om pen en inkt. Op dat velletje hebben ze hun handtekening gezet.

A. v.d. Stel, Stougjesdijk 210, Greup; J. de Heus, Greup 200, Westmaas; P.W. Kruijthoff, Greup D

135, Mijnsheerenland; A. v. Steensel, Stougjesdijk 196, Greup; B. Barendrecht, Greup 201, West-

maas. Boven de handtekening staat: Aan ds. Buskes ter herinnering. Met dankbaarheid en eerbied

gedenk ik deze vijf mannen, die op een ogenblik deden, wat ze moesten doen. Er zat geen romantiek

bij. Zij deden wat hun hart vond om te doen. Een stukje verzet in Nederland. Een hartgrondig neen

tegen Hitler en het nationaal-socialisme.’

De laatste brieven van de veroordeelden zijn ontroerend. Zelfs op het moment vlak voor de dood

denken ze meer aan de ander dan aan zichzelf. Bas Barendrecht heeft nog bezoek gehad van ds. Visser.

Hij heeft zich met de dood verzoend. Zijn laatste wens is dat de inhoud van zijn spaarpot en zijn

portemonnee aan Bets worden gegeven. Zijn fiets geeft hij aan zijn vader.

Op 14 augustus verschijnen overal aanplakbiljetten van de Duitsers. Het Nederlandse volk wilde niet

luisteren? Dan moet het maar voelen:

‘Bekendmaking.

Herhaaldelijk heb ik de Nederlandse bevolking

ervoor gewaarschuwd om vijanden van Duitsland

op geen enkele manier hulp te bieden. Niettemin

is wederom een ernstig geval van hulpverlening

aan de vijand voorgekomen. Op 7 augustus 1941

moest een Engels militair vliegtuig op Nederlands

grondgebied een noodlanding maken. De niet

gewond geraakte bemanning van zes personen

werd bij haar poging om te vluchten door Neder-

landers geholpen, door het verschaffen van geld,

levensmiddelen en burgerkleding. Nog diezelfde

dag werden de Engelsen gevangen genomen. En zij

die hulp hadden verleend, werden onmiddellijk

voor de Duitse krijgsraad gebracht.

Deze veroordeelde vijf van hen tot de doodstraf

en drie andere tot levenslange en langdurige

vrijheidsstraffen.

Den Haag, de 14 augustus 1941

Fr. Christiansen,

General der Flieger

Wehrmachtsbefehlshaber in den

Niederlanden.’
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114. Dit gedeelte van het Nieuwe Testament handelt over ‘De zekerheid des geloofs’.

115. Tijdens een rede voor het Kunstenaarsverzet in 1956 refereerde H.M. van Randwijk aan deze zin, toen hij zei: ‘Ik vraag mij af,

wat is de toekomst der mensheid waard, als de zorg voor de konijnen er niet meer in thuishoort?’

Het Duitse aanplakbiljet waarop de straffen worden

bekendgemaakt. (W. Wüst)
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De bevolking is door dit alles diep onder de indruk. Het illegale blad ‘Het Parool’ schrijft op 4

september 1941:

‘De bedrukte stemming is van de gezichten van de inwoners af te lezen. Maar al heerst er een

stemming van rouw en al kan men het niet uiten, in de harten van de bewoners is er een gloeiende

haat tegen alles wat Duits is.’

De Sicherheitspolizei vraagt de door de politie gemaakte rapporten op. Op de dag van de dood van de

vijf mannen, 19 september, schrijft de burgemeester van Oud-Beijerland in het Duits:

‘Naar aanleiding van het verzoek aan de politieman Blokland is het mij een eer U hierbij twee

kopieën te sturen van de melding aangaande het op 7-8-1941 alhier neergeschoten Engelse vlieg-

tuig116.’

De vijf helpers uit de Hoeksche Waard sterven op dezelfde dag op een onbekende plaats voor het

vuurpeloton. De families worden van de executies niet op de hoogte gesteld. Na de executies laten de

Duitsers in alle dagbladen de volgende mededeling plaatsen:

‘Ter dood veroordeeld wegens begunstiging van de vijand.

Het Kriegsgericht heeft vijf Nederlanders, die hulp verleend hadden aan Engelse vliegers die na

een noodlanding hadden trachten te ontkomen, wegens begunstiging van de vijand ter dood

veroordeeld. Het vonnis is door middel van de kogel voltrokken. Naar aanleiding van het boven-

staande wordt de bevolking er opnieuw op gewezen, dat in dergelijke gevallen ook in de toekomst

de hardste straffen zullen worden opgelegd.’

De tot gevangenisstraffen veroordeelden worden naar Duitsland getransporteerd. Jan Willem

Scherpenisse krijgt levenslang. Marinus van Steensel, jongere broer van de ter dood veroordeelde Arie,

krijgt evenals Jacob van Rij tien jaar tuchthuis. Jan Willem Scherpenisse wordt op 18 november 1941

overgebracht naar de strafgevangenis van Scheveningen en kort daarna in Rheinbach in Duitsland

opgesloten. Zijn zus, mevrouw De Jong-Scherpenisse ziet nog steeds voor zich hoe Jan Willem werd

weggebracht naar Duitsland:

‘Jan Willem heeft ongeveer nog drie maanden in het Haagscheveer in Rotterdam gevangen

gezeten met de andere twee. Toen is hij naar Scheveningen gebracht en later doorgestuurd naar

Duitsland. Wij mochten naar Scheveningen om afscheid te nemen van Jan. Ik kan me nog goed

herinneren dat hij tussen de Duitsers naar buiten werd gebracht. Hij vertelde toen hij weer thuis

was, dat hij ons nog lang in de spiegel van de auto heeft kunnen zien.’

Marinus van Steensel en Jacob van Rij worden vanuit het Haagscheveer op 19 november 1941 via

Amsterdam naar Duitsland gebracht.

In juni 1942 mag de moeder van Marinus, door bemiddeling van de burgemeester van Westmaas en

de plaatselijke predikant, haar zoon bezoeken in de gevangenis in Duitsland. In een brief schrijft ze

daarover:

‘Hij zag er niet slecht uit, het viel nog mee. Hij heeft zoveel gegeten als hij wilde. Pannenkoeken

en heerlijk krentenbrood, speciaal voor hem gebakken. En brood met gebakken ei en spek, van

die heerlijke gerookte worst, en gekookte eieren. We willen proberen papieren te krijgen, dan heeft

hij over een paar maanden weer bezoek. Als hij werkt  is hij bij de anderen. Als hij niet werkt is

hij alleen in zijn cel. Zondag ook, maar dan mag hij een keer naar de kerk. Verder leest hij in zijn

bijbeltje. Er is een bewaker, dat is een goede christelijke man.’

Voor de zes gevangengenomen vliegers zal alles redelijk goed aflopen. Nadat zij zijn verhoord, voeren

de Duitsers hen af in krijgsgevangenschap. Dan begint voor hen een bijna vier jaar lange opsluiting in

verschillende kampen. Zoals honderden voor en duizenden na hen, belanden ze eerst in Dulag Luft.

Daar worden ze eerst ondervraagd door de oudste aanwezige Britse onderofficier. De bedoeling is
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116. Dossier 1.87, Nummer 3739. Onderwerp: Meldung niedergeschossenes englisches Flugzeug am 7-8-1941: ‘Anlässlich der Bitte

an der Polizisten Blokland, beehre ich mich Ihnen anbei zwei Kopie-Meldungen zu schicken betriffs des niedergeschossenen

englischen Flugzeuges am 7-8-1941.’
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zeker te zijn dat de nieuw aangekomen gevangene geen Duitse infiltrant is, die zo wil proberen achter

de plannen van de onvrijwillige gasten te komen. Pas als de nieuweling door deze test is gekomen,

zullen de andere gevangenen met hem spreken en hem wegwijs maken in zijn nieuwe leven achter

prikkeldraad. Korte tijd later verplaatsen de Duitsers hen naar definitieve kampen. Mackenzie gaat

naar Stalag IIIE, vlak bij het dorpje Kirchain, ongeveer tussen Lückenwalde en Cottbus. Dan volgt

overplaatsing naar Stalag Luft III, beter bekend als Sagan, in Polen. In juli 1943 wordt hij naar Stalag

Luft VI Heydekrug gevoerd, bij Memel en Königsberg (nu Kaliningrad). Hij blijft daar tot juli 1944.

Met het oprukken van de Sovjets begint ook voor hem de mars naar het westen. Zijn volgende

stations zijn Thorn en Stalag 357 Fallingbostel – Kopernikus. Het zijn de laatste twee kampen. In april

1945 doet hij een poging om te ontsnappen:

‘Op 6 april rond 18.00 uur werd ik met een groep van ± 200 man met onbekende bestemming uit

Fallingbostel afgemarcheerd. Na een mars van ± negen kilometer slaagde ik erin rond 21.30 uur

aan de groep te ontglippen en door het veld naar een perceel kreupelhout te komen dat ongeveer

1,5 km ver van mij lag. We hadden allen een rantsoen brood en margarine voor een week gekregen

en wat dingen uit een Rode-Kruispakket. Het was goed weer en ik besloot me enkele dagen te

verschuilen om krachten te verzamelen voor ik de tocht naar de geallieerde linies zou maken. Op

10 april begon ik in zuidelijke richting te lopen om de Britse linies bij Hannover te bereiken. In de

morgen van 12 april bereikte ik de rivier de Aller in de buurt van Winsen. Ik probeerde eerst naar

de overkant te zwemmen, maar was gedwongen op te geven. Ik liep toen naar Winsen, waar een

brug was over de rivier. Bij een poging de brug te overschrijden, werd ik gezien en door een lid van

de Volkssturm gearresteerd. Ik zei hem dat ik Fransman was en enkele uren later werd ik toe-

gevoegd aan een colonne Franse gevangenen die door Winsen kwam. Met hen marcheerde ik naar

het dorp Bergen en de volgende dag, toen zij weer verder trokken, bleef ik achter. Ik ging toen naar

een schuur waar ik wat jonge Polen ontmoette, met wie ik samenbleef tot de aankomst van Britse

troepen op 15 april. Toen werd ik bevrijd door de 23ste Hussars van de Elfde Britse Pantserdivisie.’

Dertien dagen later is hij terug in Engeland. Voorzover na te gaan, hebben de andere leden van de

bemanning vrijwel gelijke ervaringen in de verschillende kampen. Pryor, die in Heinenoord is

gearresteerd, belandt eerst in Stalag IIIE, waar hij weer optrekt met Walker. Ook hij wordt naar

Heydekrug in Oost-Pruisen gebracht. Pryor wordt in gevangenschap een ervaren tunnelgraver

dankzij zijn ervaring in de mijnbouw. In Stalag IIIE maakt hij deel uit van het ‘tunnelcomité’. Drie
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Deze groepsfoto werd vermoedelijk gemaakt in Stalag 3E. Trecot Humprey staat geheel rechts in de bovenste rij, links van

hem staat Stanley Pryor. De andere bemanningsleden staan vermoedelijk ook op de foto, maar wij waren niet in staat hen

te identificeren (Mevr. B. Humprey)
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dagen voor de tunnel klaar is, wordt hij overgeplaatst naar Stalag Luft III Sagan. In Sagan werkt hij

aan twee tunnels. De eerste wordt door de Duitsers ontdekt. Voor hij zelf van de tweede tunnel

gebruik kan maken, wordt hij opnieuw overgeplaatst. In Stalag Luft VI Heydekrug wordt de tunnel

waaraan hij werkt opnieuw vroegtijdig gevonden. In dit kamp is hij belast met de ontvangst en

verdeling van pakketten met voedsel. Ook helpt hij bij het sorteren van pakketten die bij eventuele

ontsnappingen kunnen worden gebruikt. Op 18 april 1945 wordt hij op de Lüneburger Heide bevrijd,

ook door de Elfde Pantserdivisie. Op 24 april is hij in Engeland terug.

De leden van de bemanning van Wellington

Z8807 zijn weer thuis. Dat geldt ook voor de drie

mannen die tot levenslange gevangenisstraf zijn

veroordeeld wegens hun aandeel in de hulp aan

de vliegers. Jan Willem Scherpenisse komt na de

bevrijding via Frankrijk in Eindhoven terecht.

Een priester belt naar de boerderij om te vertellen

dat Jan Willem veilig in Eindhoven is gearriveerd.

De lange gevangenisstraf, ondervoeding en tbc

hebben zijn longen en zijn gezondheid aangetast.

Zijn oom, die altijd gezegd heeft: ’Als Jan Willem

vrijkomt, ga ik hem halen’, maakt zijn woorden

waar. Jan Willem wordt op 27 juli 1945 thuis-

gebracht. Het duurt nog drie jaar voor hij weer

gezond is. Marinus van Steensel is aan het eind

van de oorlog lopend uit Polen naar huis

gekomen. Jacob van Rij komt ook veilig thuis. Ze

hebben hun tijd in Duitsland overleefd. Ziek,

verzwakt en vermagerd zijn ze teruggekeerd. Het

herstel zal nog lange tijd duren. In december 1945 krijgt Scherpenisse een brief uit Engeland. Het is

het eerste levensteken van één der vliegers, radiotelegrafist/boordschutter Sparks. Hij schrijft:

‘Beste Vriend,

Ik was heel blij dat ik heden uw vriendelijke brief ontving met het nieuws over uzelf. Ik herinner

mij nog goed uw grote vriendelijkheid voor ons. Hoe dapper jullie allemaal waren zo’n groot

gevaar te lopen om ons te helpen. Ik herinner me u nog erg goed. Ik vind het erg dat u nu ziek

bent ten gevolge van uw lange verblijf in de gevangenis. Ik vind het heel erg dat zo velen door de

Duitsers zijn doodgeschoten. Ik hoop en vertrouw dat u weer snel zult herstellen en gezond zult

zijn. Van mijnheer H. de Bruin heb ik gehoord wat er is gebeurd. Ik heb ook hem geschreven.

Ook stuur ik elke week een tijdschrift, maar daar zult u niet veel aan hebben als u het niet kunt

lezen. Als er iets is wat ik voor u kan doen, laat me het dan weten. Ik heb deze week een brief

gehad van het Ministerie van Luchtvaart, waarin mij over uw ziekte werd verteld en ook over de

mensen die doodgeschoten zijn. Ik moest bevestigen dat u ons had geholpen, omdat men met u

iets wil goedmaken. Is een van de Duitsers nog wegens deze moorden veroordeeld? Ik dank u zeer

voor de kaart. Ik wist werkelijk niet waar we geland waren. Ik vraag u de heer De Jong nog te

danken omdat hij zo vriendelijk was uw brief te vertalen. Het spijt me dat ik u niets kan vertellen

over de andere leden van mijn bemanning. Ik heb een foto van mezelf aan mijnheer De Bruin

gestuurd. Misschien ziet u die en zult u mij herkennen. Tijdens ons verblijf in Duitsland zijn we

bij elkaar gebleven. We moesten uit ons kamp weg wegens de oprukkende troepen en werden

bevrijd op 5 mei. Ik vloog naar huis en landde op 8 mei in Engeland. Nu ben ik uit de RAF

gedemobiliseerd en terug in mijn vredesbetrekking. Ik ben slager in een groot tehuis voor geestelijk

gehandicapten. Ik was heel blij dat ik weer thuis was na de donkere dagen van ellende. Ze leken zo

lang, zoals u ook wel weet, maar we wisten dat het niet voor altijd zou zijn. Ik hoop dat de

voedselsituatie in uw land nu verbeterd is. We hebben in Engeland nog een tekort aan veel dingen,

maar we hopen dat we er over een paar jaar beter voor zullen staan. We moeten in de toekomst

hard werken. In welke delen van Duitsland hebt u gezeten? Heeft u plezier gehad van uw

vliegtochtje? Schrijf nog eens een keer. Ik zou graag nog eens wat van u horen. Doe mijn hartelijke

groeten aan allen die ons hielpen. Mogen zij weer spoedig een goede gezondheid hebben. De

hartelijke groeten en veel geluk voor u allen, uw toegenegen

L. E. Sparks’
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Flight Lieutenant J.H. Douglas van de RAF brengt in 1946 een

bezoek aan Westmaas. Hij bezoekt ook de Catharinahoeve. Links op

de foto Jacob van Rij, zittend F/L Douglas, staand Marinus van

Steensel, liggend in bed Jan Willem Scherpenisse en geheel rechts

burgemeester De Jong. (Mevr. Scherpenisse)
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Op 9 februari 1946 wordt Westmaas be-

zocht door Flight Lieutenant J.H. Douglas

DFC117 van de RAF. Hij is door zijn

regering gestuurd om dank te brengen aan

de bevolking. Als stoffelijk blijk van

waardering brengt hij voor alle mannen

van Westmaas pakjes sigaretten en blikken

tabak mee. De nabestaanden van de

gefusilleerde mannen krijgen te horen dat

de Britse regering hen financieel zal

bijstaan. Twee ex-gevangenen, Marinus

van Steensel en Jaap van Rij, kunnen

aanwezig zijn bij de ontvangst van de

Britse officier. Zij krijgen een beloning

overhandigd. Uit de persberichten blijkt

dat zij verzwakt maar gezond uit het

concentratiekamp zijn teruggekeerd. Scherpenisse is nog steeds bedlegerig. Met mr. De Jong, de

burgemeester van Westmaas, bezoekt Douglas de zieke thuis.

Op 30 maart 1946 ontvangt de vader van Bastiaan Arie Barendrecht, net als de nabestaanden van de

andere gefusilleerde helpers, een brief van Koningin Wilhelmina, de Moeder des Vaderlands. De brief

luidt:

‘Uw zoon Bastiaan Arie werd op 19 september 1941 op laaghartige wijze van het leven beroofd

wegens hulpverlening aan geallieerde vliegers. Hij heeft dit offer gebracht voor de vrijheid van ons

dierbaar Vaderland. Ik kom U Mijn hartelijke deelneming betuigen bij dit voor U zo zware

verlies. Moge zijn nagedachtenis U een steun in het verdere leven blijven.

Wilhelmina.’

Men is nooit te weten gekomen waar de mannen zijn doodgeschoten. De één noemt het stadion van

Feijenoord, de ander de Waalsdorpervlakte. Hun lichamen zijn nooit vrijgegeven. Het is niet bekend of

zij zijn begraven of gecremeerd. Het laatste is het meest waarschijnlijke, omdat de Duitsers de gewoonte

hadden ter dood veroordeelden op die manier te laten verdwijnen. In juli 1948 deelt de administrateur

van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding mee, dat op de lijst van de in Velsen op last van de

Duitsers gecremeerde Nederlanders de namen van de vijf niet voorkomen. Hij wijst erop dat 87 van de

324 gecremeerden als ‘onbekend’ zijn geregistreerd. In 1973 doet de Oorlogsgravenstichting een poging

te achterhalen wat er is gebeurd. Het enige wat zeker wordt vastgesteld, is de datum van executie: 19

september 1941, plaats onbekend. Het enige wat rest, is een herinnering op het monument ‘Moeder’

aan de Provinciale weg ter hoogte van Heinenoord, aan Arie van der Stel, Joris de Heus, Arie van

Steensel, Pieter Wouter Kruijthoff en Bastiaan Arie Barendrecht, vijf mannen die hielpen, omdat het

moest.
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F/L Douglas houdt toezicht op de verdeling van de blikjes tabak en de

sigaretten onder de bevolking van Westmaas. (Mevr. Scherpenisse)

117. DFC: Distinguished Flying Cross (vgl. met het Nederlandse Vliegerkruis).
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