
Wij woonden in de ?£ GHjalngstraat 43b* Ik had de boel aan kant,
m'jn dpohtfvtj* varf*2 jaar'naar haar Dedje gebracht en het
strljkgoad in da huiskamer klaar gelegd om t® gaan striken.
Opeens looiden weer die ellendige airenes en kromp je weer
ineen van angst. Of er nu tegal'jk bommeu vieien of kort daar
nas IK: weat het niet meer, Ik weet e&l.een, dat ar een
•ontzettende herrie was van d© bommen, alls ruiten die
sneuvelden en het gegll van mensen.
Het aerate wat ik deed was mij& 'dochtertje uit haar bedje .
halen en een cap© omslaon* Toen ik voor de ramen ging at aan
om te kijken wat er elgenl'Jk aan de hand wasg &ag ikt dat er in
de hele straat geen rult raeer heel was.
Ifltyi bovenbuur riep dat de ssolder etond te branden, dus
ik met otfjn kindje de straat op« Toen de sirenee weer
" veilig " loelaen* begonnen we aan het redden van
spullen* Ben overbuur bood aan am op mljn kindje te passen,
zodat ik nog kon .redden, wat er te redden viel« Het idiotewH8t
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taal| want dat was reeds gecleeltelijk kapot 9 oradat daar hat
bovenetuk van de buiteadeur al door gevallen was* Ik heb so no*
vele diagen proberen te redden, b.v« m"n fietB, foto-albuma en
kleding* Die mooht ik dan bij de overburen set tan* D
echter op straat. hadden geset- ward in brand gegooid
brandend© bedden, die de mensen uit de rarnen er boven op

: was het daa ?,o ergB dat we warden weggeetuurd* Be
huizen stonden op instorten, Alleen mljn kinderwa.gen kon ik nog mat
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©r by, eoals ^dn achoen van mfjn man, een kopje Bonder echotel,
eaB. melkkannetje 0B ten theepot * Pat was allea wat tk mee nam*
Toen we d@ volgende dag gingen kijk*en was alles eftn ruine»We wisten
aiet, dat ook de huisen aan de Schiedamseweg waren getroff^n en
het vaur toen over was geslagec naar de hulKen aaii ona® overkant.
Alle© wat ik dus meende gercd te hebben was alenog verbrand« ffe
ssochten in het puin of we nog wat vo&den @rx waren kinderlljk
gslukkig als er nog wat; ward gevonden. We vonden nog een buis-
mandoosje met gespaarde halfjee» die boven op de Ilnnekaat stond,
een haliVerbrands sandaal, enkele lepels en vorken van ana 5ero-Si:
meta bestek, Het stiver was er afgebrand, maar v^e namen ^e toch
mee en ik gebruifc 2:e nu nog in de keukenp want door het gebrulk
zljn ze weer gaan glimraen al hebben &a dan niet meer.die mooie
ftihrerkleur, 6ns hula stond nog gedeeltelijk en op de plank in de
keuken zagen we nog onze vleeapan at aan. Het waa afachuwelJjk.
Ka een poosje werdea we echter weer weg gejaagd Tan de plek
waar we eene woonden. Het was te gevasilljkg werd. ons g®K©g:dj wat
ook wel waar was* Maar we wildeij nog so graag verder aoeke.ns naar
dingen die van one waren*
Om t$rug te koraen op de 31 e_ Maarb, toen we weggeetuu'rd werd en voor
het gevaar van instorten, konden we niet eens gamakkeiljk uit
die brandende massa ~komen« En voor go en goud ?^£lde itc ook nog

a&xwaa-en acater laten ,



Ik liepg mi^n man had wel s1jn werk in de ste k gelateri
nog nit gevonden, mes mljn bo%fanburen naar een uitweg te zoeken
om uit die brandende ellende te komen. De kinderwagen moesten
we eoms dragen over aet puin, wat overal op etraat lag*Hoe we gftloy
pen hebben weet ik niet meer, Uiteindelljk kwaraen we bJj de
Hudsoastraat uit, waar heel wat gewonden tegen het hck zaten of
lagen. Dat herinner ik me tenminste, Toen ginger v/e verder over het
Marooniplein en eindelijk dan waren we uit de brand. Bu ging ik
so snel mogelijk naar het huis van mljn oudere in de Insutindestraat *
Ik zag er vreselyk uit, Melk en groentenat over mljn donkerblauwe
jas en-sen swart gesicht* Op de WaXenburgerw©g liepen enige
meisjes, dia ma uitlachtene omdat ik er 20 ui^ sag*

Eindelijk daa kwaffi ik daar isi^n man ©n moeder tegen op d©
waar eens de Heulbrug was* Z!3 gingen al voor de derde keer
om mfj te zoeken* Toen was het met me gedaan ©n gi^g ik tegen de K.ts

De ellende er na zal ik maar niet nteer over schrijv@iis dat was
niet maer de 31e, Maart 1943* Be ellende van nlete meer te &ebben,
gean huiss geen kleren, nietss maar dan ook helemaal nieta®
meer, dan dat wat we aan hadden* Mi^n klndje alleen maar een
pilamatje en een cape? Ik ©an viasse jaa en' lalja man alleen een
uniform9 want h!j was in dienat van de R*S«f«

Bombardement 19

In die tijd ging ik te Schiedam op school.Het verschrikkelijke
gebeuren op de 31e maart 19̂ 3 kan ik mij nog goed herinneren.
Het v/as tussen de zniddag.Wij ovarblijvers gingeri dan. meestal
voetballen in het Sterrenbos of wandelen in de stad.Die bewus-
te dag in maart 1943fwas ik. met enkele vrienden net uit het
magazl^n "Be Hemat! aan de Koemarkt gekomen?toen er luchtalarm
werd gegeven.Men was dan verplicht binnenshuis te blijven of
zich in een schuilkelder tr begeven0Wtkj gingen niet terug de
Hema in maar kozen voor een schuilkelder.Ik bleef in de ope-
ning staan om lets te kunnen zien bi^j eeri eventueel gebeuren.
2o zag ik de yllegtuigenswaarop flink geschoten werd,overkomen
en dat 'bommen werden afgeworpen«ln eerste instantie»dacht ik
dat de haveninstallaties waren getroffen.Toen het sein "veilig"
werd gegeven en v/eer naar bulten kon worden gegaanfkonstateer-
de Ik,dat -gezien de plaats waar zich hevige branden met rook-
ontwikkelde -niet de havens maar een woonwijk was getroffen*
Omdat wij van de middagles het eerste uur vrij warenfhadden wij
tijd genoeg om poolshoogte te gaan nemen.
Het was versohrikkelijkjwat een ravage en wat een gewonden,opk
dodenelk heb nog een lid van de Luchtbeschermingsdienst gehol-
pen bij het verbinden van een behoorlijk aan het hoofd gewonde
R8E*^-Bman6Ook werd door mij gezien,dat de politie een aantal
plunderaars arresteerde.



In de dagen er natwerd in de door de Duitsers gecontroieerde
kranten^veel ophef gernaakt over het gebeurde.Onder grote kop-
pen,was te iezensdat veel onschuldige burgers door hun gealli-
eerde vrienden waren vermoord op zeer lafhartige wijze.
Als zeer anti Duits,heb ik mij hevig geSrgerd aan die aantijgin-
gen.Het bli^ft ecbter een keihard gegeven,dat een grote fout
Is gemaakt.In later Jaren,als deze gebeurtenis en het bombarde-
ment op het Bezuidenhout te fs Gravenhage,onderwerp van gesprek
waren,heb ik altijd de stelling staande gehoudenfdat het ratnpza-
lige misverstand te Rotterdam te verklaren is,
Op de 31 e maart 1943»stand er een vrio straffe wind,waarmede
door de vliegers geen rekening is gehouden.Het is vrijwel zeker,
dat de bommen te lang zijn vastgehouden.Ook is het- mi^n stelli-
ge overtuigingjdat indien een andere aanvliegroute was genomen. .
de ramp niet had kunnen gebeuren.
Maar Ja^zo is het met zoveel gevallen,het is achteraf gemakke-
lijk praten«In ieder geval was het gebeuren op 31 maart 19̂ 3
ietspdat -voor degenen,die ooggetuigen waren of degenen die zulks
aan den "lijve hebben ondervonden -^-s*•»•-«r»ei ^̂ r, H^ Yior*ir\r\t>r\r\tr
zal worden ont-trokken.

niet-snel aan de herinnering

D Bv.d.Burg
Koning Willem Illweg 22
Hoek van Holland

Het verschrikkslijke bombardement van 31 maart 1945 herinner ik
me nog als de dag van gisteren. Xk M^S dest^jds 9 jaar oud en
woonde op da Kathenesssr^^g op rummer 133 c,
0ie middag waren WJQ gewoon naar school gegaan (St. Nicclaasachool
aaa do Schaapmanstraat} en In afwachting van de achoolbel speel-
d.en w>j voor de nchool.

Plots&ling ging het luohtalarm» waarep het heofd der school ons
daar Koals bekend verblijf op straat tydena lucht-

n ooic uiterst gsvaarlljk; was.
w|J is de klas of we hoordes veysohrikkelijJte klap-

jong als ik wasr realiseerde ik ae onmiddellyk dat dit
2eer dicht in de buttrt ingeslagen moest aijn.
Op e©n gfegeven moment, ik vermoed dat da ondes-wijsers op d© hoog-
te war«sn van d© ramp, warden wy naar hula gsstuurd; het ssoet toen
ca, 2 uur geweest zjjn.

en ik aia me nô : de Will era Beukels-
sooa straat inkomen cm daar te ontdekken dat d& atraat over de "
hele breedte met hekken was afgeset. Ik en de andere kinderen,
die in d© buurt woonden, zoale Korfmakersatraat en Rosener Mans-
straat, mochten er van de Iiuchtbescherzaing niet door. Boor de
vlasjiaen die wy zagen en de enorme rookwolken welka opstegen, raak-
ten wy e«@n beetje In paniQk en stonden huilend aan de hekken.

Toen kwam de storm (die soals later fcleek, de o o r s a a k van
het ffiisgooien der bonmenlast was) on0 te hulp. .Door een windv

^^n de houton hekken osa er. voor men aich dat resliseerde
.11 er doorheeri ̂ reread.



Toen Ik de hoek om kwaaa en de Mathenessarwag oprende, keek ik g&?
l^k naar orxse wo&ing. Goddank het huis stond er nogT de deur w&s
kapot en lag op straat, alle ruiten waren verdwenen en da gordy~
nen tapperd©n nsar buiten*
Goddank sag ik ook me teen- mjjn aoeder, dia huilond uit het raam
hing, sich vertw^felend afvragend of wy het er levend hadden af-
gsbracht* Inmiddels was ook siyn zus ^earrlTe&rd en geaamelyk
gingen wij naar boven, Wat esn ravage! " '.

Staande voor de open venstera keken «y naar de overkant en zagen
e'e'n vuursee, walks 2ich richting Marconiplein voortzette.
Later _sijn ve toch weer naar buiten gegaan an ik west nog goed,
dat de fietsensmak op de hoek Mathenesserweg/Willem Beukelasoon-
strsat ook gaen etalageruit tseer had, sodat wlj 20 de atalen ko-
geltjsa , waar je so fyn mas kon knikkeren^ uit de etalsge kon-
den pakken. ,
Midden op de Hjfeaan lag op de Hathenesserweg1 een dood pa&rd voor
de ^agsn en verder overal glas? hout» puin, vuur en rook, H e t
s i a s i n e e i i w o o r d v a r s c h r i k k e i y k !

Latsr hoorden w^, dat in de zich tegenover one huis feevtndende
groenteaaak van Vermeulen vele aen&en os het leven warSB geko~
men ais gavol^ van sen voltreffer- Be menses varen by het sig™
nasl voor luchtalara (of ik dat rot geluid nag hoor!) naar bin-
nea gegaan om te schuilen.

Toen * e avonds da brand en geblu^t varent heef t mljn vader set
andere menaen op dese plok de resten van des© ongelukkigen
irersa^sld. Ik herianer me nog heel goed de einken tsilen^ die
voor dit doel ap straat stonden.

n, sodat vy voor
by een tante in des Mi 11 em Beukelssconstraat ingetrokkea

ayn. In des® Etraat atonden hele rjjen meubelen langs het hek
van hst be Ja&rden-huis De Kathenesaerhof . Later bleekj, dat hier-
van ook nog goplunderd was . Dit hield op» to©n de meubele bs«
vaakt urerden door Duitse soldat©a»(die overige^s nog steed.0
atonden vol te houdea, volgens aededeling van mijn ¥ader« dat de
kan&en epoedig zouden kerens als Buitsland eyn geheioe w&pens
in de strijd sou

water ass elect riciteit ^aren er uiteraard- op dat

Da andere dag irerd ons verteld, dat men voedsel kon krljges op
het Sparta Kasiteal ? so dat wii aet be ids gezi&nen op weg gingen

Het falsek waar te gyns sodat we ons b^ het. Sparta terreia in de
rxj sehaarden van hongerigen, kaurig bevaakt door H.S.B^-ers,

wjj sen week of vyf by mijn ta&te gevee-at » totdat onze
woning wesr sover opgeknapt was , dat sy ®^in konden trekken .

de bar inner ing aan deise versehrikkelijke dagen aal
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Naar aanleiding van uw veraoek betreffende herinneringen van hat
&OSbardement op >1 smart 1 943> ben ik op seek gegaan naar een
oud dagboek uit die tyd , Ik heb twee data overgetikt „ het gee ft
een inctruk hoe ik dit 'dest^ds oadervond.
Ik was toen 16 jaar en woonde aan de Msthenesserd^k 101.

D A a B 0 E K 1 9 4 3

het vrjj mooi weer* er woei alleen sen friss
wist niet wat ik moest doen (vrije w

daaroia had ifc ge^raagd of Jan Yerschoof by
Ket was hy er of er kwa® luchtalarrs. Moeder kwam uit haar bed en
ging- beneden naar cms, en oma kwara ons van de solder ook naar be-
neden halen. 1'oen be^onnsrx se al t* achisten* Met waren va beae-
den of daar vielen ds bomaien. OntzagitSke dreunen sn knallen. "Ws
stonden in de tuBsenka&erft Hoeder lag half op d© grond en op bed.
Ik keek de achterkamer in en zag hoe het hele huis als dcor een
reujsehand beetgapakt en heen en veer geslisgerd werd. Op de speel-
plaats sag ik een lading aten«n neerkosnen, Toen werd alles atil.

Rooa (woout in ds Dirk Danestraat) van beneden (dochter van de
familie de Soever) kwsm luid gillend en huilend met haar soont^e
naar ons toe. Buiten sagea ws siskenauto* a r^den en brandweer-
wsgens vlogen langs de 3traat. Achter ^agen w© een geweldige
rookauil c-pstygen. Dasr kwamsn de eerste vraehtwageEs set lljken

van ons huis "lagan aXle pannen nog, maar aan d© over-
kant war en er vele %^ersehov&n. Ook waren er enksl® ruiten aan de

Toen het in de stad afgeblaeen werd (in het Westsa waren de si-
rones kapot)s ben Ik mat Jan Yerschoof naar de Mathenessef weg*
waar otsa Blffarich op 14? woont , ger©nd. In de Will em Beukelszoon*
straat mochten we er niet door. Toen holden we om naar de Taander
straatv om er daar dan uel door te "piepen". Uit de huisen achter
het Shells t at ionnet je , dat precies tegenover de Will en Beukela-
fioonstraat ataat, eloegsn d© v!&m.m&n* 2e slaeg€^sn al over het pand
van van dsr Keer ©K Sehoep. En heet dat het er was - Overal op
strsat lagen do den en ge wo side 14, die in de talr^ke 2! e ken wa

By osa kreeg ik geen gehoor (de bellen gingen niet meer). D® sla—
ger beneden wist ook niet of se thwis warsn» maar hy dscht van niet.
Toen heb ik de geraSaeerd® nlnkel van Yelthoven ds s lager w@er ver™
laten en na op d@ deur gebomaseld te h©bbens ben ik naar huis &s-

, Jaia was ondertussen ook naar h\ii& geg-aan.
werden overal vandaan opgebeld, maar opbellen konden we niet

er. Later op d@ dag ging n het opbellen wel

ait kantoor en toen zijn we
en ik), Overal was het echter afgeset, sodst we nist

veel M$sr aagen. J^ater op da middag begonnen de sirenes w@@r te
maar dat bleek loos alarm, Oridertueseji ferandde de boel
o^eral w®rd«a ds huigea die gevaar liepen leeg gehaald.

Be straten atonden vol huieraad* Ook bjj ona voor de deur in het
plaiatsoent je verd huisraad neergeas-t« We kregen eea grote hoe-

veelheid van de Inboedel van Cor van Meeuwen^ een schooljoagen, I
die ia bl^ven aitten sn dus niet aeer in mijn klas «it. De solder



sta&t vol„ Op straat was het ontset tend druk, alls sensen waren
op de been, * a Avonds verminderde de brand Mat en later zegen we
aan de hejael alleen nog: naar een rode gloed, Gelukkig is er gauw
5?ater gekossen? anders was het hele Westen afgebrand,
t & A^onds hsbbea we by een p&ar kaarsen $03-8ten* want er WSB g
eleetrieiteit en gas.

Toen ik vanmorgen naar school wilde ga&n,, moest ik helesaaal over
de Matheaesaerw@g bjj Volle'brecht » want ergens anders mocht .ik er
niet door. By school heb ik geholpen met het laeg halen van de
huisen die nog brandgeTaar liapen en veel waterschada hadden. De
hele schoolgasjgen st&an vol meubeia . Sr is maar £^n lokaalruit
kapot » fflaar toch liggen da "b&aken vol met grljs stof. 1st de spreek-
kaiser «aren alls ruitea (ook het kamert je ernaast s wa&r een Suits®
Marine of f ieier in >?oont ) kapot . ¥© hefaben gas jouwd, allesiaal een-
drachtig, de neutralen, de Sngels gesinden, de HSB-ers? de Jsugd-
stormt de Hitler;)ugendB alleaaal.

In de Korfmakarsstraat is een schuilkelder samengeklapt door de
luc&tdruk van een boaj . Z® waren er nog in aan het graven am lyken
te ber^en. Toen ban ik met Jan Verse hoof het hele getroffen gelaied
door geweest. In 46n soord af schuweljjk. Overal sag je kapotte hui-
ae n. Jan aocht o^era?i. in ondat hlj op aijn persoonsbew^s heef t staan
dat hy in de Bruinstraat woont. SOMS zsgen we vlak voor ons een
Eauur iset dond^read geweld ins tor ten* Gp somiaige plaatsen brandde
het nog. Ook ssa^en we iijken op brancards negdragen.
Er stond op de Schiedaisse weg; ook nog sen uitgebrande tram,

I^dereeti hielp mee aan het redd ings werkf burgers, Stilt se so Ida ten 9
Hollandse politle^ Buitse poltaei^ enz. ens.
2e heb'ben aware bomsnen g©gooid? want als sse voor een huia vielen,
etortte dat huis tosh sog in elkaa.?.
In de Jan Ko"bellfltraat» @SE uisalie straat „ seas sen bom gevallen

selfs twee huieec ingsstort warsn* E©a troosteloos
huiaen aonder ram en of deuren9 aXIeojn de kale murenf soaa

t je om meter^hog© puin been klauteren. Oy€tral liepen Bog
vsrbrande menaea^ De Birk Bane straat is gedeelteiyk w©ggebrandff die
kant van de MathenaBssrweg oolSs tussen de Dirk Dansstraat en de
Willea Beukela;$oonstraat . Vanai het Marconiplein tot aaji de Kroko-~
dil, sen dr©gist@ryf is ailes weg. B© hele Schiedams© wag tot
ds van iHa^Istraat is weg« Oirsral tusaen die sstraien is alles
Hier en dear is er een fclok goed afgekomen, feijvoorbeeld ons
complex. Ouiaienden mensea a^n dakloos. Be familie Term^n is allea
kw^t en het hsle geain van Bokter Vader is dood*

ratraat he® ft opa een
is gelukkig verzekerd* In de
, er 211 twee of drie huiaen

gulden aan glass-
osisaerstraat la ook

De glasschade Is
enor»



Maandag kunnen w© weer eens blj school gaan kijken of we ©r dan
waer in kutmen. Yanmiddag kreg-en we om half v%jf weer electri-
citeit. In de krant ataat dat er voorlopig 180 doden sn 400 ge-

j Sparta konden de mensen die geen gas hadden voor aiets en
heerlijk© pap gaan haleri, en In de Roemar Yisssrstraat

schosnen waren doorweekt van het water en afgetrapt van het
puin* Er sit een s&ee in van het glas.

Als er ineens water geweest was en het niet KO hard gewaaid had
was het misschien niet so'n catastrofes geworden*

In Schiedam sSjn ook bosszaen gevallen; er is een ssiekenhuis en
vier villa's getroffen.

is er een oosterstore en de lucht is holder.
Hr gyn nog maar weiuig aieasen in het getroffen getoied van de

N a a r d e G 0 m s 9 n t @ - ' b i b l i o t h , e e k k a
i k o o k n i e t s e e r w a n t d i e i s s w a a

2o*n dag als gisteren ^©rgt ont&ettend veel van een mens.

3027-BB Rotterdam

Op de bewuste dag atonden voor de distrifcutie van aardappelen
ozigevear negen tragens met paarden bespannen aan de Cool haven
(centrale punt vaa lessen),
Op bevel van de He©r W, Verhey, leider van het diatributie-
apparaat werden de bewuste wagens, die daar al een hele
morgen stonden te yacht en op de aankaisst van een 9 chip mat
aardappelen (het ging toen allemaal niet ao eenvoudig),
gsdirigeerd naar de bewuste wijk in Rotterdam-west om te
helpen overgebleven huiaraad te vervoersn naar een nader
te bepal©n plaats,
Ik west het niet meer ao precies, maar ik dacht naar de tuin
van het Biaconessehuis, een plaats overlgenSj waar wij even
later de wagens iazetten om de apullan van de susters op
te halen, omdat de Buitsers daarin ^ilden* wat gelukkig niet
is gebeurd,
S4n ding staat mij nog hQlder voor da geest. 'Eo&n ik self
ging kijken, was ar een wagen bij, die achterop een matrae
aad, waar rook uit kvam. Die heb ik oraf getrokken.
Tot sover Eii jn . herinnering.

W. Kruks
Koordmolendwarestraat 35»



BOKBARDBMBNT OP HE? WSSTEK

Gp die bewuste dag was het luchtelarm gegaan en zaten we in de
schuilkelder. Ik werkte by Wilton-Fijenoord in Schiedam, Het zal
+12 uur geweest ayn, toan er werd gewaarechuwd, dat sy die in
het westen wonen direct naar huis moosten.
Op het Marconi pie in aangekomer. r hing er een grots swart e rook-
wolk, wat niet vecl goeds voorspelde, Ik VOOB in de Korfmakers-
straat en wist* dat die dag mjjjn vrouw bij mijn ouders in de Mul-
tatulistraat was. Het Harconiplein was al voor- een gedeelte af-
geaetj waar je niet door mocht.
In de Multatulistraat aangekoaien * sei mjjn moeder; Direct naar
je huia. Alles etaat in brand! ?ad©r zeis Je kunt er niet door,
alias is afgoaet door de Grline PoliKei. Ik aei: Ik most er door,
dan geef ik zofn vent maar een klap*
Ik ben toen ireggegaan, met aijn vader op fflijn hielen, want die word
door rayn moedsr nagestuurd, bang dat z& was, dat er wat sou ge-

Op de Matheneaserwag gekosien, stondsn sr Grtine Polizei^en. Ik
mocht er eerst niet door. Ik haalde mijn pasje van de f&briek te
voorsch^ns liet hem dat ^ien* D&ar stoziden handtekeningen op»
vant ^e werkte uiteiadelijk voor de Duitae Wehrmacht =
Dat maakte blijkbaar indruk op hem* Ik seis dat ik direct naar
huia mosst en hij liet me door,, Htf zei nog so iets^ dat ik

huis aangekomsnp stond het raasa open en ik ban erdoor nasr
binnea gegaan» tfaarom niet door de voordeur, we^t ik nog niet,
Binn®n waren se druk feeaig met alles in te pakken. Overal was
men in de huisen beaig om te proberen wat te redden*. Mijn schoon-
auster uit Den Haag was die dag toev&llig op besoek©B die â,s
ik ©van te^orss in de atraat tsgen^ekosetx^ toen ae met ons tvee-*-
persoGns-spiraal liep te ejouwen* Onbegrype'Iijk, dafe ie alleen
met so!n onhanielbaar ding liep,
Binnen In het huis waran s@ beeig glaswerk in te pakken« linnen-
goeds snfln van alles, want o

e wist niet, hoe het sou lopsn.
Er -^arsn a ok brandbommext g1© goo id OR wat niet ge bombard e©rd was^

vel branden, het waaids nog hard ooka D© vonken vlogen overal

Ik had ond&rwijl de linn«nkaat uit elkaar gehaald* We varen in 19;
gstrouwd, dug alles aag er nog goed uit.
Hyn schoonsuster hlng In de voorkaver aan d© lamp te trekken,
maar dat iukts niet 9 z& isoest het loa schroeven c
Hljn ftndere schoonauster liep apullen weg- te brengen. Overal

Plotseling viol achter de rug van jstfn schoonsus een buffet nsar
bsneden, het touw was yeel te awak, zjj voelde de sucht van het

Handwagsas werden opgeladen met huisraad; maar dan werdea die
wagsns topawaar en alies schoof de straat op*
Ook waren er .liedenp die er op uit waren om te roven, Het naai-
m&chi&e van once buurvrouw heeft ze nooit mesr tsrug .geaien en
nog laser spullen. Treur-ig oia van de ellende te villen profiteren!



Qnse spullen brachten we naar de Ka.theneaserwsgf voor de etalage
van v/d 5?oorn =
Da&r sat aijn selioonmoeder op de s pull en te wachten.
Ook warden er door v/d. Toorn stofbrillan uitgersikt, want je kon

zilets meer zien van d© stqf.

Het is avond ge word en* Sen andere schobnauster Itwani laags , OM te
kyken vaar haar man was, wiens ouders in de Blokaiakersstraat ¥Qo
den, Ook daar was een I>OM g&vallen* taaar van ayn moeder en klein
broert je is nooit meer wat ^an teruggevondea.
Je hoorde de af sehuwelijkste v-erhslen,
Sen sohuilkelder Bet kinderen was dicht geklapt .
By dokter Vader op sie Schiedaisaeweg, e©n voltreffer tjjdens het
apreekuur .
Mensen, besig ora spullen weg te brengen, en als ae terug
stond hun huis in brand.

Het Kal ongeveer half negen geuesst s^n %s avonds, toea ik bui-
ten een vrachtauto van de Duiteers 2&g» die had een rode ¥lag
op en kwam uit de school uoor ons huis munitie weg halen, Ik
hsb tosn geaegd j dat we moeeten mak:©n dat we wegkw&ment want aits
dat ook nog de luoht in zou gaan^ dan had het geen sin

Er kv&ffi een brandweerman, die vro&g of alles eruit was, Er stond
een houten wasmaohine, net was een eiektrische, isaar het woog 30
swaar. We wilden bet laten etaan, usasr hy sai: Ik zal wel helpen*
die Eiachins heb"b©n we so weg&esleept*

overB languit op de atraat. Ik ban toen zo
lachen? kon haaat niet ophouden, koa er niets san doen.

Het begon nog te regenen ookB maar gelukkig kvaoien se van de flr<
ma Hamel met dekaellen. Zodoende waren onse apullen beschermd s
want die stonden nog steeds op het trottoir, eufin, even later
kwam ©r ©en man met pa&rd ®n wagen en die was eo goed oss alias
b os210 ouders te brenen.

Kadat wa wat gedronken haddene voeld© je pas hoe moe je was en
toen kwamen ook d© eatoties los.

Als je dan later ' ̂ a^ond-s naar de ver^oden Kngelse sender sat
te luiateren en je hoorde dan seggen« in het westen van Rotter-

i havens gebombax
dr heel wat «*"»*»*: A« h»v«ns w«« /s"*»v» 11sn ?



Op 51 maart 1943 werkte ik op d« choeolade- en koekfa-
briek van De Heer aan de Galve.ni3tr&a.t,
Sen ^oede schuilkelder was er toen niet» dus als er
was isoesten wjj heel anel van de boveziate vedieping, dat
was toen de blikafdeling, Isngs de houten trap naar bene-
den. Al het gevone personnel kwam da&r dan teeamen naaat
de kartonnage afdcling by een uitgasig. We moohten nooit
na&r buiten ota een goede achuilkelder op te aoeken.
We stonden daar altyd maar te wachtsn tot het Teilig was
an dan gingen we weer d© trappen op naar de afdeling.
Op bJjna alle af do lingo n hing sen serie gekleurde laiopen
naaat, elkaar en wanneer sa allssaal tsgeli^k. gin^en "bran-
den, "betekeade dat, dat het luchtalarm was.
Alleen op onee afdeling was dat niet, dus warden vy dan
altyd door iemand gewaarschuwd. Uit voorzorg hadden wy
wel onae kleren al op de afdeling hangen.

Op de 31-ate Eiaart kwam er een. chef aeggen, dat er lucht-
alarm waa en dat we naar beneden moeaten. Doordat dat al
meer was voorgekomen, haastten «y ons niet. We dachten toen
net aal wei meevallen. Maar toen kwam de chef treer en ssei
dat w© ons moeatan haasten en allea mee ctoesten neinen naar
beneden. Toen wisten we dat het srnst was en vlogen de vler
of vyf houten trappers af naar beneden.
We hoorderi toen de boramen al vallen, ver w«g maar ook dicht-
by. We atonden op elkaar gepakt bil die uit^ang* maar de deu-
ren bleven gesloten en niemand kon eruit.
Toen incens sen grot© klap en we z&gen de tussenpul van hout
en glas naar benoden komen. ledereen wild® naar buiten vluch-
ten, Bkaar wa kregen er geen kana voor. Alleen een vijtienja-
rige jongen^ di© vooraan sstond, wel.
Hy vluchtte het Marconiplein op, maar verder is hy niet ge-
komen, Daar werd hy toen door een granaatacharf getroffen,

Later bleek, dat die grote klap e^n bom was ^eweesfc, die
preciee tussen d© fabriek ©n het ketelhuis was neer gekosen.
Daar stonden op dat moment de chefe meneer Kraan, en nog
een hoefdjuffrouw van de bakkerjj. Beiden verden toen ^ewond
door bomscherven. De hoofdjuffrouw het ergst. By haar w&a
toen een stuk uit haar hiel geslagen door so*n acherf.

SFa het alarm mochten we na«tr huie. ^Poe we buiten kwamen^ wisten
ve niet wat we sagen. Ik self woonei© toen in Rotterdam-said by
de Waalhaven. Wy z3jn over de Schisdaaiseweff henn Behold, so nasr
de autotunnel, waar we to©n doorliepen, oiadat er geen andere
verbinding meer was met auid voor ona,
Thuis ^ekomen ssei ik tegen m^n oudere: ' Uaar ^a ik nooit mear
heen.' Maar daar war en see het he 1 em sal niet raee eens* Z® aeiden
tegen me, als het js tyd is, g& 30 tochs je kan overal getroffen
worden. DUB raoest ik de -volgende dag gewoon weer naar siijn werk
en allea ging weer door aoals voorheen. Alleen e"̂ n ding was ver-
anderd. Wanneer er weer luchtalarm was stonden de deuren beneden
open en mocht ledereonv die wilde naar buiten om. een schuilkel-
der op te aoeken. We hebbezi toen vask onder de Mathenes»erbrug
ataan schui^len, oiadat we dscht&n, dat het daar het velligst was
Het was natuuriyk altyd hard hollens oiadat we steedo binnen een
bepaalde tjjd terug moesten ayn als het alarm weer over wao.
Maar ondanks alle ellend© hebben we vaak ook yeel prat gehad.

Hevrouw A.Gerritse van Laarhoven, Wemeldingeatr. 3» K!dam.



Het Is ge&0 gemakkeiyke opdracht herinaeringen op papier te setten
voor hen, di© hat boiebard»ment van 51 assart 1943 hebben meegem&akt«
Bean dag ea de dages? die op hot boabardement voigd©ns behoren voor
velen, die het meegesiaakt hebben, tot de donkersta d&gen van hun le~
v©n* Het waren niet slecht© enkele boamen, die verdvaalden, eerder
enk©!©, die het beoogd® doel trofferu
In ean tjjd van nog g©en tien minuten werd ©an bomtapy^ gslegd op dit

teljjk deal van de stad. Maer dan 500 st®us@n kwamen omf waaro^der
jasnsenf die ik gc-ed heb gekend. Voor velea was &r geen ontkomen

£y, die aruit gekomen ejja, vluehtten uit &®n chaos van vernielingen
en ffioestea alias aehterlatea.
Hjjn schoonouders, die op de Schiedamseweg wooadan, kondein via d& weg
niet me©r ontkomen en s^n door de tuiu &n net huis van de achtertouren

. Hyn Jongste brosr van 17 oaar en m^jn schoona"as.i0 van onge-
jaar - vrouw van sijn oudste broer - vonderi d® dcodf ten hui-

van dokt©^- ?&der. 2y wares op het apraekirar. Mijn broer wes iseege-
voor gsaelsehap*

het bombardesiarjt kvattea 2tf niat thisis, Bege dagen van on^ekerheid
moeil^kste uit het levoia van m^a ouders. 31 m a a r t

i s v o o r o n s n c g a 1 t y d s e n . g i w a r t e
d a it

alachtoffers nooit apart irersjeid Qn nooit IK H-

aagen in Kngeland was? vertsla© ess,
..akomeii op dit bombardesient * Het was ©en Amerikaan-

raid en had volgans de Engels© Luchtmacht met meer omeichtighsid

tk ik woonde tljdenB het bombardemsnt met imijn soontje van
vijf jaar in de Rosenveldtstraat.
tfij stondeii op de geng, toen kwam ineens die klap. Alles was
donfcer, hoewel het toch pas middag was. Vij hoorden glas- ':"
gerinkel en gingen naar binnen, Ik sag ®o m'n gordijnen weg-
w&aien, ssifs m?n lijsten vielen van de muur, de kopjes
vielen uit -de kaat. Mijn vasgoed stoiid in de soda te weken
in de keuken, ook die ruit viel in het waag'oed, ik heb er niet

heels meer uitgehaald. Alles scheurde in m'n handen uit

Me vrouw J.Hoiaeyn,
KorfMakerestraat 27b,
Rotterdam.



Het relaas van een brandweerman tijdens het bombardement*

Van de post Pholanenstraat vertrokken wij naar list westen met
de Arensfox No.- 7t Wij siouden de Mathsrnesserweg ter hoogte
van Marconieplein beginnen met het uitrollen van slangen am 20
de brand te stuiten, Terwijl wij de slangen iiitrolden verbranden
dease achter ons van wege het vliegvunr en kortden niets uitrichten.
En ssijn toan de Haringpakkosstraat ingegaan en daar hadden wij
water. In die middag kwamen 2 vrouwen naar mij toe die woonden
aan de .Grotevissarijstraa t of Plain en wilde gr-aag naar hun
waning toe gaaii om nog wat t© redden van hun have en goed» maar
dat was zo gevaarlijk wand de vlammen rolde de straat over. Na
overleg met hunf en d© mantels over hun hoofden om te voorkomen
dat hun haar zou verbranden rende wij hand aan hand door de straat
de hoek om, en daiar stonden wij voor de deur* boven gekotaen in
htm woning die nog nJ.et brandde wilde zij al wat zij maar zagen
mee nemen. De klok dingen die hauw niet in de eeste levensbehoefte
nodig zouden aijn, Volkomen overstiiur waren ssij. Wat ssotaden wij nou
mee nemen?«Ik adviseercSe eerst geld en waardevolle papieren op
zoeken kleding, dekens, 20 gezegd sen groot laken daar werd het
nodigen in gelegd en dicht geknoopt, tassen met papier en etens
waren werden raee genomen wat nog in huis aamrezig was, en zo
gingen wij weer terug. Maar buiten gekomen aatan wij ingesloten
overal vliegvtmr en ssware rook, en toch moesten wij er doorheen,
onase ogen brandde van de pijn« Baar &k bang was voor verbranding
van de dames werd besloten dat een 2tou wachten bij de huisdeur, en
dat ik terug sou komen om haar te halen, ging ik met de andere
door de rook en rollende vlaramen weer met de bagage hand in hand
om elkaar niet kwijt te raken terug, naar de straat waar de spuit
stond. En tenag om de 2& te halen die zich had opgesteld bij haar
woning, hier moesten wij de 2e poging wagen er goed door heen te
komen en dat Itikte ons vrij aardig, hoested ©n proestend was de
operatie gelukt, en zijn aij naar :familie toe gegaaa* Ik ben zeer
benieuwd of zij nog in d© buurt wonen, en zou nog wel eens met
hun in contact willen komen hoe he't met ze verder is gegaan.
Vij kregen assitentie van de Hijkssbrandweer die met autospuiten
via de Albrechtsfcade het water aanvoarde. Van een brillenaaak aan
de Mathernesserweg kregen wij zonnebrillen om ons t© besohenmen
tegen het vliegrvuur. In die nacht sijn verschillende van ons naar
het ogenziekenhuis gegaan om de ogen schoon telaten maken. Velen
dagen zijn wij aan het werk geweest met de nablussing en het
vinden vanslachtoffers.

J. Kooijmans. Kievitlaan 55«
Capelle a/d XJssel, Tel 502023.
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Naar aa&leidlng van uw oproep in d© courant van 14 februari
herinneringen aan de ramp van 31 maart 1945 a&n het ^ykor
te stur-en, wil ik b$ deze hiar aan voldoen, want Ik herinner my
deee dag, a 1 s, d, e dag van g i s t e r s s n .

Maar laat ik my dan wel even voorstellen. Ik ben mevrouw Kraak,
ik heb 40 jaar in Pelfshaven ge#oond9 waarvsn 8 jsar in d© Schip-
persstraat, in sen kruidsnierszaak (so men het toen nog noemde).
Baarna in de aaak op de hoek van de Blokmakersstraat an de Blok-
makeradwarsstraat op nummer 72. Het .aaakje staat er nog, al moet
men niet vragen, hoe het er nu uit ziet a

Maar om op die bewuste 31 maart terug te koaen, het was elecht
weer, het stormde en het was 200r koud. Het sal even na 44n siur
gowesst 2^fas de kinder en war en thuis uit school cm te eten^ toen
het luohtalarm begon.
Nu hadden we al het &£n an ander raeegomaakts het jaar daarvoor
een bominslag in ds vroege fnorgen tegen Sint Klcolaas. De bo®
ging aan de overkant op rmairaer 93 door het dak siaar binnen, ging
rake lings langs eeri kinderledikantj® en kwsas in de kelder van
nummer 91 tereeht, Hy ontplofte gelukkig oiet. Later vend men de

Later viel er 4&n in de geilmakersstraatt echter ons, wat minder

Ik was wel bang by luohtalarm, saaar nooit raakte ik in paniek.
Dea© k©er schter had ik het gevoel,, dat er ista -wressiijks ^ing
gebeuren. Ik verge^t het nooit saeer al wordt Ik honderd jaar.
Wy Batens dat wil sssggen ayn eoontje van 12 en mSjn dochtertoe
\'an 6 f het dienstiaeiB je en ik , dus aan taf el en at en aardappe-
len met krootjes, die later sis vies© rode vlekken aan het pla-
fond hia^en, Osidat het so koud waa, had ik de kinderen htin schoe-
aen \*®or de haard Xsten aatten (er varen toen nog wsl vat kolen)
By het esrste luchtalarm, sei ik: Direct schoenen aan, en tegem
het meisj©: 2et de ramen*maar een ©indje open (vat ik anders
nooit deed!).
Mjjn nan had in die tjjd di7erdd broodwijken, dus was nog niet thuis
Later ble'ek^ dat h1j by ©en kennia in de Albregt Bngelmanstrsaat
plat in ds gang gelegen had, maar daar was gelukkig niets gebeurd
Ik nasa d© tas van ayn gsan met alle papieren en reeds geplakte
bonnenr en 20 kropen wjj met a *n vieren la hst kleine ganget je
ortder de kapstoke waar het eai^ste binnenmuurtj© was.
In de verte hoorde Je reeds de bomaien Tallens het kwaas steads
diohter by* Op ean gegeven moment vloog mijn ^oon het dienstmeis-
je om haar hals en rieps * Tress, nu gaaa ve dood! '
Ik bukt® 0e over mjjn dochtertje? om haar te hescheraien (alsof
dat aou helpen)-
Opeens ©en vresel^Jke klap, horea en aien verging Je. We bieven
nog even doodstil staan. Ben weer zo*n klaps nu lets verder.
We keken olkaar aanf hull den,, maar leef den nog.
Er aat aoch ia de vinkel, noeh in het hele huis meer een ruit,
behalva boven de kasserdeur^ waar wjj onder gestaan hadden. De tes
was door de luchtdruk de gang door geslogan en stond boven a&n
de trap naar de winkel. In de kamer was het net of je in de dui-
aen in Scheveningen keek. Bs twee fauteuils, die altijd bij de ra-
men stonden, za^ ik niet meer van het Tele sand. Be tafel



Later hobben we het beatsk en de kapotte borden en schalen onder
het zand gevonden. Be brandande kachel stond midden in de kamer .
Ik liep naar de winkel. Toen ik boven aan het trapje stand, sag
ik een gat vlak voor de deur „ dat in as middenstraat ao groot was,
dat er wel eea heel pand in kon* Verde r was het net of je een ge~
ploegd land Bag tot aan de Xuipersstraat . Ue trappen van de bibiio
theok wares haast niet te sien, In de Kuipersetraat „ naast de hui-
aen, die er nu nog staars* was een kar to linages f abriek, die een vol-
treffer had gekregen. Hy brandde ale een falckel* Bijna alls mensem
daarin Kijn dan ook oza het leven gekomen.

Sr dwarrelden Hi tie vlokken, net sneeuw, zodra die aan de f abriek
op de hoek van de Blokmakersstraat/Kuipersstraat tegen de muren
plakten, begon deae ook te branden. Ik denkt dat het fosfor ge-
weest is, maar voor aover ik weet, Eijn de mensen daar goad uit-
gekoaien.

de overkant van de straat keek je dwars door de huisen he en
aag je d© Schiedamseweg branden en overal radeloae aiensen.

In de zaak aakte je tot Je kuiten in het ^las an zand . Toch merk-
te ik direct, dat de fleesen aaijR^ die altjjd achter de toonbank
boYen myn hoofd hadden gestaan, nu netjes op een rijtje in het
raaat aan de Blokmakeradwarsstraat stonden, Alsof z& er ao neer-
geset «aren! Maar de kaa® en het brood? die in de kleine etalage
hadden gelegen (men had niets and era sieer offi te staler en), waren
toen al verdwenen.

Ik daeht alemaar , hoe het met msjn mati BOU Kjjn» maar ik durf de de
straat niet op en ik ging (wat kan een mens gek doen in eo'n
toestand) bonnen lopen asoeken in het Band, want die lagea overal

Flotseling kwasa m^n man binnenatormen* Hij wist niet hoe hij bet
had, dat we alleaaal nog leefden.,Hj^ had overal aulk© vreseiyke
dingen geaien. ^essen, die niet me«s* bevryd konden worden en el-
ke hoek, waar Juist xakea sat en, haddan voltreffers gekregen.
Bus h& dacht niet anders of wij aaten ook onder het puin.
Hij wilde de hele boel in de steek laten en direct weg gaan.
H^ had het nog niet gesegd, of er kuarn sen vrossiyke ontploffing
uit de bomkrater, met vlammen tot ver boven de huizen.
In paniek vluchtten we alien de straat op. Het was de gasbuis, die
ook geraakt was. Daar stonden we dan. Be kinderen sonder jas en
ik met taijn winkelsehortje aan op oude pantoffels. We konden er
niet meer in en de tas , waar ik 20 suinig op gepast had, stond
binnen* Ala de wind ook rnaar even draaides sou de hele boel in de
brand gaan. Maar het meisje, dat direct naar huis was gehold na
de aanval, kwam terug aet haar vader (woonde op het Bospolderplein)
Se kw&men kljken of as konden helpen. Myn man durfde voor geen
goud moer naar binnen, al was er wel eens even een ogenblikje ,
dat de wind de kant van de Kuipersstraat heen ging. De vader van
het meisje durfde het wels schuifelend langB de muur redde hy het
en kwam saet do taa en jaasen door het raam van de kleine slaap-
karaer aan de kant van de Blokm&kersstraat weer naar buiten.
Gelukkig was het Gasbedrijf vlug op de hoogte gesteld sch^nbaar,
want de vlaromen doofden .l&ngaaam.
VJJ weer naar binnen. Ik wilde wat kleren by sen ODE op het firot-e
Visseryplein brengen. Myn man Eeis'Kind, daar staat ook alles in
lichter laaie, misschien leven sse niet eens meer. Laten we mi
maar probereii wear by die kennissen in de Albregt Bageliaanstraat



Juist kwsst dese rcan in panlek anngehold * HiJ was sstjn jongst© ssoon~
tje k^yt . Die ging altijd heel vroeg naar hct krlsuterschcolt je on-
de bibliotheek , waar h3J hem dan ook on^ssdeerd heleMiaal alleec
aantrof t kijkend naar cen cieisjo, dat volgens
gang liep. Bij self had op de grond galegtan^ :

l niet wat er rondoa h&m g

Oa veer op mijn Yerhe.al tartxr te komen, mijn aoontje z©is' PsK -als
we dan toch tteggaaiif, laton wa dan eerst de ve rd Ulster ings luiken
er voor do-an, Audera wordt alies geBtol^n. En laten w© de
maeneiaen, die staaa nog helemaal heal in het pakhuia rtaast de

wat Iclersa over hat stunr gegooid f ds boel op slot g
iaua E&i:rAls da wind so blift* verbrand toch alles eer

Door de Blokcmksr&straat SRS gaen doorkonen aan. De viammen op
alls hoakeu over de straat. £>e zaak van Pelkman -op--do—&oe3c van
de Zeiliiakersstraat ha£ oec. voltroffor. Z^n ^rouwf dcchter en
aaar ik naen n^g sen soon syn omgakosjan, " Men kon er niet by.
Hij sslf is net erg ve i* brand o benen nog gered en 4$n van
t*as niet thuis.

Ban naar door de Hudsonatr&at, maar dsar mochten we niet door van
^ser* dio bealg Has een huis te redden,, waar als ik feet

Ijob "7 ^QnCOtv. is"! Kill OSs-'P'OiCOiSCil u

Wat nu? Wo dachten levoa'i cp ati'aat te verbrandessj, want ook het
Marconi plain brcadds hovig. Haas" toen or even aea gaat je was s
aoofetea wy er d^or*
By die keimiBoon -•:̂ ko:̂ 3B!1 vroeg dio mevrouw^ of nu alles vernield
of verbrand w^ie, Wy asides: Hog niet, 3e vliegt naar "buitene naar
isjjn mua's broodearrierE die daar nog: stond. Se 1
in do teeldor on iraakte do carrier l-3egs 'Ko» op,

f ' ear.n we ;:Jykew, wat we nog kunnon redden.* Maar dsse was voor
d to "bo^e-gc'n on mee1*- to »as.n, TO©R ayn w$J» twee vro

met do rafjen5 di^ nc f l^.chttear*.den had 9 door alle troep en
heen gogaan* V/e h^bber Ac Aola iinnenkaat en de b®fides en nog wat
er to- eion wan erin ^fedaan.-, £wasr boiaden en g&s
gingon we vroer cp- ua-g« Ontiflrweg ki/aaen wil toch d
tc^en mot 0G-n hfiniwac®^» ^T@ konden
etraat. Bio heub^ti s>£?k nog sovool !
Hu wild© kot toevalf dat ar een broer X'
grinthp.ndel in suid wepkte, di© een ¥rachtwages stuurde
swart als roet r^t dc apullea naar
huis van sijii ar»» vso. Vandaer ayn

en lisb"bea oak do ao5j.b0ien nog fff

Acht©r oas stoJid een schools, î ĵ K^l s;?f Siog wel staaas die
Duitaera beset was, on d5.e Duitsera li&pen saet drukte en geschreeuw
t© holpon en v,e schelder, up ds 'Doramios^ s Wat Tommies* , aei ssyn rsan
en pakte het grote kaaanes en wilde se hieraee te lijf- gaan* 'Â .s
jullie hie^r niat ^aeeest vui'on* d&rs eaten we RU niet in das,® ellen-
de! ' Met 3 nan hebben se heu in bedwang sioeten bouden. Gel"
was het ee;i oudero garde, die liat het maar so? maar voor
d© ggld haddop. go hen dood «e

de dorde k©er terug kw^man met de auto t om te
of tie no^ ietaaud ):csc?̂ ti he I pen B isocht het slot steer* Alles



's naehts draaide de wind en onze aaak bleefB met nog wat huizen
staan. Later werden er baleen opgeknapt en recast er weer een zaak
komen. Mjjn man wilde een aaak in auld, maar als we niet terug wil-
den kregen we geen vergunning meer en sso zijn we op myn man zijn ver-
jaardag op 5 augustue weer geopend. De kinderen bleven in Baren-
dracht en wy fietsten ellce avond naar Terb,regget om daar te alapen,
want dat durfde mijn man niet meer in het westen.
Later zijn we weer thuis gebleven en we hebben de kinderen naar huis
gehaald.

Met piiin werd ZQ goed en ao kwaad als net ging een beetje opge-
rulmd, maar ala we in de winkel stonden, konden we tot Schiedam
kajken. Marconiplein, Sckiedamsewsg, daar alles was net weg, Haast
de laatste huisjes, die er nu nog ataan, was een grote laapekap-
penfabriek helemaal afgebrand en er was een grote put, die alt^Jd
vol water stond en waarops ala net vroor de kinderen schaataten.

We hebben er nog heel veel meegemaakt, vooral toen de honger erger
werd. Ala de bonnen uitkwamen, eens in de 2 weken, word de winkel
ais net ware bestormd. Maar een ieder kreeg zyn deel: een groot
geain meer ale een klein. Daar werd op de Schiedamseweg by de grote
saken niet naar gekeken. Op was op, en BO kon het gebeuren, dat de
vaste klanten met niets naar huis gingen.
¥eet welf dit heeft niets meer met het bombardement te maken, naar
ale men ouder wordt, dan graaft men graag in het verleden.

Mijn man is helaas vijf jaar geleden overleden, maar als die begon
te vertellen, duurde het wel een dag.
Ik wooa nu 6 jaar in Schiedam en heb nooit heimwee gehad, maar
net hoekje op de Blokmakersstraat vergeet ik nimmer meer!

Mevrouw S.Kraak-Bakker,

Joha Straussplein 167,

Schiedam.
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Op die da tum was ik een ijeisje van 13 jaar en voonde met
ouders en zuster in de Blokiaakersstraat nummer 40. Sen auster
van isljsi iuoeder, die mat een broer van m^s vader" was gat rouwd,
woond© viak naa.it onB f hoek Blok»aker©8iraat/2eilaak«rsstraat
boven de melkwinkel van Felkmsn.

vader had vaak nachtclisnst en was daarom die middag thuis

In de niiddag ging het luchtalarm en wy hoorden het aoesaen
de vliegtuigen, Myn veder ging naar Bt Bolder* om te kyken waar
sse hfc®n gingan. Mijn taoeder en ik gingen ia do gang staan, waar
wij altijd etondea aXs er luchtalarm waa . Mijn K«S werkte, dus
was niet thuis,

De bomtfati die to en vielen^ raaktan ook ons huts* allea stortte
in en mij saten onder het puin.
H^jn vader die due op solder stand, gleed met alles naar ben e den
en stond als eersste op straat« M^n moe-der nerd door de lucht-
druk in sen raamkoajjn geslingard en ik ssat onder de steaen.
Ik Xikte aan n1 n lippan, allea was bitter en staff ig.
Hard gillend sag ik ©@n liohtpuntje ®n probeerde met veel
sioeita daarliee-n te krxtipen,
M'n vader had m'n gegil gehoord en g±ng als een besetsne gra™
vens Eindelijk had htf een been van aij te pakken en trok my eruit
ondertuss^n had hij E ! n moedar ook be-rryd .
Bloed liep langs m'n gesicht* ik had aen gat in m'n hoofd, mtjn
ouders hadden sichtbaar geen latsel s wel pijnl^ke plekken en 20 .

Gelukkig, ^y leefden nog, ainar waar was tante Anna (33), Miep
(11), en Hans^e (4oaar}& v&ren 2e thulB geweeat, toen dit ge-
beurde? Wy hadden een stille hoop, dat ae uit ge^aan

Het huie van hun was e5^n en al puinff ©r stond
daar hadden wij tegenaan geftaan. Hiaschien ie 4at ona behond

r sr hing nog een schilderiltja aan van ©en
slapsnd kind, we konden er niet blj» andera was dat het

rat we hadden kunnen redden.

te kyk^n naar
or aensen met vraehtiiagens. WiJ werden ingeladen en naar

het CooleingelEiek^nhuia vervoerd,
Mljn ¥on.d «erd gekramd en toen konden w© gasn9 maar waarheen?
Sen huis hadden we niet meer, dus isaar naar m'
die in het centrum van de stad voonde»

iddels van s'n verk naar de plek des -onheils
gakomen, all-as ueg, geen hnis, geen irrouw en kinder en.
*a Avouds verden aij levenloas onder hat puin Yandaan gehaald,

Alleen op die bewviste hoek waren al 9 a 10 doden t« "betreuren,
Ook mevrcuH Pelkraan en haar dochter.
Het enlge f dat reijn oora nog heef t ge^onden, was een po^sie-albtam
van syn overladen dochtertje. Weliawaar gesehroeid^ maar goed
Zeesbaar.

H e t w a s ' a e a x ^ r e s e l y k e g © b e n r t s n i
i k h a b e r d a a o o k n a c h t e n v a n g e
d r o o m d a n h o o p 2 0 l e t s n o o i t s a e s
m e e t e m a k e n .
Mevrouw S,Lass©re- ¥&n Ssalan, Pannekoekstraat 84c. Hot te rdam. ^



Op 31 maart 1943 klonk om £•- tien voor half twee luchtalarm, ik
stond op punt naar mijn work terug te gaan (na sehafttijd thuis)
an mijn vrouw stond op het moment om ons dochtertje van vyf jaar
naar school te brengen in de Hudsonstraat (bewaarsehool).
Voor ons alien dus op dat moment thuia blijven,
Cat dit thuisblijven voor ons een groat geluk: zou blijken te sijn,
warden wy eerst later gewoon, Koala zal biyken uit het valgende.

Vrijwe,! direct na de sirensa van het luchtalarm begon het lucht-
doelgeaehut» wat al aeer snel in hevigheid toenam en dus voor
myaelf er al op wees, dat dit meer wes dan alleen maar overvlie-
gers, hoe vreemd dit nu klinkt. Maar je voelde als het ware de
lucht sidderen van epanningen.
En dan plotseling is het daar: een enorrae daverende slag, oorver-
dovend in styn geweld en in je radelooaheid vlieg ^e dan de deur
uit, achter, want w33 woonden in een benedenhuis (aan de Stuurmans-
straat 21 beneden links) en dan realiseer je je ineens, dekking
eoeken voor soherven, en dus onder het balkon bl^ven van de eer-
ate etage boven je,
Be keukendeur, waar vy net uitgekomen waren, aloeg als een waan-
zinnige open, dicht, open, dicht. In ajjn radeloosheid greep ik
deze deurf of althana trachtte ik die deur te grypen, maar dit
*as allemaal zo onwezeniykt dat ik geen vat kreeg op deze op hoi
gaslagen deur en dus ging ik prompt met mijn hoofd door &&n van
de ruiten van die deur. En dan later zie je, dat de gehele stijl
van die deur eraf gerukt is, aan de slotkant, van onder tot bo-
ven, onbegrijpelijkf

Dat ifcfcgeen schryver ben toiykt nu al, want ik heb namelj^k m^n
ervaringen wel in volgorde beleefd, maar niet geheel in volg-
orde op papier gezet.

Wat wes najaelyk het geval, vrijwel op hetzelfde moment^ dat die
enorme slag klonk, werd deae vlak daarop gevolgd door een twee-
de, ao mogelijk nog ewaarder, , nog harder, vernietigender dan die
eerste. Sn daar tussendoor dat inferno van daverende slagen van
het luchtdoelgeschut, om krankainnig van te worden!
W&t bleek nu, die eerste enorme alag was een voltreffer schuin
tegenover ons aan de voorzijde, naar myn so hat ting op de nustmers
12, 14, 16, 18 in de Stuurmansatraat. Een voltreffer, die een
aant&l huiaen in elkaar sloeg, met naar ik later hoorde vyf tot
seven doden. Helaas heb ik hierover geen aekerheid, daar wy slecht
ongeveer een half jaar daar woonden ea bijgevolg nog vrjjwel nie-
m&nd daar kenden.

Nu die tweede slag, in desselfde achuine richting, maar dan aan
de achterkant van one huis, dua als het ware in e*e*n Itjn, aloeg
de tweede voltreffer in en ook daar veer met eeneelfde gruweiyk
gevolgs meerdere doden.
Hoewe1 er in de Bootemanaatraat, waar de tweede voltreffer in-
sloeg, meerdere familieleden van ons woonden, zijn wij wonder bo-
ven wonder er alien ongedesrd afgekomen, zy hot dan met enige
kleine glassne&eavaan myn geaicht, als gevolg van Bjjn kennie-
making met die keukenachterdeur.



M}jn conclusie is dan ook altijd geweast, dat, nadat die eerste
treffer schuin tegereover ons huis aan de voorgllde en vlak dear-
na die voltreffer aan de achterajjde. dit hoogstwaarsehijnlijk het
overeind bljven v-an ons huts tot gevolg heeft gehad', namelijk druk
en geljjk wecr iegendruk van nuramer twee,
Eet ?̂as wel so, dat ons huis van bovenaf tot aan de straat vol
diepe scheuren sat, Bonder glas en enorm veel schade.
Maar het voornaamste was f dat wy alien en ook onze farailieleden
er goed vanaf gekomen waren en dit is toch wel een mirakel ge»

Baarna die stilts* oen aoment slechts, en dan het gegil en ge-
schreeuw, ^^n grote verschrikkings die chaos van stof, puin,
glasschervenj, oen rulnes waarin voor een korte tyd een mens »*.n
verstand lykt stil te etaan.
En dan de beginning, wy s^n er alien goed doorheen gekomenp maa:
er moet hulp geboden worden aan andare aiensen en kinderen, noem
maar op t in alias ©n met all@£).

En dua naar buiten, nee, dit was niet naar buiten, maar de
in, so Kie je het althans, die verschrikking van gillende m©nseas

kindsren, puin, stof. Dit ia so*n moment^ waarop een mens z'n
gedachten stil bl^jven staan, ala een uurwerk waarvan de veer ge-
broken is,
Dit alles in ©an flits slechtst want er most geholpen worden.
Sen vrouw gillend dat haar dochtartje boven ligt, recht tegen-
over traar die voltreffer was ingeslagen in de Stuurmansstraat
dus, de pui geheel ingaslagei, trappenhuis gedeeltel^k in puin,
°P JlLe.erdere plaatsen ontbreken d© tredes, en dus klauterend naar
boven, samon met een jongan van naar achatting 17*a 18 jaar, naam
onbekend, soala voor my vrywel iedereen daar onbakend was, door-
dat wy daar nog maar BC kort woonden.
Dan kom je daar boven, de trappenhuizen sijn aan de voorkant en
dus op iedere otage aen voorportaal, en dan op de bovenste eta-
gs ligt ay daar, aftlf op "de dreuipel van voorportaal en toegang
van de zoning, sen meicje, aohts negenB tien jaars je weet het
niet, achtorovor liggsnd met het hoofd in een plas bloed.
Daar ata je d&n, perp3.exs wat noet je nu? He 1 pen, mieachien he-
leaiaal verkeerd? anar wie nsaakt dat op zo

s n moment uit?

Vooraichtig opnemen dua in je armen en even doornemen sacten hoe
Je dit gaat doen, t©g-en die jongeiis jy gaat het eerete korte trap-
je af en ik geef haar aan jou over, ik spring dan op dat tuasen-
portaaltje en neeM gsljjk het volgenda trapje erbij, dan geef jlj
haar weer aaa mij over en so vervolgens tot je benaden bent met
dit swasr gewond slachtoffertj©, en je rent samen naar de Hudson-
straat en daar staat alb door een wonder een ambulance, waar je
dan gelukkig je slachtoffer aan over kan geven, een moment jseelf
afvragend? hoe is dit mogelijk, dat dase hulp daar op dat moment
aanwezig was,
Maar ik sprak van een noment jezelf afvragend, maar dit is ook
niet juist dacht ik, want je doet en denkt niet, want ik geloof,
dat als je denkt dan doe je dit laisschien niet of je doet het
andsrs, en dus misschien toch allemaal impulsief?



Be volgende; recht tegenover ons hula, het aflopende deel van
die instorting, sen buitendeur eruit gerukt, er feinnen een gang,
gedeeltel^k ingeatort, reehts zo te sien een kamertje, althans
vas« en dan buiten mensen, die zegg&n: er liggen mensen binnen,
en dus erin. ttevaar, wat is dat? Je denkt er niet aan en je gaat.

Het ingestorte karaertje in, kruipend* zoekend, roepend: is hier
iemand? Niets. terder kruipen, nog diaper er onder zoekend in het
donker, op je buik kruipend over puin, afgebroken planfcen, een
inges.torte vloer» van de etage erboven, en daar, daar lag zij,
een balk van een gebroken deel van een vloer schuins over haar boret
en daar boven op tonnen en tonnen puin, vloeren, huisraad, plafonds,
en daaronder die vrouw. Of zij dood was, weet ik niet. Ik meet
aannemen van wal, onder die hel van alles en nog wat begraven
an voorzover niet dood, dan toch in ieder geval reddeloos verlo-
ren. Hier is geen redding aogelijk, helaas, het is uitgealoten
vanwege die chaos, waar de stumperd onder begraven lag.

Ik ben teruggefcropen, zoekend hoe ik er weer uit moest koraen.
En wanneer je er dan uit bent, dan ayn er twee dingen: je ellen-
de over je machteloosheid en later, wanser je er voor jezelf
even by stil blijft staan, dan vraag je jezelf af: maar dit is
meer:' een poging geweest tot selfmoord,in plaats van hulp brengen
aan een ander. Maar soals reeds eerder gezegd. by eo iets denk
je niet meer, je doet, en dat is maar good ook.

Gelukkig ben ik nu aan het eind van mijn relaas. Het was niet
eenvoudig, maar het staat £r nu en ik spreek hiar de wens uit,
dat ik voor het doel wat u beoogt, ik hier een bydrage geleverd
heb, waar u iets mee kunt doen.

J. de Hes,

Lichtegaard 6,

Rotterdam.
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aan 31 ffiaart 1945 sijn nog seer leve&dig en da
la geen wonder, want ik heb in m^n hele leven soiets a f s c h
¥ e 1 y k 0 nog niet meegemsakt als dat bosabardement en hopeljj
sal geen msns ssoiets nog ho even doorraak&ru

en het luchtalarm foegon die middag, was ik uit school op
naar huis, net op het Hathensneeserplein gearriveerd, dus van de
Hiddellazidstraat af v<56r de brug. Baar was gelukkig een schuil-
kelder, waar ik met vsel and ere voorbij gangers vlug inging.

Ik was toen b^na 15 jaar oud en wij woonders in de Willem Beukela-
sooiistraate irs dat sttik,. dat tosB helesiaal af gebrand is.i

We saten nog maar nauveljjks in de achuilkelder^ of er werd g@»
boffibardeerd en «el s^ ©rg, dat d® schuilkelder op ssijn grosdves™
ten stond te schudden.1 ledereen' werd verschrikkelJjk bang, want

leek net of er elk moment een bom op d@ schuilkelder KOU ko-
, ao drsunde het. Gelukkig gebsurde dat niet.

To@n we w@er naar "bxsiten mochten, sag de lucht zwart v&n d© .rook
en drommen mensen kwamen al naar de brug ¥lucht©n¥ maar ik,
toch verder d© Mathenesssrweg af, want ik wilde naar huis.
Bat kon sc)it©r abaoluut siet s want de hoekeK van onssa straat
"brandden KO hs3¥ig» dat de vlammen elkaar bereikts^i. Het was

om te aien en dan te bedenken, dst daar mens^n in

ben ik via het Harconiplein naar de Schiedama@w@g gegaan,
daar woonden mljn Opa en Ossa. Js kon aileen Kaar in het midden

all88 in brand, De electrische bovenleidiitgen van d© tram
nsar beneden op straat en ik paste op, ae niet aan te raken,
wie weet stond er nog stroom op,
Ik bedacht, dat Bijn Header en susje ook wol by Opa en Oisa zouden
ay«» wast daax* gingen as elke dag he en.
Om me heen ssag ik d© gekste dingen. Hensen» die verw©sen tracht-
t«n nog lets te redden en die met de vresiadste ding©n liepen t@
©lepert. En al maar die vlamisenf het ^aa ssoiets on^@selijka9 dat je
h e t gewoon niet k o n begrijpen. H @ e l T u s s a n d J J k e n
b r a n d d e y a 1 1 e s t r a t e n j ^ & a r ik a 1 t y d
g s s p e ^ l d h a d s n w a a r b ^ n a o n s e h e l @
f a m i l i ® v o o n d e .

Toes ik by het huis %'an mjjn Opa en Oma kvam, se voonden .op
260, was het sr niet meer. Het was wegf er somear tassenuit!
Je Bag all^en aaar sen diepe krater set puin, wa&r rook uit
Het was sestets gekse ik dacht,, dat kan toch niet, maar of ik
©enmaal of tisnmsal keek, het huie was weg en mijn opa en oma

Ken hele pooe hs"b ik daar geataan. Je zag niemand,, geen brand^eer
geen politie, nieaand sloeg acht op een ander. Op een gegeven mo-
ment ben ik teen maar w@ggag&s:aF verder de Schiedaxsseweg op, vsar
een tante van me woo&de* Daar brandde h®t nog net niet. Mi^s tante
stond voor de deur met een spr@i over haar arm en daar aioest ik
om laehenv want 'dat atond erg gek.



o vreugde bij al dat ongeluk, daar stonden ook »yn Moeder en
Zy waren ook al bij het huia van mya ops en oma geweest

en ay daehten, dat ik er ook onder lag.
We huilden allemaal van vreugde, dat we elkaar teruggevonden
hadden en van vardriet oas opa en oisa.

Maar we konden daar niet biyven, want de brand kwaia al naderby
en we aoesten dus weg, ssien, dat we de brug over kwaraen naar
vailig gebied.

¥aar -moesten we echtsr heen? K^n moeder bedacht, dat we familie
hadden vonen op het R&thenesserplein en daar gingen we heen, via
de Aelbreohtakade .
Baar vonden we 6ok mijn vader, die gewaarschuwd was naar huis te
gaaa kyken, omdat daar sso gebombardeerd was. Hlj aocht echter he-
lemaal de buua't niet meer in.
Gelukkig, wij waren met sljn vieren nog by elkaar.

Maar nayn opa en oma waren dood an ook een nicht van one met haar
babyt die daar toevallig op bezoek waren.

heel m^n moedera familie was alles kwijta 2even broers en
zusters, die niets meer hadden. We konden elkaar dus ook niet
he 1 pen.
Brie maanden hebben ayn moeder en haar broers en austere oat beur-
ten bij die borakrater gestaan, toen s&e daar het puin gingen ruiiaeij ,
maar nooit is er ee'n atukje van m$n opa en oaa, van rayn nicht of
haar baby teruggevonedn.
We hebben se dus niet eena kunnen begraven. Bat was heel erg.

Het is nu al weer 35 jaar geleden, m a a r v e r g e t e n
d o e n w e h e t n o o i t .
3 1 f f i a a r t 1 9 4 3 w a s h , e t e i n d e v a a m y n
3 e u g d .
We s&yn daarna nooit meer 20 onbeeorgd gelukkig geweest als v66r
die dag, al, was het een aegen, dat ons geain tenatinste nog by
elkaar was. Het had net so good anders kunnen

Mevrouw H. Monsma-Willems,

Corn. Bloemaertsingel 9r

Sotterdam-3014.
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nooit ^ergeten K&X worden, ssoiang se lev«n. Hier bepaalt on-
dergetakende zich tot e£n g@sin van de families van der Ptfl,
bestaande uit san? vrouw, dochter en soon en e©n hond.
Beze regels gjjn geschrftven door de dochter.

d© Yoor het huishouden, tot ongevaar 12 uur de zoon thuis
kwam om te lunchen: hij feracht s' n saaand sal arts mee en gel het
1 a avonds wel af te rekenen* Be soon ging toen wat eerder weg
als noraiaal om e©u boodsehap te doen« Moeder ging verder met
¥le&8 braden etc. , inserts ging het luchtalarmv gauv gas ult-
gedraai'd etc. Z<& pakte haar jas s liep van de achterkamer naar de
tu&senkamer om tas met papieren te pakken, saar dat gin®1 al

2oon ©R doohter hadden gesien dat d© bomeaen ntet op de
terecht kwamen ®n gsjj ging-©n direct naar huis on te kyken wat
er gebeurd vaa.

Aau 44n kant van de Blokaakersstraet ims het ©en ©normsp niet
te beschr^ven chaos en puinhoop. Koeder werd nog tussen het
at of en puin vsridaan gehaald. Hond en achterksmerspullen hebben
we nooit meer gesien en w©l heb Ik, hoe krankssinnig ook, lopen
Ksulen met sen stales springmatras tot aan de Hudsonstraat toel
Sr kwass ee?n jonge Buitse soldaat i ik a@i he 1 pen of
Kelpes* sei h^s want morgen gebeurt dit by my tbula

geaien: een post ood© a toad in
portiek en alleen de romp waa over.

?ader was iniaiddels uit ?laarding©n komen lop@nt geen bus of
tram» toy het Mareoniplein eaochtea hy ^n K*n csllegs's niet car-
der, Vader was dolgelukkig ons gezosd te sien9 doch ds vrouw
van s* n collega was GULge&omens er was ^een tijd voor
aa

Over^l Tan beroold: ^een speld of tandenbcrstel eolfa
Het bsetje geld* dat ikfielf had, is nog gestolen,
Ben Duitaer k^a® met radio-toestel uit ©en half afgebrand

*a Avonds ko&den w® gelukkig in sen pakhuis op het MiddeSland-
plain op de grand siape&s ieder was HO moe, dat men niet kon
slapens 6 & n g r s t e b a n g © f i l . - m .
Daaroas Is het so* ook TOOT onss dat als js ©en oorlogsfilot
ziet met boatbardeaeat eto. alsof 41© vreer door die h e 1

Mevr. Fra van Orselen-van
der



HSRINKSRINOSH AAK HET BOMBARDSMEKT VAN 31 MAAR2 1943

Ik woonde met asijn ouders pp de BlokmaJcersstraat 25 a, txiasen de

Stuurmanastraat en de Bcotsmansstraat. Hoeders trots: een vrl$~

bovenhuis. Ik ging elke middag tussen de midday thuis eten en

verliet het huis zo oa 10 voor half twee, richting Willem Buy-

tenwegstraat. Ik giag op 31 smart wat eerder weg on postzegels

te kop,en op de Aelbrechtskade.

Ik waa halverwege de Schiedamseweg, to«n de airenes glngen en

gel^jk de bommen vialen, of wellicht waren er eerst de boaimen

en toen pas het alarm. De vliegtuigen eaten h o o g in de lucht.

Ik ging direct terug naar huis. Wat in m% omging kan ik niet op

schrift atellen. Ik nam mjjn fiets op m^n nek, lisp door het puin

en begon de gevels te teXlen: bominslag naast ons, 8 doden en

van one huia, dat ik dus aojuiat verlaten had, was aleehts een

a^gevel en nog wat overeind. Hoeder was gelukkig in de roorka-

aer» had alj zo Juiat 'uitgezwaaid* , achterkasser etc. nooit meer

geeien, inclueief mljn hand en ajjn aojuist op de schoorsteen ge-

legde salaria (eind van de maand). Ik had tegen Boeder gezegd:

'Vanavond reken ik wel af.*

Moeder naar buiten gebracht via het overbl^fael van de trap.

Ik had dat net gedaan en toen atortte ook de rest in. Wat na&st

ons niet iageatort was verbrandde wel heel enel: elk huia had

een brandende kachel. Ik heb daarna nog geholpen met de lyken

(meeat vrouwen) proberen te bargen, moeder wa@ de enige op dit

rytje die leefde, alhoewel net een 'shock*. Ik herinner fflJJ een

postbode, die roggebroden rondbracht, h^ atond in de stoep van

een huie aet z'n benen weg» af schuwelijk! H e't is nog

e e n f i l m v o o r m e .

men in paniek redt, ondanks ' voorbereiding1 , niete,

"Sen waters toker had slechta een doos met gaapennigen gered.

Anderen begonnen het traptouw loe te oaken, alle spullen uit

dressoir, glaswerk etc. op de grond gegooid, dan naar benedea

en tot de ontdekking komen, dat de trap wegbrandt ana. ena.

A.P. van der

Bennekruid 122t

Rotterdam-3014.



HERIHS&RIHGEH AAN HET BOMBAHDEHSKT OP TUSSBtfaUKilN

Woeaadag 31 m&art 1945 was ee?r. heldere zonnige dag- met vrjj veel
wind. Qastreeks half- een was ik uit school thuisgekomen. Ik
toen met m^n ouders aan de Rbsener Manastraat 154- lormaal had. Ik
op woensdagaiddag pianoles in Schiebroek, m&sr de leraar had laten
be r lent en, dat hjj siek geirorden was- Eia het luisteren naar Radio

je zouden we gaan eten, toen OK kwart over ^^n luehtalarm ga^e-
d« Omdat t-ry op de bovenete ver die ping, waar de slaapkamers

lagen, ®sn ¥rS3 goed uitsicht richting Schiedan hadden, ^ingen mj}n
eioeder es ik kijken of er vliegtuigen te si en war en. En isderdaad
&@ kwamen eraac. Toen w^ or 22 gsteld hadden, sagsn wtf opaens vanaf
de riohting SchisdaM^e-^©^ een enorme wolk stof en stenen omhoogko-
sn©r*. ¥y rendan van het TEES weg en tarw^l ^e op de trap nasr beneden
varen, rial er een ^oa IB on» huizenblok a&n de Korf laakersstraat.
Zeldan heb ik ae@r l&yaai gehoord dan op dat ogenblik. Ds feom was
in d@ tuin outploft en had d© Tier verdiepingen els e®n lucifers-
dooaje in elkaar gedrukt, Alls ruiten waren natuurljjk gesnsuvsld ©n

lagen steasn en sias. Buiten ^as alles over*

©erst© gedachte was: ' We 3.sven nog sn we» maiiksren niets?
lyk cok thuisv Iisrstellensi© van een grispaanval.

2o goed en so kuaad mogsl^lk s^Jn w© bogonnen OM het huis ^eer eaigs-
sins op orde te Icrjjgen. Znnlddela was esn lystenfabriek in het ge-
dselte Korfstakerastraat-KathenesiSQrweg in brand ge-vlogen. Brasadende
proppen ho\itx?ol verden door de wind naar binnsn geblasen, Ied0r van
on© heeft toen in ©021 gedeslte van ons huis set water uit teilen etc.
de brandend© romssl g-eblust= Mjjn moeder ¥roeg njj oss ai)n brcer te ^aan
feellen. Daarop ben Ik naar d© Grot a Yiaserij&traat gegaaji? om in d&

firma ran Ba te gann telefoneren. Bit ging niet door,
-at de vinkel on ook het Grote ViessrijpleiK in bra^d stonden.
tiddels was do s|Jd© van he fc blok aan de Nettenboeteraatraat ©n ock

aat in brand, geraakt sn het vuur kwam van 2
wlj dachten alleen nog maar aan "bluasen,

4 uur kwasan '̂-"n troer sn ®ijn sivager plotssli^g blnaeriTsllen
dat we ogsnblikkeiyfc weg S!oaBtens d© woning van on»e

dde ali Ovarheast hebben wa daarop het ©en @n ender mee-
ts waarosider ^nk^le dekeas, die gelijk op straat al in brand vlo

. Toen ire sagsns dat er gaea houden. meer
1 aan wa®f e^Jn we

naar d® Vierambaehtsatraatf waer we da tram geaomen hebtoen naar

dag e^n we ieruggsgaan en zagen we t dat ons huis totaal
vaa. Qagev@er 6 weken hs'bben ^»e by Diyn muster ingewoond,

toen kregen ws esn ironing in Tuindorp de Yaan. 2cdo^ade ben ik nu
si 35 iaar guiderling, m a a r 31 H t a a r t 1 9 4 3 v e r g e e t
ik n o a i t ^ a 1 w o r d ik 100 o a a r ,

J.Aa Schlmmer,
BritBenburg 108,



;ijt IB nu 55 jaar geieden, dat bet" bosbardement in 20 If shaken
gebeurde, maar Ik iier inner het me nog ais de dag van gisteren,
W a woonden toen in do G-ijsingstraat f 04 » tegenover het Grote Vis-
sery^lein, waar de gtiarkaulcen was gevestigd* Het was dus op wo ens-
dagsiicldag, ^y haddan so juiot gegeten en ik son aan mijc huiswerk
g-aan beginnens want ik sai toan aog op de lagero school in de Bruin-
o*raat &n de-sssde klaa. Ik had nog naar net myn boeken gepakt of
daar tesgon het luchtalerm. We gingen ao£.ls gowoonlljk op de trap zit-
*on VO'O^ de veilighcid . I'/st er toen gebt^eurde was onfceschrjjf eiyk?
so'n hols Iswaai on gedreun, je d-acht gowoon dit is het laatste, je
v&chtte.af tot je puin over je heon ssou IcrygeB,, de suren sag je scheu-
rone alles bstcoog ca jekook goJL^k by de bur en naar binnen.
Jceu het later stil was ge«rord"in» besef te ja sigenljjK pR3, dat je
jsog leef de , Toen w© lator naar b.uiteri glngen ora te kijken. hoe hst was,
'-roil js haast nieta aisn van d@ rook» overal sag Je kapotte ramen «5n
^laddersado gord^nex!? hst was een oaroorstGlbare- e^aos. ¥e keken aan
f'.e achterfcant op do Schiodacseweff, die stond heloaaal in lichterlaaie
2elf dachten we» dc.t on^ huis nog nlet af zou brandeat dus warert we
albogGarien oa glassehervon op te vc^en an luikon voor de ramen te
ileneren. Het leek wol o^T je niet ^oed near kon raagere&!
Ik giBg -cor een buurvrouw eon klnderwagea uit een rjjwielstalling
halent vaar de bovensto verdioping al van in "brand stond.

Hacat we nog ean tijcl bij ons huia bleven hangea? kwasen f amilieleden
ons waarsohuwon, dat t?o erult moesten komen. De brand was al genadsrd
tot by de &roonla£dBtrfiat ,, niet ^ar aaer Yan o^e vandaan. Toen hebbea
vs ao veol mogeiyit apullen by elkaar gepakt en B^n naar familie ge-
g&an in da S.J. Mulderstraat . We konden niet oiser door de Grote Vis-
serijstraat ;:oacnt due uoesteu tre eon andsre ireg kieaen. Er voer in
de Schie toen aog oaa veerpontje, c!aar zqn we toen gepakt en gezakt
BOO overgevarsn* Hot W»\E overvolf icdereen wilde er tegelijk.^op, het
ran afschuwexjjk. Zo kwnid-sn we ciua by do familie asn zonder ©aige be-

a. s G Avoads IB ia^n vader aiet de familie nog tcrug gsgaan OK
», of or nog- wat redden v^.elt,»aar etllea was al volledig' uit-

Het wcfl cea rtre gew&arwordingf dat je niets meer bezat.
Alleen hat wonder, dat so sr allenaal 3-OYend v&naf gskosien warea in
dc ^ amiiia , "nehnlvc d& vele taenaenj, die by dr-.t "boMbardement oBtgeko-
•on B^n, ook no^ enkelo r-^is^es uit myn klas, HET WAS V R E -
Ŝ £J L U JC t 0 K K 0 0 I T H B E K T Ei V f i E G E T E N .

we dan nag 5 a&&ttden by familie in huis geveest v totdat we
*on feuis Jcregen in hat Sportdorp achtai- het stadion, vaar mjjn ouders
an ?iog ateeda vonon.

Britsenbur^



In het Rotterdamsch Nieuwsblad las
ik Uw oproep om herinneringen aan het bornbardement, op 31 maart
1943, op schrift te stellen.

Alhoewel Ik op die datum pas 5 jaar
oud was, en mijn herinneringen dus erg f rogmentarisch en verward
zijn, behoren de beelden toch tot de sterkste en meest indringende
uit mijn jeugd.

Ten tijde van het bombardement woonde
-ik met mijn ouders op de tweede verdieping van een huis aon de
Mathenesserweg, schuin tegenover cafe Alhena. Het huis had een
soort erker, waar je heerlijk in kon zitten, en van waaruit je
de rangerende treinen over het Marconi-pie in kon zien rijden.

Mijn moeder had de gewoonte aangenomen
om, bij het horen van de .luchtalarrn-sirene» haar toovlucht te
2oeken bij de buurvrouw die op de begane grond woonde, Zo ook op
die dag. Ik speelde in de achterkarner, we ike bizander f raai was
ingericht met allerlei oosterse voorwerpen en Chinese karnerschermen
Oe klap was overweldigend ! De mooie gekleurcle karner veranderde
irv een zwart-grijze hel, met een regen van kalk uit het plafond,
en met een buurvrouw, die met opgeheven armen haar angst uit-
schreeuwde. Hoe we uit die kamer zi jn gekamen weet ik niet meer.
Wei herinner ik mij dot wij in de 0ang zijn gestruikeld. Mijn
moeder heeft mij later verteld dat daar het lichaam van het dode
dienst-mex£je lag, Aan het einde van de gong leek niets darv een
groot zwart gat. Oe voorgevel was gedeeitelijk verdwenen.

Op straat werden wij opgevangen door
een arbeider, die uit de richting van het Marcaniplein kwam aan-
rennen. Hij nam mij op zijn ene arm, en mijn moeder onder de
andere, en gedrieen renden wij verder in de richting van de brug.
In de rook en nevel stonden vde trams stil. Bij de brug werden we
opgevangen door hulpvaardige mensen, die ens naar rrtijn grootouders
in Schiebroek brachten. Mijn kinderleed ward dear verzacht door
de kinderen uit de buurt, die mij bedolven onder speelgoed. Maar
de bee1den raok je niet meer kwijt, die blijven 1evenslong tot
je bagcge behoren.

Ing, L. van Stek

OVERSCBIE, 15 februari, 1976
Schielaan 3



Haar aanleiding van de oproep in de kraut, ; sou ik graag bet eeo

en ander willen vertellen, niet dat het erg veel is* want ik was

toen nog Eaar 8 jaar. We woonden in de Aert van Messtraat toen

Rotterdam in '40 werd gebombardeerd. Ons huis en allea waren wi3

kwĵ t. We hebben toen overal geaeten. In de kelder van bakker Moes

op de Oude Binnenweg, in het Coolsingelziekenhuia en in versehil-

lende acholen. Baarna a^n we by m^n oma in huis geweest, die ook

gebombardeerd waa, die woonde in de Kruiastraat, die h&d al eer-

der sen huis, dat was in Delf shaven aan het eind van de Spanjaard-

atraat, hoek Bospolderplein. Je kon sso naar de Waalhaven kyken.

i

Menig keer hoorden wy dan ook d© sirenes en Duitae troepen gingen

zingend door de straat , Mijn oma was vresei^jk bang geworden, en ale

wij dan naar bed varen, dan hoorden w^ mtfn oma roepen: 'Anna (d&t

is de naam van mijn raoeder) hoor Je niets, Anna, aie je niete?*

Dan moe6t adjn Boeder haar b«d uit en voor het raam k^ken naar de

Waalhaven. Tot op een gegeven moment de hel losbaratte en een aan-

val op de haven weer aan de gang was. Plotseling viel er midden

in de Span^a&rdstraat , achteraan, waar de marfct waa, een boa.

Gelukkig ontplofte hy niet, aaar wel warcn overJai de ruiten stuk

en de deuren hingen uit de aponningen. We hoorden wat er alle-

maal gebeurd was op de Schiedamseweg, nameiyk dat er zoveel men-

sen om waren gekomen en al die hnisen kapot. W}j aljn dan ook w«-

aen fcijken, maar aochten er niet te dicht biy. Als kind aehrik je

dan wel, want met ons huis was he't in * 40 ook zo gegaan* alleen

hebben wij toen kunnen vluchten.

Daarna Bi3n we naar de 2H3dewindestraat verhuisd, omdat ze nog meer

aanvallen op de Waalhaven verwachten. 2o hebben wij nog verschil-

lende andere huiaen gehad. Haar de hongerwinter deed de deur dicht

Toen is m$jn Boeder met mijn oudste BUS en broer naar Groningen gaan

lopen met een oude fieta met kleding* want m^n auajes waren in Gro-

ningen in een pleeggeain. van het Evacuatiebureau. Baar z^n ae ge-

bieven tot na de oorlog, en ik ben met een nachttrein, die er 3

dagen en nachten over heeft gedaan naar Stadakanaal gegaan. Daar

ben ik gebleven tot na de oorlog en ben toen naar Groningen ge-

gaan, waar aijn woeder ondertuseen een huis had gekregen. Ha 2 jaar

gingen we weer terug naar Rotterdam,

33
Mevr. P.J. Veen-Vos,
Polderstraat 8 en 18,
Alblasaerdam-



Herinneringen aan 3^ maart

35 jaar geleden was ik een jochie van 10 flat zich de oorlog slechts
weinig bcwust was. Ik woonde in de Blokmak.ers3tra.at op numiaer 48
naast de waterstokerj Kompiet heette hij geloof ik* Als ik daaraan
terugdenk, ruik ik nog d« lucht van snoepgoed verraengd met de stoom
van heet water* Naast de waterstoker was de poort die naar het grote
schoolgebouw leidde waarin de Daitsers gelegerd waren en waarvoor
altijd een soldaat op wacht stond,
Vanuit onze klein® achtertuin kon je al« je op het kippenhok ging
staan, over de schutting de Duitsers gadeslaan. Ik geloof dat ze
altijd hard liepen. Soimnigen schreeuwden ook hard en dan liepen de
anderen nog harder, sows wel tien twintig keer rond het schoolgebouw.
Als kind was je niet erg bang voor de Duitse soldaten. Ze zongen mooi

ze door de straten marcheerden en soms kreeg je een stuk kuch van
2e behoorden eig:©nlijk een beetje tot je kleine wereldje.
vacier wistsn we dat se onze vijanden waren, maar dergelijke be-

grippen hadden nog geen volwaaaen betekenis voor je.
Echt bang was ik voor rXiegtuigen.
Ssma kwameit 2se alleen maetr overvliegen. Overdag zag je dan aan de
blauwe hem©l hondorden vliegtuigen die strepen naliet*nt overal waren
a©. Ertussen liet het afweergeschut kleine wolkjes ploffen die iang-
Easun uitwaaierden en groter warden. Andere keren vlogen a« lager en
dan vermengd« zich het geronk van de vliegtuigen met hevig afweervuur
en geratel van macninsgeweren waarvoor je probeerde weg te kruipen.
Ik galoof dat ik ^og steeds een beetje angstig voor vliegtuigen ben.
Tijdens da lange oorlogawinteravonden waren er herhaaldeli jk acties
van vliegtuigen . Vfearop ze gericht waren, neb ik nooit geweten.
Ik herinner mij dat ik een angstige spanning voelde al lang voordat j«
in de vert© hat geronk van de vliegtuigen hoorde, dezelfde spanning
die mij.de dagen voorafgaande aan het bombardement van 3* maart ge-
vangen hiold.
Wanneer mijn mosder 's avonds in net kleine gezel? ige keukentj* d*
afwas deed en raijn vader met mijn broers in de karner waren terwijl
raijn zusja in de tussenkamer in onwetendheid lag te slapen, was het
geringste gsluid in de overigens volkomen stille en donkere begetting.
jaacht voor mij voldoende om te weten dat er vliegtuigen naderden.
D© aoeklichten tastten met hun lange lichte vingera het luchtruim
ai* ®n in d*s verte hoorde je iiet steeds dichterbij komende geluid van
vliagtuigmotoron vermongd met het gedreun van het afweergeschut .
Angstige Duitsers hoorde je tegen de verduisterde huizen schreeuwen
"Lichten aus"s terwijl het naderbij kwam en in hevigheid toenam.
Doodsbang was ik.
De tussendeuren sloe^en heen en weer, vliegtuigen doken, mitrailleurs
ratelden an soms klonk er een fluitend geluid eindigend in een hevige
explosie dio het licht deed uitflappen.
(s Morgans ssochten ws granaatsche^ven en zag je wat «r gebeurd was,
Eens in d® Blokmakerdwarsstraat , dan weer in de Schippersstraat of
op de Hudsonstraat , Horgen miaschien bij ons .

D© zondag voorafgaanda aan de 31 e. raaart om drie minuten voor twaalf
kwamen er boven het schoolgebouw terwijl ik met mijn zusje in de tuin
^an het spelsn v/ao , plotseling vier of vijf zeer laag vliegende vlieg-
tuigen aan. Missohlen waren het er meer. Op hetzelfde moment brak er
«en hevig inferno van raitrailleurvuur loss. Ik rende met mijn zusje
de tuintrap op. Het duurde misschien enkele minuten, toen was het ove]
Voor mij betekende dit de inleiding tot het bombardement. Vanaf dat
moment had ik het gevoel dat er iets ergs zou gaan gebeurenj het ge-
ringsta geltiid dead mij raijn spel onderbreken en naar huis rennen.



Kaandag de 29«. maart moest ik eon boodschap rioen in bet postkantoor
aan Uet Marconiplein. Op hot moment dat ik vlakhij net gebouw was»
begon de daarop geplaatste sirens ombarmhartig hard te loeien.
Op later® leeftijd heb ik aan atletiek gedaan doch ik geloof dat ik
nooit meer zo'n snelle start neb gehad als toen. Voor het laatste
geluid van het luchtalarm very t lid was, was ik thuis, E& arigstige
dreigende stilte die op hot geluid yari het lucht alarm volgde, door-
broken door geronk van ver verwi jderdo vliegtuigen.
Die maandagraorgen gebeurde er overt gens niets. Nog eon paar keer
was iiet alarm op maand&gv en dinsdag, een keer gevolgd door een
hevig© actie.
's Wo.ensdags wau ik een beatje aisks achteraf denk ik van de spanning.
Mijn epa kwam '3 morgeris on ik zal mij altijd blijven herinneren
dat hij tegeri mijn moeder sei dat we daar temidden van havens en
fabrieken onveill^ woonden. 2ijn woorden zouddn maar al te gauw be-
waarheid word en.'
Tk was die da^ alleen thuis met mijn moeder en mijn ansje van bijna
vier. Mijn vader en mijn oudsts broer werkten bij de R,D.H=, een
andere broer op ds Hooidrift en mijn jon^jate broer was in Spangen;
hij hielp de m©lkboer*
Moe had om ongevaer 10 voor half twee net mijn zusje op bed gelegd,
toen h&t lucht alarm si jn ang-staanjagend geloei begon. Voor de laat-
ste toon verklonken was, hoorden w© reeds rt© vliegtuigen vermengd
m&t hevig afweervuur^ Het waren er mser dan andersj ze kwamen ook
sneller naderbi j alsoif sa doelbswuat op ons afkwamen. Het afweergeschut
was nog hsviger dan anders, De deureii sloegen heen en weer,
Mijn rooeder naalda Willie snel uit b»d en we gingen met z'n drieen
in de tussenkam'sr; iv© dachten dat flit de veiligste plek in huis was,
Vlakbij was hut nu en ik g-sioof dat i!t glas hoorde broken*
We gingen naar do voordeur en wisten dat er lets er^s gi^g gebeuren.
Hoe deed de deur opon» wilde button kijken doch kwam snel terug
tsrwijl ze schreeuwdo dat so boinmen hoorde vallen, Ze duwde mij op
de grand in de gang: en ging met .mijn ausje onder zich f;ebukt achter
het bed in de voorkamer zittsn.
Achterover liggend aag i!c dcor dts g^eopende voordeur van de huizen
aan de ,o.verkant van de straat puin -*n glaa naar beneden komen. Een
fraktie \fan een seconde later1 leek het om ons heen in te storten.
Op dat moment ben ik niet bang gev/eostt ook hoorde ik niets meer;
het was onwerkelijk svil* iiet eerste v,Tat ik v«reer hoorde was de stem
van mijn moeder die schreeuwde of alles in orde was met mij.
Ult de holle ruirnten in de huizsja aan rfe overkant van de straat,
zag ik rook naar buiten komen< Een dour v.in de gangkaat was uit zijn
scharnieren gelicht eri s^ond braschermend over mij heen tegen de muur.
Vreemdv de vliegtuigeri waron ineens verdwcncn, ook het afweergeschut
hoorde je niet mo&r.. Ze v/aren gekomon, re cut toe recht aan. De raee-
gegeven opdracht v/erd uitgevoord, 2e haven rechts of links, boinmen
los.
Biaiten gekomen sag-en wsj wat eon verv.Toesting er was aangericht.
Op de hoek van de Blokmakersstraat en de Zeilmakersstraat waar melk-
boer Pelkmsn woondof was een gr-otc puinboop waaruit rook opsteeg.
Duitee s^ddaten stuurden de mensen die in panlek die kant op wilden
vluchtwm, terug omdat er ieta op inatorten stond. Aan de overkant
op de hoek van ds Taanderstraat was ook een bom gevallen en op de
hoek van Blokmakersstraat en ftlokmakordwarsstraat was in de straat
een groot gat waaruit brandend gas spoot.
Overal leek het ta branden? aangewakkerd door de sterke wind.
Dlcht tegen de huizen aangsdrukt voor d© teen reeds grote hltte,
probeerden we te ontkomeit. ledereen scheen doeiloos rond te rennen.
De chaos waa enorms op de Schiedamsewe^ waren overal bommen gevallen.
De storm joeg- brandende restanten door da lucht die grauw was van het



stof en rood van de vlammen.

In dc Schans vonden wij een. tijdelijk onderdak. Later zijn wij in
de Blokmakersstraat teruggekeerd, op nummer 58. Hele blokken tiuizen
waren vcrdwenen. Andere huizen waren leeggebrand en hebben lange
tijd als macabere getuigen daar gestaan. Als jongens hebben wij erin
gespeeld, cie Duitsers oefenden erin en in de hongerwinter vonden we
er half verkoold liout voor onze potkaciiels.
Wanneer er weer eeiis luchtalarm was, nam die beklemmende angst weer
bezit van me. Oikwijls zochten we dan de betrekkelijke veiligheid
van de schuilkeldera aan de Schiedamseweg.

Johan Vermei j ,
Merwede.st^ar^ 2,
MAASDAM.'' — '

Het was woansdagtaiddag vijf voor half twee, toen de sirenea
begonnen te loeien. tfjj, isijn dochter en kleinzoon van 44n jaar
naar het toilet* Myn oudste dochter was boodschappen doen, zo-
doende sou ik op haar zoontje passen.
Ik woonde in de Haringpakkerstraat 1 2 , mij[n oudste dochter in
deaelfds straat op nummer 45. In 1959 woonde ik in de Blokma-
kersstraat, vlek voor de Blokisaksrsdwarsstraat . Baar is mijn mail
in 1939 op 44-jarige leeftyd overleden. Toen ben ik in 1940 in
de Haringpakleersatra&t gaan wonen, met zoon en 2 dochters.

Ik hoorde allerlel nare dingen, namelijk op de Schiedamae weg by
het $arconiplein woonde dokter Vader. Het was middagspreekuur .
De monsen werden achtor in d© tuin van de dokter naar de schull-
kelder gedreven. Allen z^n omgekomen.
Ook in de van Kelinontstraat » by firma Lichter, moesten alle werk-
ffiense'n en kantoorpersoaeel d© schuilkelder in. Allen zijn omgeko-
men.

In de Harlngpakkersatraat , vaar myn oudste dochter woont op num-
oer 45, Etyn Kowol. voor als aan de achterkant van de even nuamers,
bomiaen in de tuinen $e vonden.
In;de Haringpnkkersstraat, vlak voor nummer 45, stond een mevrouir
op de atoep naar haar kinderen uit te kyken. Het was immers
woensdagmiddag, dus geea school. De kinderen waren naar de speel-
tuin gegaan. Toon was er een granaatscherf , die die mevrouw trof.
Ze overleed ter plaatao .

Zie, zulka dingen maakt men dan mee .

Verder was myn eoon op kantoor in Ben Haag. Daar hoorde hy het
nieuws via de radios boisiaen gevallen ook in de HaringpaklcerBatraat
Hy nocht gelijk naar huis gaan. Wei in angst gezeten, in de trein,
hoe hy daar alles sou aantreffen. Gelukkig hadden wy niets en het
huie stond er ook nog. Een hele opluchting voor hem dus.
Wy waren alien vreseiyk oversfcuur* *

mevr* van Vliet-Kraop,
Boekenrode 399.
Rotterdam-3023.
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vrouw en ik hebbes beiden in Delfshaven gewoond, waar wi3 ook
geboren zijri, Ons geboortejaar is 1903. Wy z^n gehuwd op 14 augus-
tms 1929» hebben 3 kinderen, 2 jongens respectievelijk geboren in
1932, 1934 en een dochter in 1938. In 1943 werkte ik al ca. 24c
jaar b% de Rotterdaiase Bank, bijkantoor Havenstraat.
WSj woondan toen aan d© Schiadamsewag 234, onkel'e huieen voorb$j de
2eilmakersstraat (richting Schiedam). Wy hadden prettige buren en
bewoonden een vr^e 2e etags. Alles tot onae voile tevredenheid.
Door spaareaamheid hadden wij ons iaterieur op een zeer behooriyfc
peil kannen breagen*
De dagen vooraf gaande aan 31 raaart waren door voortdurend luchta-
Xarm onrustig. Maar Je went eraan en daarom hoeft het niet te ver-
basen, det eind m'aart d« schoeaaaak achter de rug was. Alles blonk
en glom dat het een lust was!
Ikzelf had ongaveer 1 week thu^s ges©ten( daar een paar sieuwe schoe-
nen my geschaaf de hielen hadden- bezorgd. *s Haandags ben ik veer
naar kantoor gegaan, zjj het op zacht© gymscho^nen;

Op 31 maart 1943 was aiya Jongste zoon jarig* Hit een bevriende win-
kel betrpkken wy wat snoep ®n een flee w$jn̂  om de verjaardag passend
te vieren, Pergelijka dingen ifaren toen nauweiyka aeer te ko.op* Als
ik mSj/goad herinner was het op dinsdag. Het weer was maarts, zonnig
met een harde schrale wind, 's Middays ging ik thuia lunchen en ging
dan o» 1 uur van kantoor. Looptyd naar huia ea. 10 minuten.
Halverwege de Schiedams@w@g ging het luchtalarm. Je moest dan van de
straat en dekking aoeken. Maar ik was al vrjj dicht^bij hwis en zette
het dua op een lopen. Op gymechoeneu!
Ik rende mijn huis in, stoof de trap op, liet mjtfn dochtertje, die
juist een middagslaapje zou doen, uit bed halen, waarna w$ in het
trappenhuie gingsn Bitten. Een be^aarde tante uit de Schi^persetraat
die bij ons naai- an verstelwerk deed, was ook van de partjj.
Wat ar toen volgd®, maak je niet volbowuat me©.. Je west eenvoudig
niet wat er gebeurt. Je hoort esiorm lawaai, een rode steenstof daalt
op je neer en het huis awiept heen ©n weer als eeo boom in de storm.
Het was vr$j vlug voorbjj. D© ruiten waren in diggelen, de tussendeu-
ren van de tussenkamer lagsn plat over myn bureau heen. Er zal nog
wel meer beschadigd sijn, maar dat weet ik zo niet meer. Be schade was,
naar m^n men^ag, askkeiyk an vlug te herstollen geweest.

Ik was blokhoofd van d© Luohtbescherming; m^n plicht was, nu m$jn huis-
genoten in leven en ongedeerd waren, om te sien naar anderen die
hulp nodig hadden.
Van onze ry huizen hadden onkele naast elkaar liggende panden een
voltreffer gekregen. Rec&t tegenover ons was een grote ^eerwarenzaak,
de Hoilandse IJzerwarenhandel. Die tras vr^j onbeschadigd. Daartegenover
op de hoek (van Buylstra&t) was de groentewinkel van Kraaijeveld.
Voor de winkel was aan de Schiedamsoweg een tramhalte. Se passagiers
vluchtten de winkel binnen om dekking te zoeken. Deze groentewinkel
kreeg helaae een voltreffer en alien, die in dit pand aanwezig waren
vonden de dood* Be enigo overlevende was de zoon van de familie Kraajje-
veld, die op het dak stond te ki^ken.
In ons blok, vaar ik due blokhoofd was, probeerden wii allereerst onze
brandblusmiddelen op te stellen. Maar dat was nuttelooa, daar er geen
water was. >



Toen ateldeu wij ons op de hoogt® van de toestend van offlwonenden.
&r was sen vrouw die met geen aogelijkheid uit haar httis was te krij-
gen, Wij hebben haar vrywel met geweld hat 'huia uit molten slepen.
Er dreige nsmelijk een ernstig gevear. Be Ingeatorte panden gingeri
roken, doordat er brandende kachels oader het puin waren* Aaavanke-
l$)k liet de schade sieh wel erasiig, doch niet catasttofaal aanzien.
Als de brandhaarden vroegtijdig waren geblust , waren honderden hui- .
sen gered gevaest. Br was geen water. Be brand heeft het onhail vol-
trokkea. De Gemeente had voor noodgevallen welputten geslagen, waar-
van er e'e'n viak voor oas huis lag. Be Brandweer kwarn en wy dachten:
au- ie^n »ij g^red, Ha&r de Brandweer feeschikte niet over de vereiste
adnaluitstukken en moest dus weer vertrekken zonder iets te kunnes
doen. Baarna vas het gauw bakefcen.
De aituatie was nu 20 dreigend, dat het zaak werd naar het eigen ge-
sia terug t© ksren. Kyii oudste soon was direfct na het bombardement
naar huis koia@n rennen; mijn jongste soon ward door eea man thuis ge-
bracht. Ons® 3 kinderen ayn door onze buran meegenomen aaar Rotterdam-
centrum. Lopende via de Rochuaaenstraat en Jongkindetraat ontmoetten
aij veel medeXevea. In laatatgenoemde straat stond een noo^rgebouw van
Rutacks. S© portisr stond saa d© deur en loodste slachtoffers van de
ramp naar teinnan, waar a© op een coaplete asaalt^jd werden onthaald.

de kiadsrsn vertrokken waren, poogden w^ nog het 3e"n en ander
tea'redden. Be moeiiykheid wass wa&r laat je de boel« Je kon het even
buiten aetten om het later wag te brengen. Maar als je je even omdraai
de was de boel gestolem. Bit lot ondergingen de veranapering^n voor
d® verjaardag van soon Cor, eeh poppenvagen en nog veel neer.
Sen radio* die ik iets varderop in veilighsid had gesteld, bleek een
uur later verdwenen. Br was veel hulp van buiten het rampgebied, maar
ter plekke weaelde h@t van measeiyke hyena'S,
Ik kreeg hulp van mijn direkteur &n van nog iemand. In de betonnen kal-r
d®rs van d@ Kollandse JJserwarenhandel hebben wij wat spullen neergeaet,
waaronder enkele mooi© schilderijen van Molenaar. De kelder is later
oader water gelopen. By het leegpompen enig© tijd later bleek er van
onae eigendommen niets meer asuweasig te a^n.
Be onbenuiligste dinges aeem je mee, de waardevolste laat je liggen.
Op een schoen en oast slof rso-aetaa wy benen maken. De Schiedamseweg

niet ssesr lisan. Stond &&n wsersz^den in brand. Het enige gaat-
de 2eilMaker@straat , waar ©p de hoek de winkel van Jaain loei-

Be vonkon vloges je om de oren. Kĵ n vrouw, aet een wit
sohort om het h9ofds resde het straatje door en was in veiligheid.
Haar achort was vol brandgaatjes. Ik volgde apoorolaga. Ik had inmid-
dels op aen plank m®t een grot© s^ker getrapt. Brong in »$jh voet
(gyaachoenea) Gevolg: bloedvergif tiging. Kon er ook nog b$!

Via de Schippsrastraat ( waar EMjn vader woonde, gingen wy naar de Bank
hoek Havenetraat . Baar kregea wij de eerste etage ter beachikking, een
kaal kantoorlokeal zonder enige accomodati®. De concierge had enkele
oude bedden seergeaet es daar sat je dan.
Be andere isorgen was een tries te beXevenid. Je had niets aeer en waar
je - .ook naar greep naar kaa, seep, handdoek of wat dan ook, het was
tevergeefs, Je voeXt Ja dan eea aoort vagebond, die by het Leger des
Heilfl naohtlogies krjjgt. Ha-t contrast van ®en saaakvol iagericht huia
en dit aoodverbl^f, was wal schrynend groot. tfy hebban daar enkele
maaadea vertpefd, tot wij een huis kregen aan de Hieuwc Binneaweg 158.
Het grote probleem was, wear ieta op te bouwen. Haar hoe en waarvan?
In 1940 was-ar nog wel ^at goads te koop* in 1943 niet. In de eerste
pXaats w&r@n de measte nensen seer onvoldoen.de tegen oorlogsschade
versakerd. Niemand koa ook msar enigermate: 4e pr^astygiagen schattea.

„



Wat te koop was, was duur an slecht. Linoleum was surrogaat. Papier.
Rommel. Bekena: een slecht soort paardedekens , Meubelen: roamel.
Daar moest je je schaarse geld aan uitgeven, om na de oorlog het nog
eens over te doen, aaar dan goed. Hierby werd ja dubbel gedupeerd,

Gelukkig warden vele helpende handeu uitgestfcken. Via een relatie by
Verto konden wi3 een nog onvervalste vloerbedekking kopen* Inzamelingen
in kerken en toewjjaingen door diaconieSn, leverden ons naar oastandig-
heden ee.n vry behoorlijk woon- en slaapkamer ameublement op (gratia).
Van familieleden kregen wtf het e*e"n en ander; bevriende relatiee had-
den in hun winkels nog wel prima textiel (voor noraale pr^zen).
Ja hoor, er varen Beer vriendelijke en behulpaaae mensen.
Ook de over he id deed haar best. Verloren gegane bonkaarten werden di-
rect vervangen. Aanvragen voor een andere woning werden met voorrang
beaaadeld. Kinderen van getroffenen konden in de provincie op diver-
se adressen een poosje gaan logeren.

Haar het boabardeaent van 31 maart 1943 was een grote ramp. Be bomaea
bedoeld voor de havencompleacen, dreven door de harde wind af, zodat
ze verkeerd terecht kwamen. Het waren, naar ik meen. Amerikanen.
Er vielen vele doden, soas onder aseer tragische oastandigheden.
Een slager kroop in ssljn koelcel en is daar oratgekoiaen, doordat de deur
niet aeer open ging. Dokter Vader, een huiaarts die aan het eind van
de Schiedamaeweg woonde, en die in zijn tuin eon schuilkelder had la-
ten feouven, is omgekomen. Men zogt, op weg naar z^n schuilkelder. Zo

er mensen, die nooit meer gevonden zijn.

Zo zyn er meer tragisc|ie gevallen, waarvan je achteraf hoort, maar
als je zelf uit het rampgebied komt, heb je totaal geen coaipleet
beeld van wat er verkeiyk geschied is. Be oravang van de raap blljft
dan voor je verborgen.

A, 0. Walters,
van Bassanatraat 112,
Rotterdam.

Mijn broer vierde op die dag, 31 maart 1943, zij negende ver^aardag,
mjjn zusje was 4 jaar en ikeelf 10 jaar. Myn vader en moeder waren
respectieveiyk 40 en 39 jaar. W3j woonden op de Schiedamseweg 234a,
ter hoogte van de Zeilaakersstraat.

•\ ' .
Op die rampzalige dag kocht ik 's aorgens voor mljn jarige broer een
goudvie voor ons beider aquarium in de dierenwinkel, schuin aan de
overkant. Inmiddels is een tante gearriveerd, die op die dag wat vep-
atel- en naaiwerk zal doen. Het wordt 1 uur en w$} wachten op vader,
die aanatonda van syn werk op de Rotterdamse Bank aan de Havenstraat
eal thuiskomen am een boterhammet je te eten. K.yn broertje is op dat
aoaent niet thuift. Hy is op school op de openbare lagere school in
de Korf maker as traat,

Plotseling is er luchtalarm. Wij lopen naar het raam om naar vader
uit te k^ken. Schuin aan de overkant stopt de tram aan de halte en
de mensen en de bestuurder en de conducteurs stappen vlug uit en gaan
de groentenwinkel van Kraaieveld op de h'oek van de Taandersstraat
binnen. Sven voorbjj deze winkel is de w^nhandel van Tims gevestigd.
Er etaat een grote wagen ,van Heineken (op luchtbanden) aet 2 zware
Belgische knollen ervoor langs het trottoir, om vaten bier te les-
sen. Afgezien van mljn vader is er niemand meer op straat. Snel komt
hjj van de overside aanlopen. Altijd steekt hy de Taanderastraat over
tot recht tegenover ons huis en steekt dan pas over. Alleen dit k*«r
wjjkt hli van deze gewoonte *f en steekt ver vd<5r de groentenwsnkel
van Kraaieveld over en bereikt nog tjjdig z^n huis.



--kondigt sen aanzwellsad geronk
aan, ;WiJ: kijken vanuit de T&m®& van d© achterkaaer oiahoog en 2ien
aaatal v.liegtuigen bjjna recht' baven one. Flotseling aien *re ve-

la svarte staaf jes uit de vliegtuigen vallen. Bet was net of ©r met
chocoladehagelslag gestrooid werd . Ik herinner iai} nog, dat ieiaand
van de." huisgenoten riep: *Vlug naar de trap! ' Wjj renden erhe'an en
we waren nauwelijks op de trap, toen da boamen achter elkaar om ens
heen vielen SB ontploften* Het was sen ecrverdovend lawaai en ons
huis ging heen en veer als een schip in de storm.. Ik ve'et nog, dat
.ik myn svenwicht probaerde te bewaren tusaen beide mureh, door

uit te strs.kk©&.

Tpe_n was het plptseling voorbi^. D© buitei^deur stoisd open «n or aa-
t"«n' oidnsea op de stoep. Van buitsa drong een vreemd geraas tot ons
doo.r," d&t; aoials later bleek, door sen reusachtige .brand aan d« over-
kant werd 'veroorKaakt . Ons hui® hing rol etof, alsof het mistte.
Wij dachten aerat dat hat rook was, rnaar nadat myn y-ader sen Jcorte
inspectis had gehouden» bleek het stof te ssyn. Van "brand was, alt ha:
by ons, gee.ii stirake,

07en heb ik nog oai de hoek van de dour in de aehterkaraer geke-
Alle ruiten waren eruit, het huis recht acnter ons in de Biok-

laakersstr&at yaar een oude man alleen woonde, lag in puin.
Het water, in het aquarium was melkaehtig wit. Ik kon geen vis naeer
onderechaid,en. Het b®d waar myn zusje in had gelegen om te slapent
lag: ^01 giaaschervea. Inmiddels bracht e'en man m^n broer thuis, H^
had hem op ajgn -.schoudera geset en 20 tussen alle verniel&agftBnheen
naar iu|.s g0dragen. Usen van alien hadden ve oofc maar ean achram»»-

Onder ons woonde de familie Stokrom. Sr werd afgeaprokent dat mijn
ouders t-huls abuden bl^ven en dat wi^, de kinderen, aouden »eegaan
«frt- &&n Vaa -•U* ^ -dochters van genoeside familie. Wy gingen de trap af
ezt ataptek tussen gewonde me'naen door, die voor de buitendeur op
onze 8to,epf aatan* JBenmaal buiten wisten we niat wat we zagen*

Waar sens d«r grofentenwinkel van de familie Kraaieveld (watar ik
*a morgens nog was geweest) lag sen enorme puinhoop en woe^de er
een reusachtige brand. De vlammen sloegen fooven de daken .van de om-
ringende panden uitp en verspreidden eea enorme hitte. De traas etont
gahavend aau ds halts en de tire® eerder genoeaide paarden lagen voor
Ae wagen op straat. 2e bewogen zieh niet ' en aullen vel dood geweest

stakes snel de 2eilmakeraatraat over en gingen vlak langs de hui-
in de richting -yah de tag© Srfbrug, Al snel moesten we over een

hoop gromd klimmen, die ons de weg versperde. Dat was tussen d« 2ei1 -
makersatraat ss_n de Schippersstraat , op de plaats waar ' de dames Roest'
Eoals jaî n moeder ae altyd noemde, een manuf acturenwinkel hadden.
W© bereikten 'het kantoor op d® Mathenesserlaan (by de Claes de Vrie-
selaan) waar ons buurmeisje -..irerkte «n bleven er de reat van de mid-
dag. Op sen gegeven mosent sagen wlj, dat ar een brandende lampekap
op de tramdraden lag. Die most daar door de lucht naar toe z$n gedr* -
ven, als een soort heteluchtballon I

* Q Avonds B^n we naar de Sechnische Middelbare School aan de Kendrac its-
weg gegaan oia daar te slapen, Onderweg kviamen we langs het cafetarii
op de hoek van de Mathenesserlaas en de Rochusaens1:raat , die later
Sutecks haette, isaar" toen een andere naata had. Be portier sei » dat
wjj een gratis warrae maaltyd konden krygen, Ik herinner me nog het meiui
aardappelen, biefstuk, spinasie en ye toe!



i»fc volgende dag sy^ v;e oiidei-gebraeht by konuiasen van onze buren aan
d» Groenezoom. Mijn ouders sijn by het hula gebleven en kregen hulp van
de dire'cteur van rayn vader, de Heer de Jong, Het was duideljjk, dat ze
niet erg lang meer konden b3yven, uaar dat hun huis *s avonds toch
sou. af brariden, hadden se eiganl^k niei verwacht .
£r warden wat "spullen in ean tail gepakt en deze werd met een inge-
iyste houtskoolteksning van 1-Ioleao.ar (oen bark of een havengezicht )
in de kelder geaot van de ijzGrhandel van Van der Toorn aan de over-
kant. (naderhand is die kelder leeggepompt, maar onze spullen varan
verdwenen! ) Toen nyn aoader de huiadeur moegt sluiten, zette ze een
taa met vat levenemiddelen en een flee vijn naast aich neer. Haar toen
so heai .weer op t?ilde pnkken, was do tae verdwenen.
Via de SchiedaB3C',feg iconden Ee nist neer vluchten, daar branden dat
curaogQiyi: maakten. Via de BlokmaksrBstraat aijn ee toen in een enorme
vonkenregen in oostelljlce richtin^ weggekomen. Ml^n moeder wae bang,
dat haar haar .in b'rand sou raken en heef t toen een wit achort over
haar hoofd gelegd ter bescheraing* Later heeft ze ons de achrbei- en
brandplekken in het schort aan ons laten sien .

H5Jn vader waa blokhoofd by de luchtbescheriaing en moest zich intuesen
ook nog isot andero aaksn bsaig houden. H3J ie daarby in een apyker ge-
trapt en ~liep een fikcc bloedvergif tiging op,

Op de eerste zondas ua ds rampdag zagen'-vwlj onze ouders voor het eerat
terug op de Rotterdcaso Bank aan de. Havenstraat , vaar aa hun intrek
hadden genoaen. WSJ hsbben daar ongeveer 2 maanden gebivakkeerd en
konden toen een huin auren op de Hieuwe Binnenweg. Myn vader huilde
toen hij ons woer BGS« Hy wae org trota op de mooie spulletjea, die
b4j de laatste 10 ja&i* by olkaar had gevrsrkt en nu waa hij »e in e"e"n
klap kwijt,

Later hebben we gehoord, dat de fanilie Kraaleveld (een gezin van,
na&r ik meen 9 ' kindoron) op e3n na om het leven ie gekomeu. De oudate
soon, Gerrlt, pverlecfdo de ramp. Hy etond op het dak naar de vlieg-
tuigen te kyfcen ea bel&ndde aet dak en al heelhuida op de begane
grond.

Vorder was er in de Sfaande-rss-trest f • tusaen de Gijsingstraat en de
Schiedamseweg, no^ c^n paardod). agor, die dekking had gezocht in de
koelkame'r in ayn winlcel, er niet zaoer uit kon en daar leyend is ver-
brand.
Een pand of vyf/ r.es naast ons* was 66k een bom ingeslagen, iraarbtp
2 dbChtera ; Van een aeeaans\rouw onhet leven kwamen, terw^l die. vrouw
jarenlang in hot siefeonhuis heoft gelagen.

In het laat'Ste huisenblok vcor het Marconiplein woonde dokter Vader,
die ach.ter in de tuin een betonnen schuilkelder had laten bouven.
Tyde;na he,t bptobardemont hie?.d hy juist spreekuur. Zyn huis word .ge-
troffen en; hy vond de ^ood. 2ijn schuilkelder bleef onbeschadigd.

Ook ligt mij^nog by, dat de bestuurde of £6n van de conducteura van
de tram op'htt laatste noaenT de winkel van Kraaieveld verliet en
in een diepe portiok in de Taanderastraat ayn leven redder Hy kon
hot ge^amiaer van nocdore, die in arigat zaten over hun kinderen die
op school waran, niot laagor verdrafjeh.

I f t z a l d i e d £ . g n o o i t v e r g e t e n .
i

, . ,: • G.Walters,
Prina Willem Alexanderlaan 26 ,
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