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Voorwoord
Beste leden,
Ik hoop, dat u allen in een goede gezondheid verkeert.
Gezondheid, zo blijkt deze dagen maar weer, is het enige
belangrijke dat telt.
De regering neemt tal van onalledaagse maatregelen, die in de
situatie van een aantal twee weken geleden ongekend en
onacceptabel waren.
Wie had toen kunnen bedenken, dat ons sociale leven beperkt
zou worden tot onze onmiddellijke wooneilanden.
Steeds meer landen en gebieden gaan volledig op slot vanwege
de vele Corona slachtoffers. Ons land is nog niet op slot, maar de
sleutel zit al wel in de deur.
Het zijn ongekende tijden, waarin we onverwacht terecht zijn
gekomen.
Zelfs je lief kan de koerier zijn, want het is ondoenlijk en af en
toe onwenselijk om thuis die 150 cm. afstand in acht te nemen.

Uiteindelijk zouden 16 dorpsgenoten van de tyfus niet bevrijd
worden. Pas op 7 juli 1945 vierden de Spickenissers hun
bevrijding van de Duitsers en de Tyfus
Ook nu zitten we in een gedwongen, deels zelf gekozen,
isolement. Ons sociale leven is eenzamer geworden. Kinderen en
kleinkinderen blijven weg omdat ze geen Corona willen mee
brengen. Wij worden met de neus op de feiten gedrukt: Wij zijn
kwetsbare ouderen, althans de meeste lezers van ons blad.
Geen school, geen bibliotheek, geen horeca, thuis werken, geen
handen schudden, geen geknuffel, geen theater, geen film en
geen vergadering. Dit allemaal om de kans op besmetting met
het Corona-virus te verminderen.
Deze barre en toch wel bange tijden maken ons ook duidelijk om
wie het echt draait in een normale maatschappij: de mensen in
het ziekenhuis en de scholen. De zorgverleners en de deskundige
virologen die er voor geleerd hebben. Maar ook zij die er voor
zorgen, dat onze schappen weer “behamsterd” kunnen worden.
Zij zijn de steunpilaren, degenen waar het op dit ogenblik
werkelijk om draait.
Laat hen dan ook de spil blijven als het straks weer “normaler”
wordt.
Tot slot nog even het virus. Ik heb altijd gelezen, dat het internet
extreem gevoelig is voor virussen. Zouden we dan niet moeten
nadenken om ook het internet op slot te doen????

75 Jaar bevrijding.
Bevrijd van de Duitse bezetter. Ook toen zaten we in Spijkenisse
in een moeilijke situatie. Vergelijkbaar met nu. We waren dan
wel verlost van de ene bezetter, maar nog niet van de ander, de
tyfusbacterie. Een epidemie die zich aan het einde van de oorlog
aandiende en zich niet zomaar liet weg sturen.
Dokter Rademacher liet het dorp op slot doen. Niemand kwam
zonder toestemming de brug over en het dorp in. Ook niet de
Spickenissers die van elders na lange tijd naar huis kwamen.

De “Ouwe Heul” bereikt u nu op een andere manier dan u gewend
bent. Want onze drukker is gesloten vanwege het Coronavirus.
Dus moeten we improviseren. Daarom heeft de redactie een PDF
document gemaakt en die wordt u per e-mail toegestuurd. Dan
heeft u in deze dagen van “intelligente lockdown” toch iets nieuws
te lezen. Een klein aantal leden die geen e-mailadres hebben,
ontvangen een geprinte versie van het PDF document in hun
brievenbus. Straks in betere tijden zullen we het blad in de
gebruikelijke vorm en manier alsnog aan u doen toekomen.
Ik hoop u weer te zien in een goede gezondheid.
Herbert Westland, voorzitter
19-03-2020

Het meisje dat ook nog een andere naam
h d
In mei 1942 krijgen Arie Pieter van de Sluijs en Teuntje
van der Sluijs - Andeweg aan de Schenkeldijk
gezinsuitbreiding. Ze hebben al 5 kinderen. De zesde is
een meisje. Een meisje van 5 jaar, Marietje Barendse,
afkomstig uit Amsterdam. Haar ouderlijk huis in
Amsterdam was getroffen door een bombardement. Het
gezin werd dakloos, maar ze overleefden wonderwel
allemaal. Maar waar ze nu konden gaan wonen, was een
probleem.
Nieuwe woonruimte vinden, zeker in Amsterdam, was niet
gemakkelijk. Ruimte voor een heel gezin was er niet en dus
moesten de kinderen zo lang ergens anders wonen. Dat ging
gemakkelijker op het platteland. Daar waren grote gezinnen
genoeg waar nog een kind (tijdelijk) paste. Zo kwam Marietje
hier wonen bij de familie van der Sluijs, ver van haar familie.
Aan de Schenkeldijk
De familie van der Sluijs woonde onder aan de Schenkeldijk 10,
bij de “vlaspit” van Opa Andeweg, de oude ijsbaan van
Spijkenisse. Daar waar nu ongeveer de Skatebaan is bij de Ring
van Putten.
Op een dag in mei kwam een jonge vrouw met een meisje van
vijf van Den Haag naar Spijkenisse gefietst om kindje nr. 6 af te
leveren. Bij de Spijkenisser brug werd ze aangehouden. Om er
over te mogen, moest je een toestemmingsbriefje hebben. Een
lieftallige glimlach en een aardig woordje deed de wachtpost
smelten en dromen van zijn eigen Gretl. Hij liet haar door.
Marietje werd snel opgenomen in het gezin. Ze speelde met haar
nieuwe zusjes en broertjes, Teun, Nelis, Piet, Adrie en Agaath. In
een stil gebied met weinig buren rondom. Toen ver van het dorp
verwijderd. Heel onwennig voor een stadskind.
Ze zal wel last hebben gehad van heimwee. Zo maar bij vreemde
mensen, zonder vader, zonder moeder, zonder zus en broers.
Moeder Teuntje speelde daar begripvol op in. Marietje kreeg haar
speciale aandacht. Als de andere kinderen naar school waren,
nam ze haar op schoot en liet Marietje vertellen.
Vertellen over haar moeder, haar vader en haar broertjes en

zusje. Over Amsterdam. De zusjes van der Sluijs waren heimelijk
jaloers op haar, want zij zaten niet zo veel bij moeder op schoot.
Marietje had nog nooit gewone klompen gedragen. Daar kon ze
absoluut niet op lopen. Daarom kreeg ze trippies. Een soort
tripklomp, een vrouwenklomp, waarvan de wreef ontbrak en
vervangen was door een leren bandje. Die hadden de “zusjes”
ook wel willen hebben, maar daar was geen geld voor. Gewone
klompen voor hen.
Aan de Achterweg
In 1944 verhuisde het
gezin van der Sluijs
naar het huis aan de
Achterweg 255 bij de
eerste heul. Het huis
van Opa Nelis van der
Sluijs. Dat kwam,
omdat de Duitsers bang
waren voor een invasie
aan de Nederlandse
kust. Ze sloegen palen
in de grond in het
Hongerland en ze zetten de weilanden onder water om te
voorkomen, dat de Engelse vliegtuigen zouden landen. In hun
eigen huis konden ze door de wateroverlast niet blijven wonen.
Niet dat hun huis in het water stond. Het was nog een klein
beetje droog rondom het huis. Maar iedereen moest de polder
Brabant verlaten.
Ook de nieuwe buren kregen het verhaal te horen over het arme
meisje van 5 en wat de familie Barendse in Amsterdam was
overkomen. Waarom Marietje tijdelijk bij de familie van der Sluijs
woonde. Na een tijdje ging de nieuwe buurt vragen stellen.
“Waarom kwamen de ouders van Marietje nooit langs om te
kijken hoe het met hun dochter ging?” “De ouders hadden het
bombardement toch ook overleefd!” De buurt had gelijk en Arie
en Teuntje nodigde Marietjes vader en moeder nadrukkelijk uit
om toch eens naar hun dochter te komen kijken. Ze kwamen,
uiteraard. Maar ze namen Marietje nog niet mee terug: ze
hadden nog geen huis, waarin het hele gezin kon wonen.
Marietje ging met haar “broertjes en zusjes” naar de Christelijke
School aan de Zijlstraat van hoofdmeester Gerrit van Bueren. Ze

kwam samen met Agaath in de eerste klas van juffrouw Baldee.
Zondags ging ze naar de Gereformeerde Kerk aan het “Ende Of”
en naar de Zondagsschool.
Het geheim
Op een dag was zij aan het spelen met “zus”
Agaath, met de poppen. Al spelend zei ze in
het vuur van het spel: “Weet je, dat ik ook
nog een andere naam heb, Agaath?”. Agaath
reageerde niet, maar Oma, die aan het
oppassen was, wel en nam direct Marietje op
schoot en stuurde Agaath weg.
Marietje dreigde een geheim te vertellen. Een geheim, dat beter
een geheim kon blijven, want anders kon er wel eens een ernstig
gevaar voor haarzelf en de familie van der Sluijs ontstaan. Want
……. het verhaal over het bombardement in Amsterdam klopte
niet. Marietje was inderdaad een meisje van 5 toen ze in
Spijkenisse kwam. Maar de rest….haar achtergrond, dat was voor
het overgrote deel verzonnen. Gewoon een leugentje om bestwil.
Alleen enkele ingewijden wisten van het geheim. Ook “haar”
broer en zussen waren niet op de hoogte.
Marietje had inderdaad nog een andere naam. Ze heette eigenlijk
helemaal geen Marietje en ook geen Barendse. Ze heette Mirjam
Esther Cohen, dochter van Nisan Simon Cohen en Roza Packter.
Precies: ze was een meisje uit een Amsterdamse familie. Een
familie die Orthodox Joods was.
Vader en moeder Cohen wilden zich onttrekken aan de
“tewerkstelling” in de door de Duitsers opgezette werkkampen
voor Joodse Nederlanders. Die kampen, weten we nu, dienden
als tussenstation voor een verder transport naar Westerbork en
daarna naar een vernietigingskamp. In die tijd wist men dat niet,
maar er deden geruchten de ronde. Geruchten zo onvoorstelbaar
en zo afschuwelijk. Niet dat men die geruchten helemaal
geloofde, maar toch…….. Dus zocht het gezin Cohen, die zich
inmiddels Barendse was gaan noemen, een onderduikadres.
Het onderduiken als gezin gelukte. De ondergrondse bracht het
gezin onder in de buurt van de Sigarenfabriek “Ritmeester” in
Veenendaal. Dat ging een poosje goed. De kinderen moesten
binnen blijven en zich niet laten zien. Op een dag waren een stel

kinderen buiten aan het touwtje springen, waarbij ze anti-Joodse
aftelversjes zongen. Liedjes die in die tijd “gewoon” waren, ook
in Spijkenisse. Dat versje begon met: “1, 2,3 de Jood in de pot.
Fijngestampt en een deksel er op”. Hoe het kwam is niet
helemaal te achterhalen, maar op een gegeven moment opende
Lea, Mirjams zusje, een bovenraam en riep “Een Joodje, dat ben
ik”. Toen moest de familie halsoverkop ergens anders
onderduiken. De sigarenfabriek vond het te gevaarlijk worden.
Om bij elkaar te blijven was geen plek. Vader en moeder Cohen
bleven in Veenendaal, haar zus Lea in Friesland, broertje
Mordechai in Utrecht. Broer Saul bij Piet en Jaan Brobbel in
Zwartewaal, zgn. als Wim van der Berg, wees geworden door het
bombardement in Rotterdam. En Mirjam bij de familie van der
Sluijs. Bij “oom” Arie en “tante” Teuntje, wonend in het stille
gebied van de Schenkeldijk met weinig buren rondom. Toen ver
van het dorp verwijderd. Ideaal voor deze situatie. Weinig
pottenkijkers.
We waren het gewend
Hoe kwam Marietje bij Arie en Teuntje terecht? Eerst was het de
bedoeling dat dominee Tas haar zou opnemen, maar zij vonden
het moeilijk, want zij hadden geen kinderen. Daarna zou Marietje
ondergebracht worden bij timmerman Knegt. Maar ja, die had
Duitse soldaten ingekwartierd gekregen. Nu vroeg dominee Tas
Arie, die ouderling was in zijn Gereformeerde Kerk, om hulp. Arie
overlegde met Teuntje en zei “Laat maar komen”. Ik vroeg aan
Adrie Kweekel- van der Sluijs hoe ze het vond, dat er een nieuw
meisje in hun gezin kwam. “Gewoon”, zei ze. “We waren het
gewend. Mijn moeder was baakster en nam regelmatig kinderen
mee naar huis, die een tijdje bij ons bleven wonen. Dus niets
bijzonders. Daar was ook de buurt aan gewend”.
Een levensgevaarlijke beslissing
Dat mag dan zo zijn, maar als je er goed over nadenkt, dan
liepen Arie en Teuntje een groot gevaar. Want dit was niet
zomaar een kind, zoals de anderen. Dit was een Joods meisje.
Iedereen wist, dat de Duitsers niet mals waren als je Joodse
mensen hielp. Dat wisten Arie en Teuntje uiteraard ook. Toch
namen ze Mirjam op in hun gezin, als Marietje Barendse, een
meisje van 5 uit Amsterdam, wier ouderlijke woning was vernield
door een bom. Een verhaal dat geloofwaardig genoeg was om
aan de buurt te vertellen.

Toch was het een beslissing, die veel consequenties kon hebben.
Een Joods meisje in je gezin. Dat was niet gevaarlijk, maar
levensgevaarlijk. Daar kon de vader en moeder voor worden
doodgeschoten en de rest van het gezin weggevoerd naar de
kampen. Kan ik mijn kinderen aan dat gevaar blootstellen? Mijn
vrouw? Mezelf? Nemen we dat
risico? Daar moest Arie over
nagedacht hebben.
Hij en zijn vrouw namen het
risico, daar waar anderen niet
konden of durfden.
Arie deed wel meer dingen, die
van de Duitsers niet mochten.
Adrie vertelt, dat haar vader
regelmatig de Duitsers dwars
zat door Duitse palen in
Hongerland, die bedoeld waren
om de Engelse vliegtuigen te
beletten om te landen, uit de
grond te halen en te verzagen.
Arie bracht illegaal mensen
over de brug, hij had wapens en hij was op de hoogte van de
activiteiten van de ondergrondse.
Zo wist hij, dat het distributiekantoor overvallen zou worden…
Kortom Arie had intensieve contacten met de ondergrondse. Hij
verspreidde ook de verzetskrant “Trouw”. Hij stopte ze in zijn
laarzen en bracht ze rond. Diezelfde ondergrondse die er toen
voor zorgde dat het verhaal van Marietje geloofwaardig bleef.
Piet Eland, voorman van de ondergrondse uit Oostvoorne en zijn
vrouw speelden op verzoek van Arie voor de door de buurt
gewenste Vader en Moeder Barendse.
In het vuur van het spel verraadde Marietje bijna het geheim.
Oma en later ongetwijfeld Teuntje maakte haar duidelijk, dat ze
Marietje Barendse was en nooit mocht vertellen, dat ze eigenlijk
Mirjam Cohen heette en van Joodse komaf was. Dat heeft in
ieder geval geholpen. Ze heeft haar mond nooit meer voorbij
gepraat.

De tyfus
Het bevrijdingsfeest werd in Spijkenisse later gevierd, pas op 7
juli 1945. Een week voor de bevrijding werd het dorp getroffen
door een tyfusepidemie. Ongeveer 200 inwoners werden ziek en
ongeveer 20 overleefden het niet.
Het eerste dodelijke slachtoffer in Spijkenisse was Adries Opa
Andeweg. Tot de besmette Spijkenissers behoorden ook Marietje
en Agaath en ook Arie en Teuntje.
Ze werden met paard en wagen van Barendje Rensink vervoerd
naar het Zuiderziekenhuis. Daarna kwamen ze in het
Quarantainegebouw op de Heyplaat. Op de Heyplaat hoorde
Agaath, toen zij beter was en naar huis mocht, dat haar zusje
Mirjam nog moest blijven. Mirjam, haar zusje Mirjam? Over wie
had de verpleegster het? Ze had helemaal geen zusje dat Mirjam
heette. Marietje zou ze bedoelden.
Ook voor “Marietje” was het erg wennen, dat ze weer met haar
eigen naam werd aangesproken. Ze was nu gewoon weer Mirjam.
Dat was onwennig na 3 jaar Marietje te zijn geweest.
Toen ze beter was, werd ze opgehaald door vader Nisan Cohen,
die haar mee nam naar Veenendaal. Ook haar moeder, zus en
broers hadden allemaal de oorlog overleefd.
Mirjam Fulda-Cohen
Mirjam Esther Cohen verhuisde naar Manchester met haar man,
Leo Yehuda Fulda, met wie ze in 1964 in de
Orthodox-Joodse Synagoge in Amsterdam
trouwde. Later trouwde ze voor de wet in
Salford in Engeland.
Zij kregen 5 kinderen. Het contact tussen
haar en haar “zusjes en broertjes” heeft
lange tijd stand gehouden. De rest van
Mirjams familie emigreerde in 1974 naar
Israël.
Mirjam is een aantal malen terug geweest in
Nederland om het contact te onderhouden
met haar “ouders, zusjes en broers”.
Op een gegeven moment raakte het contact met Mirjam
verloren. Adrie deed na 25 jaar een beroep op de Hennie
Huisman Surprise Show om te kijken of Mirjam te achterhalen

was. Dat lukte. En dat werd een feest van herkenning. Vanaf
1988 heeft Adrie Kweekel-van der Sluijs weer en nog steeds
contact met haar “zus” Mirjam.

Wie één mens redt, redt de hele mensheid (een der
Noachidische wetten uit de Torah)
Als je over helden wil spreken, dan waren Arie en Teuntje
helden. Een meisje redden met gevaar voor eigen leven en dat
van je eigen kinderen. Wie zou ook zo’n beslissing hebben
durven overwegen en……nemen?
Arie en Teuntje kregen in mei 1975 bericht dat
zij een onderscheiding hadden gekregen. Een
onderscheiding toegekend door de Yad
Vashem Instelling in Jerusalem. Yad
Vashem of Jad Wasjem is de officiële
staatsinstelling van Israël voor het herdenken
van de Joodse slachtoffers van de Holocaust.
Arie en Teuntje kregen de titel: “Rechtvaardige onder de
Volkeren (Chassid Umot ha-Olam)”. Een eretitel die
door Israël wordt gegeven aan gojim (niet-Joden) die Joodse
mensen ten tijde van de Holocaust hebben helpen onderduiken,
ontkomen en overleven.
Arie en Teuntje konden helaas niet naar Israël reizen. De
onderscheidingstekenen werden in november 1975 door de
Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yigal Allon,
uitgereikt in het Tropenmuseum in Amsterdam.

Arie en Teuntje ontvingen van hem een medaille en een
oorkonde. Verder is hun naam in Jeruzalem in een muur
gebeiteld, in een park gewijd aan de "Rechtvaardige onder de
Volkeren".

Later op 26 april 1982 werd Arie het Nederlandse
Verzetskruis toegekend door het Nationaal Comité
Herdenkingskruis. Helaas ging dat niet vergezeld van
feestelijkheden. Het kruis en oorkonde werden hem per
post toegestuurd.
“Een Christenplicht” was het, wat hij gedaan had, vond
Arie. Het was iets vanzelfsprekends. Ook Teuntje was
die mening toegedaan. Maar daarover praten. Nooit.
Helden en niet alleen in naam.
Herbert Westland,
14-02-2020
Bronnen:
• Adrie Kweekel- van der Sluijs,
• Boek: Oorlogsverhalen uit Spijkenisse,
samengesteld door Andries Molengraaf,
uitgave 2010 door gemeente Spijkenisse
• Boek: Spijkenisse in Oorlogstijd,
samengesteld door Jan de Baan, herziene
druk 1985,uitgave
• Gemeente Spijkenisse
• Internet. Sites over Jodenvervolging op
Voorne-Putten
• Foto’s: Adrie Kweekel- van der Sluijs

Stilte

samen met een klasgenootje dat ook op begraafplaats Vredehof
rust. Hierna was de plechtigheid voorbij. En de stilte, die bleef
nog even…… in mijn hoofd.

Het is 4 mei, de dag van dodenherdenking, voor het eerst van
mijn, nu bijna 60 jarig leven, ga ik naar de dorpskerk om de
dienst bij te wonen. In de kerk heerst stilte. Alleen de predikant
spreekt, hij vertelt over “Geef vrijheid door”, met als verdieping
“het jaar van het verzet”. Er wordt in het Nederlands gesproken
en in het Engels omdat er een delegatie van het 600 squadron uit
Londen aanwezig is in de kerk. De mensen in de kerk zijn zo stil.

Nel van den Tol

Alleen het orgel doorbreekt zo nu en dan de stilte, er wordt
gezongen in het Nederlands en in het Engels. Er wordt gesproken
over een klein jongetje, die met zijn ouders opgepakt wordt om
naar kamp Westerbork afgevoerd te worden. Als de deurbel gaat
dan staat zijn hart even stil, er wordt niet gesproken tussen de
ouders, hun blikken naar elkaar zeggen blijkbaar genoeg in de
stilte. Als de dienst is afgelopen gaan wij allen naar buiten, in
stilte. Er wordt opgesteld, de burgemeester, de militairen uit
Nederland en Engeland worden voorgegaan door een delegatie
van harmonie Togido, zij doorbreken de stilte met hun
tromgeroffel. In de stoet die volgt wordt af en toe een woord
gefluisterd naar elkaar, maar verder heerst er stilte. Als wij de
stoep oplopen, de Voorstraat op valt op dat bij de Krom het
terras gesloten is, stilte.

Als secretaris van onze Vereniging Historisch Spijkenisse heb ik
het genoegen gehad een kort interview te mogen hebben met de
heer Teun Kweekel. Dit naar aanleiding van de foto die jullie hier
afgebeeld zien.

Verderop bij Gers zitten wel mensen op het terras, toch heerst er
gepaste stilte tijdens de kranslegging voor de familie Levi, die
weggevoerd zijn naar een concentratie kamp. Als wij doorlopen
over de Voorstraat blijft het opvallen, de stilte. Er is dus duidelijk
respect, ook bij mensen die niet actief deelnemen aan de
dodenherdenking. Complimenten daarvoor, in gedachten wordt ik
er stil van.
Als wij aankomen bij het monument bij begraafplaats Vredehof
zoekt iedereen in stilte zijn plekje om te herdenken. Na de
toespraak en de kransleggingen gaan wij de begraafplaats op om
de oorlogsslachtoffers te herdenken in stilte. Bij de graven van
de twee militairen uit Engeland wordt een krans gelegd door de
militairen uit Londen en de burgemeester. Ik leg een bloem op
het graf van een jongetje dat omkwam door een bombardement
op de ambachtsschool in Brielle, in stilte. Hij kwam om het leven

Vervolg op Koffiepot
Een interview met de heer Teun Kweekel

Deze foto heeft ooit begin jaren 1900
in de Nieuwe Brielse Krant gestaan.
Deze 2 personen waren de
grootouders van Teun, namelijk
grootvader Teunis Kweekel en
grootmoeder Geertruida Snel.
Grootmoeder kwam oorspronkelijk uit
Goudzwaard. Op deze foto staan
grootvader en grootmoeder afgebeeld
in de zondagse kleding zoals die in de
beginjaren 1900 op Voorne-Putten
gedragen werd. Deze foto is genomen ter gelegenheid van het
50-jarig huwelijksfeest van zijn grootouders.
Voor het overige wil ik jullie verwijzen naar de vorige uitgave van
“De Ouwe Heul” editie 28 waarin reeds een hele verhandeling
staat beschreven t.a.v. Teun en de koffiepot op de blz. 20 t/ 22.
Zoals in editie 28 beschreven staat was de vader van Teun 1 van
deze 14 kinderen, nl. Pieter Kweekel, geboren 16 december 1895
en overleden op 20 november 1975. Zijn moeder was Klaasje
van der Meijden, geboren 12 juli 1898 en overleden op 13 april
1981.
Teun kon ook nog iets extra vertellen over zijn andere
grootvader. Grootvader Arie van der Meijden. Grootvader was 1
van de dorpsomroepers in Spijkenisse. Een andere
dorpsomroeper uit die tijd was Aart Kabbedijk. Maar grootvader
had daarnaast ook nog een andere functie van de gemeente op

zich genomen namelijk die van lantaarnaansteker van de
straatverlichting. Spijkenisse was in die tijd v.w.b. de
straatverlichting nog niet geheel geëlektrificeerd. Teun kan zich
herinneren dat hij regelmatig met grootvader op stap ging om
mee te helpen de gasstraatverlichting aan te steken.
Rob van Houten

De RTM tijdens de bezetting
In 1903 was de Spijkenisser brug een feit. Speciaal voor de
ontsluiting van het eiland Voorne Putten gebouwd en belangrijk.
Voor de verbinding met de RTM die voor vervoer van en naar ons
eiland zeer belangrijk zou blijken. Op 12 mei 1878 werd de
Rotterdamse tramweg maatschappij opgericht. Kortgezegd de
RTM. Pas 20 jaar later kwam de stoomtram de eilanden op, te
weten de Zeeuwse en natuurlijk de Zuid Hollandse eilanden
waaronder Voorne en Putten.
Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit en Duitse soldaten vielen
Nederland binnen. Hiervan had ook de RTM last, trams werden
tegengehouden. Alleen in Zeeland draaiden de diensten wel door.
Voor personenvervoer was de tram zeer beperkt toegankelijk,
want militair vervoer had voorrang. Ook boot en busdiensten
konden niet meer de normale diensten draaien en werden als
snel in zijn geheel gestaakt. Op 15 mei capituleerde het
Nederlandse leger, hierna kwam het normale leven langzaam
weer op gang. Dit betekende dat de diensten van de RTM
langzamerhand beetje bij beetje werden hervat. De oorlog had
wel veel gevolgen voor het materieel van de RTM. De trams die
reden kregen steeds meer te vervoeren en er was flink wat
achterstallig onderhoud waardoor regelmatig een
stoomlocomotief stil kwam te staan. Ook kreeg de RTM te
kampen met aanvallen van geallieerde vliegtuigen. Regelmatig
was een tram of een boot het doelwit van beschietingen. Hierbij
kwamen soms ook personeelsleden en/of passagiers om het
leven of werden verwond. Dit maakte het voor het personeel
moeilijk om de dienstregeling gaande te houden. Veel van hen
moesten naar Duitsland om daar materieel gaande te houden.
Hierdoor kwam het dat in 1943 de eerste vrouw als conducteur
werd aangesteld, dit was pure noodzaak. Er werd veel materiaal
voor bunkerbouw vervoerd. Dit vergde zoveel van de

locomotieven dat de diensten werden gestaakt in oktober 1942
om het materieel te sparen. Diverse baanvakken werden
praktisch onberijdbaar door de inundatie begin 1944. In oktober
1944 werden daarom alle diensten gestaakt. Alleen voor de
voedselvoorziening in Rotterdam reed er nog een goederentram
naar de Hoekse waard. Dit gebeurde in de nacht, om
begrijpelijke reden. Na de bevrijding werden de baanvakken weer
hersteld en kwam het vervoer heel langzaam weer op gang.
Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak werd de eerste tram
vanuit Rotterdam naar Spijkenisse tegengehouden door de
Duitse soldaten en terug gestuurd naar de Rosestraat. Het
stationsgebouw aldaar werd door de Duitsers bezet en het
personeel naar huis gestuurd. Na de capitulatie werd het
stationsgebouw ontruimd en kwamen de personeelsleden weer
terug.
In de oorlog kwam het personeel van de RTM tot haast
bovenmenselijke inspanning van iedereen van conducteur tot
directeur, iedereen zorgde ervoor dat de zaak draaide. De
bezetter eiste dat de RTM bleef rijden. Dat was voor hen van het
grootste belang, er werd veel vervoerd door de RTM. Maar er
werd meer gedaan door het personeel. Met hun medewerking
werd dingen als groente en aardappels illegaal vervoerd naar de
eilanden. Maar ze deden meer.
Het personeel werkte als contact voor het verzet, zij smokkelde
berichten van de ene naar de andere plaats. Soms werden in de
waterwagens geallieerde neergeschoten piloten en
verzetsmensen vervoerd met gevaar voor eigen leven. Illegaal
gedrukte kranten gingen mee op de stoom loc. Dreigde er gevaar

dan werden deze opgestookt in de vuurkist (waar de kolen
ingingen voor het aandrijven der locomotief).
Doordat de Spijkenisser brug in de oorlogsjaren bezet werd door
Duitse militairen was het moeilijk voor de bevolking om dit punt
de passeren. Zolang de tram reed was er in de tram, nabij de
brug, controle op papieren die men nodig had om de brug over te
gaan.
De bezetter leed net als de eilandbewoners doordat er in de
oorlog schaarste was aan allerlei dingen die nodig waren om te
overleven. Natuurlijk was het belangrijkste etenswaar. Soms liet
een soldaat zich verleiden door iets aan te nemen waar hij op dat
moment behoefte aan had. Hij gaf dan een teken naar de
collega’s aan de andere kant van de brug dat er doorgereden
mocht worden, echter als de kommandant plots verscheen dan
wisten de soldaten natuurlijk van niets en dan was de passant
erbij. De militairen waren gehuisvest in de brugwachters
woningen aan beide zijden van de Spijkenisser brug.
Op de foto zien we een Duitse soldaat die op wacht staat om
mensen die over de brug wilden,
te contoleren.
De foto is genomen aan de kant
van Spijkenisse (verzameling
Fam. de Baan).
De RTM heeft tot 1965 dagelijks
over de Spijkenisse gereden. In
begin jaren 70 wordt begonnen
met de bouw van de nieuwe
Spijkenisser brug, die in 1978
geopend zou worden. Hierna is de
oude brug afgebroken. Deze icoon
is voor ons ter ziele gegaan, maar
de oude stoomlocomotieven zijn
nog in volle glorie te bewonderen
in het rijdend trammuseum nabij
Ouddorp op Goeree Overflakkee.
Bron: de stoomtram tijdens de bezetting door Bas van der
Heiden.
Vrije tekst Nel van den Tol.

Kind op school in de oorlog
5-1-1998
Het was mei 1940, ik mocht naar school, ik was niet blij.
Negen dagen later brak de oorlog uit, het was de tiende mei.
Er kwamen vliegtuigen die gooide bommen hier vlakbij op het
veer. Dus naar school ging ik voorlopig niet meer.
Ik was vreselijk bang van al dat geweld, want de vijand had zich
aangemeld.
Ik begreep er natuurlijk niets van want, half Rotterdam stond in
brand.
Maar naar een paar weken werd het weer rustig in het land.
Dus ging ik weer naar school bij juffrouw Baldéé.
Ik was bang van haar, dus dat viel niet mee.
We schreven op een lei, ik weet het nog goed. Ik moest leren en
verzamelde veel moed.
Het jaar was om dus naar juffrouw van Luik in klas twee. Die was
heel aardig, dat viel gelukkig mee.
Er kwam een meisje in ons gezin uit Rotterdam.
We woonde aan de schenkeldijk een beetje achteran.
Ze was 7 jaar een knap meisje en een heel lief kind hoor.
Die mocht ook mee naar school, achteraf wel gevaarlijk maar het
ging door.
Ik bleef gelukkig twee jaar bij juffrouw van Luik, ik was zeer
vereerd. Er was geen wol of katoen dus breien heb ik op school
niet geleerd.
Zo ging ik naar mijnheer van Bueren.
Dat vond ik pas een fijne mijnheer al had hij wat kuren.
Hij bracht ons zelfs thuis want hij liep burgerwacht.
Hij had precies dienst van vieren tot acht.
Want iemand had in de bunker zijn behoefte gedaan en palen
gejat. Vandaar die burgerwacht, zo is dat.
We zaten in de oude hoepschuur op zolder want de school was
bezet. Kraken dat het daar deed dus er werd slecht opgelet.
Zo ging ik naar klas vijf bij meester Hesseling.
Het was in een aardappelen schuur, waar stond dat ding?
Midden in de polder waar de V 1 over kwamen.
Dan blies mijnheer op een toeter dan liep hij weg van de ramen.
Dus dan vlogen we onder de banken, wat waren we dan bang.
Het duurde zo tien minuten dat was toch aardig lang.

Het werd daar te gevaarlijk dus gingen we naar de openbare
school aan de Vredehofstraat, die als je gaat kijken er nog steeds
staat.
Zo werd je van hot naar her gestuurd.
Maar dat was wat dichter in de buurt. Zo deden erwten poffen op
de kachel en lekker dat ’t was. Dat deden we stiekem onder de
lunch, dan vlogen de erwten door de klas.De oorlog liep zo op het
einde, wat waren we blij.
Ik weet het nog als de dag van gisteren het was op vijf mei.
Maar achteraf waren we toch aan een groot gevaar blootgesteld.
Want dat meisje was van joodse afkomst, dat hadden ze ons niet
verteld.
Zo was ik naar klas zes over gegaan,
De knapste mochten voor in de klas, de domste achteraan.
Ik zat toen bij de oude mijnheer van Bueren.
Die was erg streng dus hij deed er veel op de gang sturen.
Het lezen ging me aardig af, dus op naar klas zeven.
Het was allemaal herhalingen daar kon ik niet erg mee leven.
Inmiddels was ik veertien jaar wat was ik blij ’t was 1947 in mei.
Ik was altijd bang geweest en eindelijk was ik vrij.
Zo eindig ik met het lied dat we veel gezongen hebben.
Komt laat ons voort gaan kinderen
Want de avond is nabij
Het stil staan kan slechts hinderen
In deze woestenij
Komt stelt op nieuw de moed
De wandel staf geheven
Om hemel-waards te streven
Zo word het einde goed
Adrie Kweekel van der Sluijs

Tyfus epidemie in Spijkenisse
Na de bevrijding nog in de zomer van 1945 brak in Spijkenisse
een typhus epidemie uit.
De Engelse militaire autoriteiten riepen de hulp in van de
Rotterdamse drinkwaterleiding in, welke onmiddellijk werd
geboden door het zenden van waterboten, die worden gebruikt
om de binnenschepen en op stroom liggende zeeschepen van
drinkwater te voorzien. Omdat ik tijdens en na de bezetting ook
de afdeling bedrijven beheerde, heb ik in deze noodsituatie in
een grote vergadering met gemeentebesturen van genoemde
eilanden overleg gepleegd om het op de waterkaart van Zuid
Holland nog wit gebleven gebied te ontsluiten.
Ik moest toen vernemen dat er op aanraden van de provinciale
adviseur voor drinkwater, die bij de aanleg van werken min of
meer belanghebbende zou zijn, wel plannen waren gemaakt,
doch niet uitgevoerd, omdat de afname in dit weinig bevolkte
gebied te gering werd geacht om een kostbaar buizennet te
exploiteren. Bovendien bleek op die vergadering met
gemeentebestuurders dat ieder er vast van overtuigd was dat
Rotterdam niet had willen leveren. Dat was een vals gerucht; er
was geen brief gewisseld en ook wist geen van de Rotterdamse
autoriteiten iets van een gesprek of weigering.
Voorne Putten en Rozenburg zaten dus zonder water met als
oorzaak gebrek aan communicatie.
Bijna kwam er toch nog vertraging omdat de provincie voor het
kruisen van de oude Maas toestemming moest geven en
bovenbedoelde adviseur van de provincie Zuid Holland
“gestaakt” was, d.w.z. onder verdenking stond van geheuld te
hebben met de bezetter.
Gedeputeerde de Bruin was gevoelig voor mijn argument, dat de
Rotterdamse waterwerk ingenieurs zeker wel wisten hoe een buis
door de oude Maas zou moeten worden gelegd. Nu werden
dadelijk plannen gemaakt voor een definitieve voorziening, die
voorlopig tot Spijkenisse zou lopen omdat zij niet te duur mocht
zijn. Gerekend werd op aankoop van buizen van de Royal
Engeneers, maar de doorslag gaf toch het inzicht, dat de
geraamde kosten van aanleg ad. F.100.000,-- tot Spijkenisse,
gering waren tegenover de kosten van de watertransporten en de

verpleging van de typhus patiënten. Voor Hoogvliet, Spijkenisse,
Heenvliet, Geervliet, Oostvoorne en Rozenburg kon de angst voor
uitbreiding van de epidemie worden overwonnen ( verz.1945
no7), thans is de hele streek van water voorzien.
De ingebruikstelling in de winter van 1945/46 gaf aanleiding tot
een geïmproviseerde verlakkerij, waarvan de toenmalige
Commissaris der Koningin van Zuid Holland het slachtoffer zou
worden.
In nacht voor zijn komst om een kraan op de kade te openen,
was ergens een lek ontstaan waardoor de zuiverheid van het
water niet kon worden gegarandeerd. Om de plechtigheid toch
doorgang tedoen vinden en de autoriteiten toch heerlijk
Rotterdams water te laten proeven, werd buiten het feest terrein
vlug een waterboot aangesloten. Alleen moest worden verzocht
nog een dagje zuinig aan te doen met het water. Later heeft men
wel eens gezegd dat ik het complot niet had mogen verzwijgen.
Maar dan was het hele feest misschien niet doorgegaan. In ieder
geval had de lezer dit verhaal moeten missen.

Staande voor de voormalige slagerij wordt menig oog vochtig.
Hoe kwam ik aan die wijsheid? Van Spickenissers van wie ik
veronderstelde dat zij waar en waan konden scheiden. Zo
ontstond dus het artikel “De hond die niet vergast hoefde te
worden”. Na het januarinummer van de Ouwe Heul, sloeg Lenie
Waleboer-Versteeg er toch maar eens de dagboeken van haar
vader op na. Zij had het verhaal anders gehoord. En ja, in een
van de dagboeken van haar vader stond iets heel anders. En dat
wilde ze graag met mij en met u delen.
In een van de dagboeken stond heel duidelijk, dat Salomon Levie
een paar dagen voordat hij en zijn
gezin weggevoerd zouden worden bij
de opa van Lenie, Aart Versteeg, aan
kwam en vroeg:
“Aart wil jij voor mijn herdershond
zorgen totdat ik terug kom met mijn
gezin? Vader beloofde dat hij goed
voor de hond Max zou zorgen”
Verderop staat genoteerd:
“Aart het loopt nog slecht met ons af.
Dat waren zijn laatste woorden. Vader
probeerde hem nog gerust te stellen”.

Nel van den Tol.
Bronvermelding:
Tekst komt uit het boek: Rotterdam tweeëndertig jaar met de
tijd mee. Geschreven door J. Hasper, tijdens crisis, oorlog en
herstel hoofd van de financiële en economische afdeling te
Rotterdam.

Opvang van de hond Max
In de Ouwe Heul van januari 2020 staat het verhaal over de
wegvoering van de Joodse familie Levie. Weggevoerd vanaf de
Voorstraat via doorgangskamp Westerbork naar de vernietigingsen werkkampen in Oost Europa. Het verhaal eindigde met het
blaffend en hongerig rondlopen van Max op zoek naar zijn
weggevoerde baasjes. Ze waren hem vergeten! Fijn dat de
familie Lankhaar hem gingen verzorgen.
Een verhaal dat de kinderen van de basisscholen, die ik rondleid
door het “klassieke” gedeelte van Spijkenisse, altijd emotioneert.

En weer verderop:
“De hond Max is bij ons gebleven tot
na de oorlog. Aart (de zoon van Aart
en dus de oom van Lenie) reed in en invalidenwagentje en nam
hem overal mee naar toe. Max liep aan de riem naast het
wagentje en kwam maar niet aan Aart of het wagentje”.
Dat klinkt overtuigend genoeg. Max kwam dus nadat zijn baasjes
waren weggevoerd bij de familie Versteeg en zoon Aart werd zijn
nieuwe baas.
Jammer van het verhaal dat ik niet meer kan vertellen, maar het
stuk dat ik van Lenie ontving geeft voldoende stof om andere
verhalen te vertellen, ook over Max.
Er was ruimte tekort in deze Ouwe Heul, hetgeen een goed teken
is. In de volgende Ouwe Heul geven wij de volledige reactie van
Lenie.
Herbert Westland

Klederdracht op Voorne Putten.
Deel 2 Het oorijzer en de sieraden die bij de klederdracht
gedragen werden.
In de 16e eeuw aan het begin van de
klederdracht zijn er nog bijna geen krullen
zichtbaar, het oorijzer is dan nog puur
functioneel en klemt als het ware op de
wangen. Om de muts goed op het
achterhoofd te klemmen, werd een beugel rond het achterhoofd
gedragen. De naam ijzer is waarschijnlijk gebruikt omdat de
eerste oorijzers van dat materiaal gemaakt waren.
Later werd het “ijzer” van koper en nog
later van zilver gemaakt. Ook speelde mee
hoe rijk je was en of een zilveren ijzer
bekostigd kon worden. Anders was er ook
nog de koperen variant. Er werden aan de
vooruitstekende uiteinden kleine
versieringen aangebracht. In het begin waren het niet meer dan
kleine gouden plaatjes, die werden in de 18e eeuw opgevolgd
door torenvormige krullen die meestal niet meer dan 3 of 4
slagen hadden.
Door de ijdelheid van de vrouwen kwamen
er steeds meer slagen of zo genoemde
windingen in de krullen en stegen de
krullen tot neushoogte. Dit was het gevolg
van het strak dragen van een onder mutsje
dat zwart van kleur was. Door het strak dragen verloor het
oorijzer zijn oorspronkelijke functie: “het op de plaats houden
van de muts”. Hierdoor werd het oorijzer van een
gebruiksvoorwerp een pronk sieraad.
Houten mallen voor het winden
van het oorijzer. Het oorijzer
en ook de keuvel maakten deel
uit van het maatschappelijk
aanzien. Hoe rijker men was,
hoe meer windingen het
oorijzer had. De krullen waren

niet altijd van goud, maar soms ook van koper of doublé (men
sprak dan van gedôôpte krullen). Er werden aan de krullen soms
ook de zo genoemde krullenbellen gehangen.
Dit modeverschijnsel was in de 19e eeuw
ongeveer tussen 1840-1860. Het was een dure
aangelegenheid en alleen voor de aller rijksten
weggelegd. Soms zaten er pareltjes of
diamantjes in de krulhangers. Aannemelijk is
dat niet veel vrouwen op Voorne Putten
krullenbellen hebben gedragen, vast staat dat
ze er wel zijn geweest, dit is namelijk op heel
oude foto’s terug te zien en in het boek van
Bing en Braet.
Buiten de krullenbellen werden ook
mutsspelden gedragen, de positie was
vlak boven de krullen. De plaats waar de
mutsspelden werden ingestoken waren
wel onderhevig aan de mode, zo was het
natuurlijk dat met het stijgen van de
krullen vanaf de wang naar de slaap, de
spelden mee omhoog gingen.
Niet iedereen kon deze dure versiering betalen en mutsspelden
waren daarom een rijk bezit, soms was de
gouden speld versierd met pareltjes. De
spelden werden ook wel torenspelden
genoemd. Als men geluk had dan erfden
kinderen deze sieraden en hadden zij
ondanks dat zij misschien minder rijk
waren toch dure sieraden om te dragen.
Als men nog meer had te besteden dan kon de krullenmuts nog
extra versierd worden met bolronde spelden die ook wel
bijenkorfjes genoemd worden. Deze werden bovenop het hoofd
ingestoken naast het bolletje van de
keuvel.
In het boek van Bing en Braet zien wij dat
er op de Zuid Hollandse eilanden voor
1850 de vrouw een bloedkoralen
ketting draagt met 3 strengen. Dit was

gewoonlijk ook zo, 3 of 4 strengen bloedkoraal en een gouden
slot aan de voorzijde van de hals.
Dit modeverschijnsel verdween in de 2e
helft van de 19e eeuw en maakte plaats
voor de granaten ketting. Deze
edelstenen waren heel donker rood,
bijna zwart van kleur en werden vaak
geregen op zilver. Het slotje was echter
van goud. De sluiting heette een
tonnetjes slot. De lengte van de ketting
varieerde sterk. Veel geld betekende meer kralen. Aannemelijk is
dat men als men een bloedkoralen ketting bezat en geen geld
had om met de mode mee te gaan, men deze gewoon bleef
dragen. Op foto’s van rond 1900 is duidelijk te zien dat
bloedkoralen ketting nog steeds gedragen werd. Gelukkig zijn er
nog redelijk wat van deze sieraden intact gebleven en worden ze
nog wel te koop aangeboden. Schrik niet van de prijs!
Tegenwoordig komen chinezen in Nederland bloedkoraal
opkopen, voor hoge prijzen per kraal! Voor wie niet rijk was,
waren er toch wel mogelijkheden. Er waren in het verleden
namelijk ook wel goedkopere opties, sieraden gemaakt van
zilver, gedompeld in een goud bad. Of soms van geel koper, want
het was de goudkleur die zichtbaar moest zijn.
Veel van de oorijzers zijn verloren gegaan nadat de vrouwen de
dracht vaarwel zegden. Vaak bij het verdelen van erfenissen zijn
de krullen en eventuele bellen ingeleverd bij de juwelier om er
iets anders van te laten maken. Dit wordt heden nog steeds wel
gedaan, bij een juwelier gespecialiseerde in het maken en
vermaken van streeksieraden. Men kan de krullen verwerken in
allerlei moderne juwelen. Van de krullenbellen zijn soms
oorbellen gemaakt of een hanger voor een ketting. Omdat het
hier 2 losse elementen betreft is dat makkelijk verdelen. De
bloedkoralen ketting kan veranderd worden in een moderne
versie.
Nel van den Tol
Bronnen:
• Boek: van de Goudsmid door P.J. Minderhoud
• Foto’s Nel van den Tol, hoofdzakelijk uit bovenstaande
literatuur

Rectificatie Dorpsomroeper
Vanuit de redactie:
Refererend naar uitgave nummer 28 van de Ouwe Heul: De tekst
bij het beeld de dorpsomroeper blijkt niet compleet te zijn.
Wij zijn hier schriftelijk op geattendeerd door dhr. Cees van
Wijngaarden, voorzitter Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse,
waarvoor onze hartelijke dank.
Hierbij volgt de volledige tekst van zijn
bericht met de aanvullende informatie met
betrekking tot het beeld de Dorpsomroeper
“Het bronzen beeld van de Dorpsomroeper is
vervaardigd door beeldhouwer Ad Braat uit
Zierikzee. Het beeld is niet Barend Smits,
maar staat symbool van de dorpsomroepers
die Spijkenisse heeft gekend.
Het zijn er drie: Arie van der Meijden, Aart
Kabbedijk (heeft het langst omgeroepen) en
als laatste de heer Barend Smits, alhoewel hij
maar kort heeft omgeroepen.
Wim Baris (inmiddels ook overleden) claimde
dat hij de ook nog omroeper is geweest. Hij
zou hebben aangekondigd dat er ‘vleisch’ an
de Kerkweg te koop was. Maar dat is maar volgens mij eenmaal
geweest.
Het beeld geeft dus een dorpsomroeper weer zonder daarbij een
naam te willen noemen.
Het beeld is in 1988 onthuld door de Oud Spijkenisser Cor
Koorneef, die veel foto’s heeft gemaakt van het oude Spijkenisse.
De Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse heeft het beeld
gerealiseerd en het na de onthulling geschonken aan de
gemeente Spijkenisse.”
Mede namens dhr. Cees van Wijngaarden, voorzitter Stichting
Oud & Nieuw Spijkenisse
Heleen van Houten, redactielid

Verenigingsgegevens
Bestuur VHS

Banknummer:

Voorzitter:

IBAN NL88 INGB 0008 4477 18

Herbert Westland
Telefoon 0181-617 650

E-mail vereniging:

herbert.westland@hetnet.nl

info@historischspijkenisse.nl

Secretaris:

Website:

Rob van Houten

www.historischspijkenisse.nl

Telefoon 06–5351 6374

Beheerder: Elysio van Steenvelt

r.houten6@chello.nl
Facebook:
Penningmeester:

www.facebook.com/groups/66444

Nel van den Tol

0884068616/

Telefoon: 0181-615155

Beheerder: Heleen van Houten

nelvandentol68@gmail.com

hehoutdesign@gmail.com

2e secretaris:

Redactie Ouwe Heul:

Els Mol

Heleen van Houten, lay-out
Herbert Westland

2e Penningmeester:

Nel van den Tol

Ben Burger
Foto voorblad Ouwe Heul:
Erelid:

Gerard K. de Graaf

Willemien Hoogwerf
(1945-2019)

Reproductie Ouwe Heul:
Voorne-Putten Werkt -

Kamer van Koophandel:
KvK: 24342240

Repro Spijkenisse

Foto achterblad
Een toelichting op de foto “Het Levenslicht” op het achterblad:
Op 16 januari jongstleden, vond in Rotterdam de onthulling
plaats van het Holocaust monument "het Levenslicht".
Het monument omvat 104.000 blauw oplichtende stenen. Die
stenen staan ter nagedachtenis symbool voor de 104.000
Nederlandse Holocaust slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. De
oplichtende stenen gaan om de paar seconden aan en uit. Dit
symboliseert de ademhaling die stopte van alle slachtoffers .
Het monument met een diameter van 20 meter is gemaakt door
Daan Roosegaarde samen met zijn team (Studio Roosegaarde),
in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In Nederland
hebben 170 gemeenten bijgedragen in de kosten voor dit
project.
Dit indrukwekkende monument was slechts één avond in zijn
geheel te zien aan de Stieltjesstraat, nabij Loods 24 in
Rotterdam. De volgende ochtend is het monument opgesplitst en
verspreid (1 paal met aantal stenen) over de 170 gemeenten in
Nederland, alwaar slachtoffers van de Holocaust oorspronkelijk
woonden en zijn gedeporteerd.
Heleen van Houten

Levenslicht
Holocaust monument

Foto: Heleen van Houten

