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Dit jaar herdenken wij dat 75 jaar geleden Nederland 
bevrijd is van de Duitse overheersing. Vijf jaar  
onderdrukking, vijf jaar angst, vijf jaar onzekerheid 
over de dag van morgen. En dan is er ineens weer 
die vrijheid. Leven en werken zoals het hoort,  
zonder over je schouder te kijken of je niet in de  
gaten gehouden wordt. En elk jaar op 4 mei de  
doden herdenken, miljoenen doden. Aantallen die 
moeilijk te bevatten zijn. Lijsten met namen worden 
geproduceerd, monumenten zijn opgericht. Maar 
wie waren zij nu echt? Kunnen namen ook een  
gezicht krijgen? Vragen waar wel een antwoord op 
te vinden is, zolang er mensen zijn die het kunnen 
navertellen. Die verhalen zijn altijd gekleurd.  
De officiële documenten die van hen zijn opgemaakt, 
vertellen een eigen verhaal. Hier staat het verhaal al 
zwart op wit. Ook van de bijna 70 slachtoffers die 
met Hendrik-Ido-Ambacht te maken hebben. Ze zijn 
er geboren, overleden, of woonden aan het begin 
van de oorlog in het Waaldorp. Een aantal is ingezet 
in de Duitse oorlogsindustrie als dwangarbeider. 
Vijftien Ambachters hebben hun leven in een van 
de werkkampen verloren.

Arbeitseinsatz, arbeidsinzet, dwangarbeid, te-
werkstelling, werkverruiming. Hoe je het ook 
noemt, in de praktijk staat het voor hetzelfde feno-

meen. Werken voor de vijand, en dat zeker niet uit 
vrije wil.

Al voor het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog worden Nederlanders in Duitsland tewerk-
gesteld. De Nederlandse regering is van mening dat 
werkelozen wel iets tegenover hun werkloosheids-
uitkering moeten stellen. In Nederland is men al 
snel voorzien van arbeidsplaatsen, het is niet voor 
niets crisistijd. In Duitsland is er voldoende plek 
voor buitenlandse arbeiders. De Duitse industrie, 
met name de oorlogsindustrie, kan wel wat mensen 
gebruiken.

De vooroorlogse lichtingen
Toch worden de Nederlanders, aanvankelijk,  
voornamelijk ingezet in de landbouw en veeteelt. 
Daar komen ze het best tot hun recht. Rond 1938 
zijn in de grensstreek al ruim 1800 mannen in  
Duitse dienst. Dit alles onder het mom van ‛wie niet 
werkt, zal ook niet eten’ een gezegde dat we later 
ook nog tegen zullen komen.

Niet lang daarna worden ook bouwers en ijzer-
werkers gevraagd, en geleverd. Nederland staat in 
Europa achter Polen en Italië op de derde plaats als 
het gaat om levering van arbeidskrachten aan het 
‛Duizendjarig Rijk’. Werken in Duitsland wordt 
door het departement van Sociale Zaken gezien als 
‛passend werk’.

Het leven in Duitsland valt niet mee. De levens-
omstandigheden zijn verre van acceptabel. Slechte 
huisvesting, vaak zonder verwarming, bedden die 
die naam niet eens waard zijn, eten waar een varken 
nog van in opstand komt. Daarbij zijn de werkdagen 
lang, heel lang. Twaalf tot veertien uur is geen  
uitzondering. Het lijkt in geen enkel opzicht op de 
situatie thuis. Iets minder comfortabel is ingecalcu-
leerd, maar dit slaat alles. Dus, zoals een goed  
Hollander betaamt, steekt hij dat niet onder stoelen 
of banken. Daar worden de Duitsers dan weer niet 

Ambachters en de Arbeitseinsatz
J. A. Vliegenthart
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Bevel.

Van de redactie

Wij als redactie vinden het heel plezierig om u het voorjaarsnummer van 
Swindregt Were te presenteren. Eigenlijk is het een soort themanummer  
geworden. Hoewel dat gebeuren door de omstandigheden van het coronavirus 
mogelijk minder aandacht krijgt, herdenken wij op korte termijn dat in 1945 
grote delen van ons land bevrijd werden. Ook onze regio.

Het aantal inwoners dat deze oorlogsjaren en die bevrijding nog bewust 
heeft meegemaakt, is uiteraard steeds geringer geworden. Om maar niet te 
spreken over allen die hun verzetsdaad gepleegd hebben, of anderszins  
wezenlijk van betekenis waren. Velen zijn niet meer in leven!

Daarom heeft de redactie het plan opgevat om dit nummer te vullen met  
artikelen die ouderen en jongeren confronteren met die vreselijke oorlogstijd. 
Opmerkelijk trouwens (en goed), dat onderzoeken en interviews duidelijk  
maken dat de jeugd in het algemeen geïnteresseerd is in de Tweede Wereld-
oorlog, die in feite toch ̔de ballast’ is van hun (over)grootouders!

Verschillende scribenten hebben een diepgaande studie verricht alvorens tot 
publicatie over te gaan. Er komt in hun bijdragen het een en ander aan de orde 
waarvan gezegd moet worden dat het beslist geheel onbekend was. Dat geldt 
zowel voor Zwijndrecht als Hendrik-Ido-Ambacht. Het stimuleert, naar wij  
hopen, ook nog eens de losse verkoop van ons blad. En wie eenmaal zo met ons 
fraai geïllustreerde periodiek kennis heeft gemaakt, overweegt buiten alle  
twijfel een eigen abonnement. Diverse auteurs confronteren ons met de feiten: 
hoe ging het allemaal in werkelijkheid? De namen van verzetshelden, personen 
die in Duitsland te werk gesteld zijn, het dagelijks leven, de zorg om aan  
voedsel te komen, slachtoffers enzovoorts, dit komt hier allemaal aan de orde. 
Kijk maar eens naar de inhoudsopgave. 

Niet alles gaat over de oorlog. Maar we twijfelen er in het geheel niet aan: 
de opgravingen bij de Smidshoef en de geschiedenis van de nabij gelegen  
bewoning (vier woningen) aan wat eens de Schoolsteeg was en nu het  
Ambachtse Kerkplein is, leest u ook graag. Het is trouwens het debuut van  
onze redacteur Riny Benschop, waarvoor dank en complimenten.

Vaak uniek fotomateriaal en de prima lay-out (we krijgen daar opmerkingen 
over) maken de uitgave van weer een nieuwe Swindregt Were toch tot een  
beetje vreugdevol gebeuren in deze nare tijd.

 
Namens de redactie,
René van den Berg
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De trieste conclusie die na de oorlog getrokken kan 
worden, is dat vijftien Ambachters als gevolg van 
deze Arbeitseinsatz in Duitsland zijn overleden.  
In eerste instantie worden zij begraven op begraaf-
plaatsen in de directe nabijheid van de kampen.  
Er zijn kampen die een eigen begraafplaats hebben, 
al dan niet op het kampterrein. Hebben ze dat niet, 
dan wordt begraven op de lokale begraafplaats.  
Zijn er teveel doden te betreuren, dan worden  
speciale begraafplaatsen aangelegd. In massagraven 
worden de doden begraven, soms krijgen ze een  
eigen graf. Dan moet wel de naam van de over ledene 
bekend zijn. In de jaren vijftig sticht de Oorlogs-

gravenstichting Erevelden. Daar worden Nederlan-
ders herbegraven, die als oorlogsslachtoffer aange-
merkt worden. Zij krijgen allemaal dezelfde 
grafsteen, waardoor het onderscheid met de rest van 
de begraafplaats duidelijk is. Het merendeel van de 
Ambachtse oorlogsslachtoffers ligt op een van deze 
Erevelden. Twee van hen zijn overgebracht naar  
Nederland en in hun woonplaats herbegraven, de 
een op de Waalhof in Ambacht, de ander op de 
Rusthof in Ridderkerk. Van twee jongens is het graf 
niet bekend, ook de administratie van een Friedhof 
kan niet altijd op orde zijn.

Bronnen
Gudrun Pischke: Europa arbeitet bei den Reichswerken.
B. A. Sijes: De arbeidsinzet.
L. de Jong: Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
ITS Arolsen: The Camp-System.
Lopatto e.a.: Eine Spur van mir.
Waltraud Jachnow: Und die Erinnerung tragen wir im Herzen.
Diverse Nederlandse en Duitse archieven.

Foto’s zijn afkomstig van
NIOD.
Wikipedia.
SPD-net.
Collectie A. Vliegenthart.
Sterbeurkunde Salzgitter.
Collectie J. A. Vliegenthart/Stadtarchiv Petershagen.
JVA-Remscheid.

Ereveld Friedhof Stoffeln, Düsseldorf.

Vier huizen aan de Schoolsteeg
Riny Benschop

Dit huis staat op een idyllisch plekje, maar waar? 
Stel dat ik dit plaatje kreeg toegestuurd als  
ansichtkaart met de tekst Groeten uit Giethoorn, 
dan had ik geen moment aan deze plaatsaanduiding  
getwijfeld. Eveneens zou ik zonder aarzelen instem-
men met degene die van mening was dat het hier 
om een griendwerkershuisje in de Biesbosch ging.
Een bijschrift daarentegen dat het houdt op een  
arbeiderswoning in Ambacht maakt mij op slag tot 
ongelovige. Ik vertrouw het niet. Ik herken de plek 
niet. Volgens mij klopt het niet.

Maar ja, Corrie Lodder zegt dat het waar is.  
Natuurlijk is het een huis in Ambacht. En zij kan 
het weten; ze heeft er gewoond.

Ik kom er al snel achter dat het beeld iets verbor-
gen houdt en wel − om precies te zijn − drie andere 
huizen. Het afgebeelde huis maakt deel uit van een 
rijtje van vier. Valt er misschien nog meer te  
ontdekken? Wat is er bekend van de bouw- en  

bewoningsgeschiedenis van deze huizen? Tot mijn 
verrassing leert een eerste verkenning dat het rijtje 
van vier al voorkomt op de oudste kadastrale kaart 
van 1827. Dat is een mooi startpunt voor een klein 
onderzoek.

Een rampzalig begin
Omstreeks 1800 woont aan de Dorpsstraat het gezin 
Labrijn. De vader, Pieter Labrijn,¹ is timmerman. 
Hij overlijdt in 1812 en wordt opgevolgd door zijn 
zoon Aart. Een andere zoon, Gijsbert, is aanvan-
kelijk ook werkzaam in de zaak, maar specialiseert 
zich later tot wagenmaker. Op 11 juni 1825 –  
Gijsbert is dan dertig jaar – trouwt hij met Jannetje 
van ’t Zelfde. Het pasgetrouwde stel is dan nog op 
zoek naar een geschikte woon- en bedrijfsruimte. 
Op 5 april 1826 is het eindelijk zover: met de hulp 
van (schoon)vader Leendert van ’t Zelfde gaan ze 
over tot de aankoop van een vlasboerderij,  
bestaande uit een woonhuis, schuur, zwingelkeet, 
drooghut, arbeidershuis, erf en boomgaard.  
Het complex grenst ten oosten aan de Waal, ten 
westen aan de school, ten zuiden de vlasboerderij 
van Huig Leeuwenburg en ten noorden het land van 
Herman van Wingerden. Ze betrekken hun woning 
en Gijsbert start zijn wagenmakerij.²

Zicht op een arbeiders-
woning, gezien vanaf de 
achterzijde van de  
pastorie, richting de 
Waal; circa 1940. 
(Beeldbank Historisch 
Genootschap).

Situatieschets van het gebied rond de 
Schoolsteeg, gebaseerd op de oudste 
kadastrale kaart van 1827. 
A – kerk. B – pastorie. C – boerderij 
van Leeuwenburg. D – school. 
E – wagenmakerij Labrijn. F – rijtje 
van vier huizen. 
(met dank aan Henk Schreuders).
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Archeologisch onderzoek  
Smidshoef Nieky Klaus

 1. Voor de stamreeks Labrijn zie J.A. van der Giessen en L.M. van der Hoeven, Steeën in ’t Ambacht (Den Haag, 2007)  
p. 184-186. Voor het woonhuis zie p. 213-214.

 2. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 20, inv.nr. 1491, akte 2819. Zie ook: Steeën in ’t Ambacht, p. 183.
 3. Verslag in de Dordrechtsche Courant van 26-8-1826. RAD, toegang 569, inv.nr. 32.
 4. De kadastrale kaart en de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel zijn te raadplegen via de beeldbank van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl.
 5.  Informatie ontleend aan https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/wagenmakerij.
 6. De nummers van de huizen veranderen voortdurend. Vanaf juli 1856 tot oktober 1890 staan ze geregistreerd onder  

nummer A53. De wagenmakerij had in deze periode nummer A54. Aan de hand van de nummers was het mogelijk  
in de bevolkingsregisters en in de registers van de Burgerlijke Stand gegevens te verzamelen over bewoners.  
Zie RAD, toegang 1027.

 7. Geciteerd in Nieuwsbrief 27 van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal: Arie Beukelman, De Wagenmaker.  
De huidige verblijfplaats van de brief is onbekend.

 8. RAD, toegang 20, inv.nr. 2036, akte 355.
 9. RAD, toegang 505, inv.nr. 102, akte 28-29.
 10. RAD, toegang 1027, inv.nr. 28, folio 147.
 11. Mondelinge mededeling d.d. 21-1-2020 door dhr. J. Nugteren.
 12. RAD, toegang 1036, inv.nr. 16, 12-12-1952.
 13. RAD, toegang 1036, inv.nr. 3788, Kerkplein 4, 5, 6 en 7.
 14. RAD, toegang 1027, inv.nrs. 1011 en 1012 (hierin woningkaarten van afgebroken woningen). Beschrijving van het  

interieur in een schriftelijke toelichting van Joop Tessers d.d. 7-9-2019.

Noten

Historie Den Brommert 
Den Brommert is volgens de topgevelsteen  
gebouwd in 1777 en ligt aan de oude dorpskern van 
Hendrik-Ido-Ambacht, op steenworp afstand van 
zowel de in oorsprong (waarschijnlijk) 14e eeuwse 
Dorpskerk als de plek waar het laat 16e eeuws Huis 
Boucquet en diens voorganger, ook Huis Boucquet 
genaamd, stond. Dat zou in 1572 verwoest zijn door 
Spaansgezinde troepen. We weten niet wanneer het 
gebouw voor het eerst ̒Den Brommert’ wordt  
genoemd. Het zou vernoemd zijn naar de wind die 
in de brandgang een brommend geluid zou maken. 
Hoewel het lijkt alsof Den Brommert bijna ander-
halve eeuw in het dorpshart van Hendrik-Ido- 
Ambacht staat, is dat officieel gezien niet zo...  
Den Brommert is namelijk gebouwd in gemeente 
Sandelingen-Ambacht. Pas als die in 1855 met de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de Oostendam 
opgaat in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, staat  
Den Brommert officieel in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Zoals eerder gesteld is in de top een gevelsteen  
geplaatst met daarop het jaartal 1777. Of het pand in 
dat jaar gebouwd is, is niet zeker. Volgens sommigen 
is het gebouw ouder, anderen menen dat de steen 
van een ander gebouw komt.

Uitsnede van kaart van Potter, 1584. De pijl geeft bij 
benadering aan waar Den Brommert (in waarschijnlijk 
1777) gebouwd werd. Afbeelding: Erfgoedhuis 
Zuid-Holland/www.geschiedenisvanzuidholland.nl.

De situatie in 2019, voor de sloop van de panden achter 
Den Brommert, geprojecteerd op een Applekaart.

Uitsnede van een kaart 
van Sandelingen Ambacht 
met daarop onroerend 
goed genoteerd. Nummer 
74 is Den Brommert. 
De kaart is waarschijnlijk 
in 1827 gemaakt. beeld-
bank.cultureelerfgoed.nl

Reden onderzoek
Verder terug het verleden in nu. Gezien de locatie, 
vlakbij de locaties van Huis Bouquet, de Dorpskerk 
en misschien ook Wittensteen, bestaat het  
vermoeden dat de te onderzoeken locatie achter  
Den Brommert ook van archeologische waarde is. 
Reden van het archeologisch onderzoek is de nieuw-
bouw van een expositieruimte achter Den Brommert. 
Om daar plaats voor te maken, zijn enkele panden 
achter Den Brommert gesloopt. Het te onderzoeken 
terrein is in feite een bouwput. Bij het slopen van de 
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Conclusie
Thuis was ik de meegenomen vondsten nogmaals, 
nu extra goed. Ik fotografeer ze met een vondsten-
kaartje erbij, zo ontstaat een aardig beeld van de 
vondsten die uit de grond zijn gekomen. Enkele 
scherven zijn weer tot een deel van een serviesstuk 
te plakken. Terwijl ik daarmee bezig ben, bedenk ik 
weer dat het opvallend is dat geen enkel stuk  
servies in verband gevonden is. De vondsten zijn  
allemaal losse scherven, geen enkel stuk servies is 
ter plekke kapot gevallen en in de gevallen  situatie 
bewaard gebleven. Was er een erfje achter de oor-
spronkelijke Den Brommert waar afval uit het huis-
houden in Den Brommert gewoon maar neerge-
gooid werden? We vinden relatief weinig  
botmateriaal, ten opzichte van de vele scherven  
serviesgoed en pijpenstelen- en kopjes. Zijn die 
laatste samen met ander (baksteen)puin bewust  
gebruikt als ophoging? Antwoorden op deze vragen 
heb ik niet. Via www.histgenhia.nl/archeologie. 
html is het RAAP-rapport Plangebied Achter Den 
Brommert te lezen. Daarin staan de bevindingen 
van de RAAP-archeologen, zoals dat vrijwel alle 
vondsten uit de 17e, 18e en 19e eeuw zijn. Mijn  
rapport over het veldonderzoek, dat plaatsvond  
tussen maandag 10 en vrijdag 14 juni 2019, is bij het 
RAAP-rapport gevoegd.

De omstandigheden zaten niet altijd mee, de 

vondsten waren minder oud dan ik verwachtte aan 
te zullen treffen en directe verwijzingen naar Huis 
Bou(c)quet en voorgangers zijn niet aan het licht  
gekomen, maar desondanks heb ik met veel plezier 
‘met mijn poten in de klei’ gestaan en graag hard 
gewerkt aan het blootleggen van een klein stukje 
historie van Hendrik-Ido-Ambacht. 

(Hulp)bronnen 
www.archivesportaleurope.net
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl
www.dordtenazoeker.nl
www.regionaalarchiefdordrecht.nl
www.nationaalarchief.nl
Swindregt Were, mei 2017.

De beelden zijn van Nieky Klaus, tenzij anders vermeld. 
Hij is werkzaam bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht als adviseur digitale middelen.

Noten
 1. RAAP is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in Nederland.
 2. AWN = Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.

Ik heb de honderden vondsten thuis nogmaals gewassen 
en gefotografeerd. De foto’s zijn aan RAAP gezonden, 
de vondsten zijn eigendom van Historisch Genoot-
schap Hendrik-Ido-Ambacht.

Het Zwijndrecht van voor de Tweede Wereld oorlog 
zag er in veel opzichten anders uit. Het dorp telde 
destijds ongeveer twaalfduizend inwoners. Hiervan 
woonden de meeste mensen ‘achter het spoor’ in 
Meerdervoort, langs de Ringdijk en het daartegen-
aan gelegen Julianadorp. Ten noorden van de  
Burgemeester de Bruïnelaan, een deftige straat, die 
de grens van het Julianadorp vormde, lag het  
nieuwste stuk Zwijndrecht. Hier was in de jaren  
dertig een woonwijk ontstaan, waarvan het Raad-
huis, de Julianaschool en het Julia-internaat het hart 
vormden. De meest noordelijke grens vormde de 
nieuw aangelegde Burgemeester Doornlaan.  
Veel gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog 
speelden zich af in dit nieuwe gebied. De Juliana-
school werd een uitvalspunt van de Duitsers, even-
als het internaat. Dit betekende overigens niet dat 
het elders in Zwijndrecht stil was. Ook daar gebeurde 
van alles tijdens de oorlog. Zo moet er op en rond de 
Rotterdamseweg in die jaren het nodige gebeurd 
zijn. Deze straat had een heel ander karakter dan de 
woonwijken die tussen 1920 en 1940 gebouwd  
waren, zoals het tuindorp Meerdervoort, het 
Juliana dorp en de nieuwe woonwijk rond het  
gemeentehuis. Aan deze weg, die sinds de negen-
tiende eeuw een officiële rijksstraatweg was en een 
belangrijke verbinding vormde tussen Rotterdam en 
het zuiden van het land, lagen vooral boerderijen of 
landhuizen, schuren en werkplaatsen. Achter deze 
boerderijen waren, vooral aan de ‘Walburg-kant’, 
uitgestrekte landerijen, waar vele tuinders hun 
groenten en fruit kweekten. De boerderijen en lood-
sen bleken uitermate geschikt voor inkwartiering 
van Duitse soldaten. 

Het leven voor de Tweede Wereldoorlog
In het stuk aan de Rotterdamseweg tussen de latere 
Koninginneweg en Laurensvliet woonden vele  
bekende Zwijndrechtse gezinnen: Bezemer,  

Herinneringen aan de  
Tweede Wereldoorlog Bas Los en Wim Tempelaar

Van Pelt, Van Namen, Los, Euser, Heij, Boonstoppel, 
De Klerk, Van de Leer, Valk, Van Dalen, Stolk,  
Van Turenhout, Bakker, Baan, Boom, Tims, Staat, 
De Jong en Tempelaar waren enkele bekende  
achternamen. Vaak woonden zij al generatieslang 
aan de Rotterdamseweg en niet zonder uitzondering 
waren velen van hen telgen uit omvangrijke  
Zwijndrechtse tuindersfamilies. Arie Tempelaar 
woonde op de Rotterdamscheweg 136 (nu nummer 
154). Hij woonde daar met zijn vrouw Goverina van 
’t Hoff en zijn twee zoons Leendert Pieter en  
Wilhelm Philipp. Leen was geboren op 4 december 
1933 en Wim was geboren op 26 september 1937.  
Zij waren dus echt nog kinderen tijdens de oorlog.  
 

Arie Tempelaar had een stuk tuinland op de Botvink, 
achter het huis van Arie van Namen aan de Rotter-
damseweg 181. Hij tuinde direct achter dit huis. 
Daar weer achter had Arie van Namen zijn tuinderij 
en niet ver daarvandaan was het land van Bas Beze-
mer te vinden. Om de hoek, vlak bij de wei van 
melkboer Schouten, had Arie Tempelaar nog een 
stuk tuinland. Daar weer tegenaan lag een strook 
van oom Cor Tempelaar, een broer van Arie. Zijn 

De familie Tempelaar net na de Tweede Wereldoorlog 
(1949): Arie Tempelaar, zijn vrouw Goverina van  
’t Hoff en hun twee zoons, Leendert Pieter (links) en 
Wilhelm Philipp (rechts vooraan). Collectie Wim  
Tempelaar.



30   Swindregt Were Swindregt Were   31

Echter, er zijn ook verhalen bekend dat tuinders 
woekerprijzen rekenden. Anderen verkochten hun 
producten niet of nauwelijks uit angst zelf niets 
meer te hebben. Een andere reden om niets te ver-
kopen was omdat het illegaal was. De groenten en 
het fruit behoorden de Duitsers toe. Enkele Duits-
gezinde tuinders verkochten dan ook niets. Toch 
was er wel een uitzondering. Zo kwam soms de 
‘Reus van Rotterdam’ naar Zwijndrecht en deze 
tuinders durfden geen ‘nee’ te verkopen aan deze 
man. Het achterhouden van voedsel, alsmede het  
rekenen van woekerprijzen werd absoluut niet  
gewaardeerd. De familie Tempelaar werd na de 
Tweede Wereldoorlog beschuldigd van het laatst-
genoemde. De controleurs hadden van iemand, die 
onbekend wenste blijven, een briefje gekregen.  
Na controle bleek echter dat er geen sprake geweest 
was van woekerprijzen en dus werd de klacht afge-
wezen. 

Eveneens in 1944 werd op het land van Arie 
Tempelaar, tussen de bloemkolen, luchtafweerge-
schut geplaatst. Dit was natuurlijk een zeer strate-
gische locatie, omdat je vandaar vrij uitzicht had op 
de overvliegende vliegtuigen. Immers, sinds de  

capitulatie van Nederland vlogen er dagelijks  
Engelse vliegtuigen over richting Duitsland en weer 
terug. Soms hadden zij het ook voorzien op locaties 
in Zwijndrecht, zoals in juli en oktober van het jaar 
1940, toen in totaal negen Zwijndrechtenaren om het 
leven kwamen na mislukte bombardementen op het 
Noordpark en de verkeersbrug. Maar ook in de jaren 
daarna volgden nog enkele bombardementen.  
Gelukkig vielen er nooit bommen in de buurt van 
het huis van de familie Tempelaar. Als de lucht-
alarmen afgingen, spoedden de Duitse soldaten zich 
naar het nieuwe luchtafweergeschut in het land van 
Arie Tempelaar. Zij schoten dan op de reeds gepas-
seerde vliegtuigen. Een enkele keer draaide een 
vliegtuig om en beschoot de soldaten. Voor Leen en 
Wim was dit natuurlijk een machtig gezicht, maar 
als de vliegtuigen omkeerden, moesten ook zij  
rennen voor hun leven. Zij schuilden in zelf  
gegraven, met stro afgedekte, schuilplaatsen, die 
vlak bij de luchtafweer lagen. Die laatste maanden 
van de Tweede Wereldoorlog gebeurde er in 
Zwijndrecht heel veel. De Duitsers wisten dat ze 
aan de verliezende hand waren en dus werden zij 
zenuwachtiger en harder tegen de bewoners.  
Er werd nog meer gevorderd en bijna iedere bewoner 
kreeg te maken met inkwartiering. Tegelijkertijd 
was er honger en armoede. Ook was er blijdschap, 
want de Geallieerden konden ieder moment komen. 
In menig huis stond de vaderlandse vlag al klaar in 
de hoek van de kamer. Toen begin mei de berichten 
kwamen dat Hitler zelfmoord had gepleegd en dat 
Duitsland gecapituleerd had, brak er een groot 
volksfeest los. Ook in huize Tempelaar, waar  
toevallig een verjaardag was, was het feest.  
De feestvreugde sloeg al snel om toen ze het bericht 
kregen dat iemand op de Burgemeester de  
Bruïnelaan was doodgeschoten. Het ging om Jan 
Reijerkerk, die waarschijnlijk te midden van de nog 
steeds aanwezige Duitsers te vrolijk feestvierde. 
Zwijndrecht was een klein dorp, iedereen kende 
elkaar, goed en kwaad. In de dagen die volgden,  
gebeurde er veel op de Rotterdamseweg. Terwijl de 
Zwijndrechtenaren feestvierden, trokken de Duitsers 
zich in grote en kleine groepen terug via de Rotter-
damseweg. Zij marcheerden niet meer en zongen 
ook niet meer. En zo kwam aan een roerige periode 
een einde. 

Aan de Dordtse kant van de verkeersbrug over de  
Oude Maas stond een verbodsbord. Alleen met een 
vrijstelling mocht men de brug passeren. 
Collectie Regionaal Archief Dordrecht.

De (voorlopig) laatste kraak van de 
KP-Johannes, die van het raadhuis  
van Zwijndrecht – 21 februari 1944 –

Kees Popijus

In ¹ het late najaar van 1943 hadden de Zwijndrechte-
naren P. (Pieter) Berkelaar ² en H. (Henk) de Klerk ³ 
daarvoor al plannen ontwikkeld, maar die bleken 
helaas niet op korte termijn uitvoerbaar. Eerst wilde 
het maar niet lukken om een goede valse sleutel te 
krijgen van de kluis, waarin zich de distributie-
bescheiden bevonden. En toen er dan eindelijk goede 
afspraken waren gemaakt met een Amsterdamse 
verzetsgroep, die de kraak wel wilde uitvoeren, 
werd deze juist eind ’43 door de Sicherheitspolizei 
(SiPo) opgerold. Uiteraard was men daarover in 
Zwijndrecht diep teleurgesteld, temeer, daar in de 
regio Barendrecht inmiddels de ene succesvolle 
kraak na de andere was uitgevoerd. 

‛Zou de KP, die daarvoor verantwoordelijk is, er 
niet voor kunnen zorgen, dat Zwijndrecht nu einde-
lijk ook eens aan de beurt komt?’, verzuchtte de  
tijdelijk leider van de Zwijndrechtse distributie-
dienst, S. A. (Siem) den Hollander,⁴ tegenover zijn 
vriend L. de Kool, voormalig gemeentesecretaris 
van Heerjansdam. Ze kenden elkaar goed, omdat ze 
elkaar in het recente verleden nogal eens ‛achterom’ 
– zoals dat toen heette – wat bonkaarten voor  
onderduikers hadden toegespeeld. Dat was niet  
tegen dovemansoren gezegd. Kees de Kool zat sinds 
de kraak van Heerjansdam nog ondergedoken in 
Barendrecht en het was een kleine moeite voor hem 
om Johannes ter zake te tippen. Dat moet al begin 
februari zijn gebeurd. Johannes had op dat moment 
elders de handen vol en daarom liet hij het over aan 
Frans de Regt (ook geen onbekende voor Den  
Hollander) om de eerste oriënterende besprekingen 
te voeren. Uitgebreid werd de situatie ter plaatse 
verkend. Het zag er allemaal niet bepaald gunstig 
uit. Vlak naast het raadhuis bevond zich het politie-
bureau (met nogal wat foute agenten) ... en in de  
directe omgeving bevond zich een aantal gebouwen 
(het Julia-internaat en de Julianaschool), waarin 
Duitse militairen waren gelegerd. 

Maar tenslotte slaagde Frans er samen met Kees de 
Kool, Den Hollander en de eerdergenoemde  
ambtenaren in om een voorlopig plan op te stellen 
en onderling alvast wat belangrijke taken te  
verdelen. In de week na zondag 20 februari moest 
de overval plaatsvinden. Den Hollander zou zorgen, 
dat er flink wat bonkaarten in huis zouden zijn en 
Berkelaar belastte zich met de vervaardiging van 
een gedetailleerde plattegrond. Frans en Kees  
stelden Johannes en de andere leden van de knok-
ploegen tevoren goed op de hoogte en op zondag-
avond 20 februari fietsten Johannes en Frans naar 
Zwijndrecht om ten huize van Berkelaar de laatste 
afspraken te maken. Den Hollander was er ook en 
kon meedelen, dat hij in zijn opzet was geslaagd:  
de kluis zat vol rantsoenbonnen, toeslagkaarten en 
coupures. De volgende avond leek zich goed te  
lenen voor de overval omdat de verwachting was 
dat het dan flink donker zou zijn. En De Klerk had 
gehoord dat de gemeentebode C. van Haren, die op 
de bovenverdieping van het raadhuis woonde, op 
maandagavond 21 februari wegens de verjaardag 
van zijn vader met zijn gezin niet thuis zou zijn.  
Dat leek een zodanig gunstige omstandigheid te 
zijn, zodat men onmiddellijk besloot om die avond 
in actie te komen. Het tijdstip voor de overval zou 
20.00 uur zijn en het wachtwoord was – net als de 
zaterdag ervoor – ‛Ha, de Koning’. De bode, die 
‛goed’ was, kreeg het advies om tot tien uur met 
zijn gezin weg te blijven. Hem zou dan geen blaam 
treffen. Berkelaar kon helaas niet van de partij zijn 
omdat hij was geveld door de griep. Het zou hem 
later goed van pas komen. 

Op maandagmiddag om half vier vertrok de 
voorhoede al uit Barendrecht: 
Johannes, Arie (Stramrood), Frits (Smit), Jan Wild-
schut en Jaap (Veldman). Het vroor dat het kraakte 
en daarom had het gezelschap zich in dikke winter-
jassen gestoken; verder droegen ze allen een grijze 
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Jeanne Berkelaar: koerierster    
Kees Popijus

Voor Jos zoon Arie Borghardus Willem (31-12-1917) roep-
naam Ad. Beide kinderen worden te Gombong,  
Nederlands-Indië, geboren waar Pieter op dat  
moment gelegerd is. In 1929 keert Pieter met zijn 
gezin terug naar Nederland en gaat in Zwijndrecht 
wonen. 

Jeanne gaat in Dordrecht naar de HBS, evenals 
haar broer Ad. In 1937 behaalt zij haar diploma. 
Ook haar broer behaalt zijn diploma. Hij besluit om 
een opleiding te gaan volgen aan de Koninklijke 
Militaire Academie te Breda om daar opgeleid te 
worden tot officier. Met het uitbreken van de oorlog 
is hij genoodzaakt deze opleiding voortijdig te  
beëindigen. In mei 1942 moet hij zich op last van de 
Duitsers melden voor gevangenschap. Hij wordt  
28 april 1945 door de Russen bevrijd. Jeanne geniet 
tot de Tweede Wereldoorlog van een betrekkelijk 
mooie jeugd. Zij is geïnteresseerd in muziek en 
geeft in 1934 een uitvoering voor de Bijzonder  
Vrijwillige Landstorm afdeling Zwijndrecht (BVL 
afd. Zwijndrecht). Haar vader bekleedt hier een  
bestuursfunctie. Ook op sportief gebied is zij actief. 
Zij behaalt haar vaardigheidsdiploma zwemmen. 
Haar vader is vanaf de opening van het zwembad te 

Eén der belangrijkste koe-
riersters is Jeanne Berkelaar. 
Zij is de dochter van Pieter 
Berkelaar en Pietertje Scho-
tel. Pieter komt oorspronke-
lijk uit Hof van Delft; Pieter-
tje komt uit Zwijndrecht. In 
1906 wordt Pieter als loteling 
opgeroepen voor de militaire 
dienst. Hij meldt zich voor de 
dienstplicht aan te Nijmegen. 

In 1908 besluit hij om een verbandakte te tekenen. 
Dit wil zeggen hij tekent voor zes om te gaan dienen 
in Nederlands-Indië bij het Nederlands Indisch  
Leger (NIL), het latere Koninklijk Nederlands  
Indisch Leger, het KNIL. Dit bevalt hem goed.  
Hij tekent bij. In 1916 trouwt hij met de handschoen 
met Pietertje Schotel. Trouwen met de handschoen 
wil zeggen dat hij in Indië verblijft en zijn vrouw in 
haar woonplaats, Zwijndrecht. Enige tijd later voegt 
zij zich bij haar man in Indië. Uit dit huwelijk  
worden twee kinderen geboren: dochter Jeanne  
Anne Christine (25-5-1919), roepnaam Sjaantje en 

Uittreksel uit het stamboek met, gedeeltelijk, de gegevens van Pieter. Collectie Kees Popijus.

Zwijndrecht, in 1931, tot 1940 badmeester en geeft 
aan de Zwijndrechtse Dames Zwemclub zwem- en 
gymnastiekles. In 1938 wordt zij leerling-verpleeg-
kundige te Dordrecht. Met het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog komen er veel veranderingen, 
ook voor het gezin Berkelaar. Vader is dan plaats-
vervangend hoofd Luchtbescherming en bestuurslid 
van de BVL. Dankzij zijn ervaring als sergeant- 
majoor bij het NIL is hij al kort na uitbreken van de 
oorlog betrokken bij het verzet. Pieter wordt  
omstreeks september 1940 benaderd door overste 
Rodenburg. Hij is eveneens lid van de BVL. Pieter 
neemt te Dordrecht contact op met Keesmaat en 
met Paul Kooijman. Hij richt de Orde Dienst te 
Zwijndrecht op en heeft later nauw contact met  
onder andere Bobby Schotel en Jan van Driel i.v.m. 
spionageactiviteiten. Jeanne gaat ook actief deel-
nemen in het verzet. Pieter raadt haar aan om niet 
plaatselijk te gaan werken. Hij is hier al bekend en 
met haar erbij kan het te gevaarlijk worden. Door de 
contacten van haar vader komt zij met Paul Kooij-
man uit Dordrecht in aanraking. Jeanne wordt zijn 
persoonlijke koerierster. Voor zijn groep gaat zij 
werken als landelijk koerierster. Zij is verpleegster 
en in haar uniform is het gemakkelijker om ook 
buiten Zwijndrecht actief te zijn. Een verpleegster 
die naar een andere plaats gaat, valt minder op.  
Zodoende wordt zij een belangrijke schakel voor de 
groep van Paul. Na de arrestatie van Beinema (chef 
LO Dordrecht) heeft zij het verpleegstersuniform 
afgeschaft. De S.D. kijkt uit naar een vrouw in ver-
pleegstersuniform. Doordat zij veel reist, is het ook 
mogelijk om informatie door te geven aan Bobby 
Schotel. Zo is zij tevens zijdelings bij het spionage-
werk betrokken. In verband met haar verzetswerk 
krijgt zij eind 1942, of begin 1943, extra bonkaarten. 
In 1942 woont de familie Berkelaar in de Juliana 
van Stolbergstraat, naast de Joodse familie Den 
Hartog. Als hij het bericht krijgt om zich te melden 
wordt hem geadviseerd onder te duiken. Hieraan 
geeft hij geen gehoor. Vader Tobias den Hartog 
meldt zich vrijwillig met zijn gezin. De avond voor-
afgaande aan zijn vertrek gaat hij nogmaals op  
bezoek bij de familie Berkelaar. Hij krijgt van  
Pieter zijn ransel en veldfles mee. Bij de overval op 
het raadhuis spelen zij, ieder afzonderlijk, ook een 
rol. Zie hiervoor: De (voorlopig) laatste kraak van 
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