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Door de Slag bij Ypenburg raakte Delft op 10 mei 1940 direct betrokken bij 
het oorlogsgeweld. Toen er ’s avonds ook bommen op de Wippolder vielen, 
was de chaos compleet. Na het bombardement op Rotterdam zochten  enkele 
duizenden evacués een veilig heenkomen in Delft. Studenten en burgers 
formeerden verzetsgroepen uit woede en frustratie over tewerkstelling, Joden
vervolging en andere beperkende maatregelen van de bezetter. Intussen 
leden veel Delftenaren honger en kou bij gebrek aan voedingsmiddelen, 
textiel en brandstof.

Tijdens de laatste oorlogsmaanden fotografeerde de foto en filmdienst van 
de Binnenlandse Strijdkrachten in Delft situaties die in ons collectieve ge
heugen zijn gegrift. Een groot aantal van deze foto’s verscheen kort na de 
bevrijding in Het Uur U. Er waren echter meer fotografen en fotobureaus die 
ondanks het fotoverbod van de Duitse bezetter het dagelijks leven in Delft 
vastlegden. Ook waren er particulieren die, soms met geïmproviseerde 
 apparatuur, hun plaatjes schoten. Een groot aantal daarvan wordt in dit 
boek voor het eerst aan een breed publiek getoond. 

Delft 40-45 laat zien wat het betekende om in 
oorlogs omstandigheden te leven. Tezamen  geven  
de foto’s een beeld van ontberingen, vluchtelin
gen, wanhoop, schaarste en geweld. Maar ook 
van daadkracht, saamhorigheid, mede dogen en 
heldenmoed. Opmerkelijke foto’s uit een bijzon
dere tijd. 

Trudy van der Wees is freelance journaliste. 

Delft 40-45 vertelt het verhaal van de stad  
in de Tweede Wereldoorlog

w w w . w b o o k s . c o m

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het NIOD instituut voor oorlogs, holocaust en genocidestudies.
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Op 8 mei 1945 eindigde voor Delft de Tweede Wereldoorlog. 
Delft likte haar wonden en rouwde om de bijna negenhonderd 
stadsgenoten die de oorlog, ook in Nederlands-Indië, niet had-
den overleefd. Hoe zag de oorlog in Delft eruit? Na zeventig jaar 
is dat moeilijk om je voor te stellen. Voor beeldmateriaal zijn 
we veelal aangewezen op de foto’s die de foto- en filmdienst van 
de Binnenlandse Strijdkrachten (bs) maakte tijdens de laatste 
oorlogsmaanden. De schrijnende beelden van honger, schaar-
ste en voedseldroppings zijn in ons collectieve geheugen op-
geslagen, maar ook de uitbundige vreugde over de bevrijding 
door de  Canadezen, en de soms schokkende maatregelen tegen 
collaborateurs en ‘moffen meiden’. Een selectie van deze foto’s 
verscheen kort na de bevrijding in Het Uur U, een uitgave van 
de Delftsche Uitgeversmaatschappij en inmiddels een collectors 
item. 
De foto- en filmdienst van de bs werd in het najaar van 1944 
opgericht. Het was een initiatief van Dick Schoemaker, stu-
dent aan de Technische Hogeschool Delft. Schoemaker was de 
drijvende kracht achter de groep en werd terzijde gestaan door 
Henk Kok. De organisatie kwam tot stand via een netwerk van 
persoonlijke relaties. A.J. Verbiest en Wim Fortuin studeerden 
eveneens aan de TH Delft. Bob Buiskool, Anton Hinfelaar, Henk 
Overbosch en Leen Timp – de laatste zou later bekend worden 
als cameraman en televisieregisseur – kenden elkaar via hun 
opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag. Hans Veldhuijzen was een verwoed amateurfotograaf en 
als cartograaf werkzaam bij de Meetkundige Dienst van Rijks-
waterstaat. Zoals het een professionele verzetsorganisatie be-
taamt, hadden de leden van de groep nauwelijks of geen contact 
met elkaar. Schoemaker was de enige die iedereen kende en hij 
bepaalde wat er gefotografeerd moest worden. Opmerkelijk is 
dat de fotografen ook hun eigen activiteiten vastlegden. Op ver-
schillende foto’s zijn ze aan het werk te zien met de camera in 
de hand.  De foto’s en films werden ontwikkeld in een geheime 
donkere kamer in het laboratorium van leerlooierij Roes en 
Zoon aan de Hugo de Rijkenlaan. De apparatuur werd illegaal 
van stroom voorzien door generatoren van de Nederlandse ko-
per- en metaalindustrie Bayards. 
Er werden niet alleen foto’s gemaakt. Niemand minder dan 
Prins Bernhard, bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrach-
ten en zelf een verwoed filmer, gaf Leen Timp een filmcamera in 
bruikleen. In de zomer van 1945 bracht Timp zijn films naar een 
ontwikkelcentrale. Tot zijn ontsteltenis raakten ze daar zoek. De 
films zijn nooit meer boven water gekomen. Het fotomate riaal 
van de foto- en filmdienst is wel bewaard gebleven. Een deel 
van deze collectie vormt de basis voor dit boek. Dit keer wor-
den de foto’s getoond in hun volle glorie. Niet klein afgedrukt 
op flinter dun, grauw oorlogspapier, zoals in Het Uur U, maar op 
fraai glanzend papier en op groot formaat. 

De foto- en filmdienst verrichtte geweldig werk. Maar er wa-
ren meer fotografen en fotobureaus die het fotoverbod van de 
Duitse bezetter trotseerden en het dagelijks leven in Delft vast-
legden, onder anderen T. van der Reijken, P. Odijk, W.F. van Oos-
ten, H. Braggaar en Talens Foto. Ook waren er particulieren die, 
soms met geïmproviseerde apparatuur, hun unieke plaatjes 
schoten. Een aantal daarvan wordt in dit boek voor het eerst aan 
een breed publiek getoond. 
Dit boek vertelt het verhaal over de oorlog in Delft aan de hand 
van 118 thematisch gekozen foto’s. Elke foto gaat vergezeld van 
een kort bijschrift en elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door 
een korte inleiding. De foto’s bieden een inkijkje in het dagelijks 
leven in de jaren ’39-’45. Tezamen geven ze een beeld van ont-
beringen, vluchtelingen, wanhoop, schaarste en geweld. Maar 
ook van daadkracht, saamhorigheid, mededogen en helden-
moed. Opmerkelijke foto’s uit een bijzondere tijd. 

  Verboden te fotograferen
Het fotograferen van Duitse inrichtingen of militairen werd 
meteen na de Duitse inval verboden, maar gedurende de eer-
ste jaren van de bezetting liep het allemaal niet zo’n vaart. De 
Duitsers stelden zich soepel op in de hoop daarmee het vertrou-
wen van het Nederlandse volk te winnen. Als je het van tevoren 
vriendelijk vroeg, dan was het meestal geen probleem om een 
Duitse militair op de gevoelige plaat vast te leggen. Ook in 1942, 
toen deze kinderen zich lieten fotograferen voor het hek van een 
door de Duitsers gevorderde school aan de Delftsestraatweg in 
Delfgauw, was de situatie nog niet heel precair. Een echt fotover-
bod in de openbare ruimte kwam er pas op 20 november 1944. 
Overtredingen werden zwaar bestraft. Dat maakt het extra bij-
zonder dat de foto- en filmdienst van de bs erin slaagde om de 
laatste maanden van de oorlog zo zorgvuldig te docu menteren. 

i n l e i d i n g
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  Foto- en filmdienst Binnenlandse Strijdkrachten 
De foto- en filmdienst van de Binnenlandse Strijdkrachten, dis-
trict Delft, was een initiatief van TH-student Dick Schoe maker. 
De dienst maakte van eind ’44 tot en met de bevrijding zo’n 
2500 opnamen. De dienst beschikte over vijf Leica’s, die zeven-
tig jaar later nog steeds borg staan voor prachtige afdrukken, 
ook op groot formaat. De beelden tonen hoe honger, koude en 
Duitse terreur het leven in bezet gebied steeds moeilijker maak-
ten. Bij het vastleggen van de Hongerwinter moesten de bs’ers 
behoedzaam te werk gaan, want op 20 november 1944 had de 
Höhere SS und Polizeifüher Rauter een fotografeerverbod voor 
het nog bezette deel van Nederland uitgevaardigd. Gelukkig lie-
ten de fotografen zich door deze maatregel niet afschrikken. De 
Hongerwinter,de voedseldroppings, de bevrijding, inclusief de 
schokkende misstanden die plaatshadden, ze werden allemaal 
nauwkeurig vastgelegd. De fotografen en cineasten hadden ei-
gen vervoer, maar tijdens de bevrijdingsdagen waren ze regel-
matig te vinden in en op de auto’s van de Canadese bevrijders.

  Voedseldropping Ypenburg
De Delftse persfotograaf Tiemen van der Reijken maakte op 29 
mei 1945 bijna iconische foto’s van de voedseldroppings boven 
vliegveld Ypenburg. Hij was toevallig op het juiste moment 
op de juiste plaats, zei hij er later over. Op het moment dat de 
Britse vliegtuigen overvlogen, was Van der Reijken op bezoek 
bij zijn schoonouders, aan de Brasserskade. Het was zondag, hij 
had vrij, maar toevallig had hij zijn camera bij zich. De aanblik 
van de donderende luchtarmada boven het scherp afgetekende 
silhouet van zijn stad zou hij nooit vergeten. De foto’s zijn des-
tijds druk verspreid. Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles pro-
duceerde zelfs een cloisonné herinneringstegel, gebaseerd op 
één van de foto’s van Van der Reijken. Na de oorlog sierde zo’n 
bordje de wanden van menig huis. 
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Delft stond in de jaren dertig bekend als een industriestad, met de Gist- en 
Spiritusfabriek en Calvé als belangrijke pijlers. Als de wind verkeerd stond, 
kon het er behoorlijk stinken. De aanwezigheid van de Technische Hoge-
school Delft en de goede verbindingen maakten de Prinsenstad een aan-
trekkelijke vestigingsplaats voor tal van bedrijven en fabrieken. De studen-
ten, gehuisvest in hun ‘ploerterijen’, zorgden voor levendigheid in de stad, 
al leidden burgers en studenten strikt gescheiden levens.

De Delftse industrie werd zwaar getroffen door de economische crisis van 
de jaren dertig. Hoewel de meeste bedrijven overeind bleven, was er sprake 
van grote werkloosheid. Eén op de vijf arbeiders zat zonder werk. Er werd 
van alles gedaan om de bevolking bij te staan. Het Burgerlijk Armenbestuur 
verstrekte levensmiddelen. Jonge werklozen werden verplicht zich om te 
scholen en werkverschaffingsprojecten zorgden ervoor dat werklozen iets 
om handen hadden. Op die manier werden onder andere het Wilhelmina-
park en het Hertenkamp gerealiseerd. De TH Delft, een belangrijke werk-
gever, had minder te lijden van de crisis. Onderwijs en onderzoek gingen 
gewoon door tijdens de crisisjaren. In de vooroorlogse jaren vestigden zich 
zelfs twee belangrijke onderzoeksinstituten in Delft: het Waterloopkundig 
Laboratorium en TNo. 
Delft was sinds de introductie van de spoorwegen in de negentiende eeuw 
goed bereikbaar met de trein en tram, maar in de jaren dertig werd de stad 
nog beter ontsloten door de aanleg van een rijksweg ten oosten van de stad 
en de bouw van de Reineveldbrug over het Rijn-Schiekanaal, ten noorden 
van de stad. Rondom de binnenstad werd er volop gebouwd om de groeiende 
bevolking een goed dak boven het hoofd te bieden. Toen de oorlog uitbrak 
telde Delft 56.000 inwoners, onder wie ook een aantal Duitse ambachtslie-
den en Joden die Duitsland waren ontvlucht vanwege de politieke situatie 
in hun land. Zij waren goed geassimileerd en vielen binnen de Delftse ge-
meenschap nauwelijks op.

Een rustige 
 provinciestad

  IJspret
Het vroor dat het kraakte in december 
1938. Jong en oud ontspanden zich op 
de bevroren gracht van de Koornmarkt. 
Nog een paar dagen en het was Kerstmis. 
Voor even leken crisis, werkloosheid en 
een dreigende oorlog ver weg. Nederland 
hoopte net als tijdens de Eerste Wereld-
oorlog neutraal te kunnen blijven, maar 
de expansiedrift van buurland Duitsland 
leek niet te stuiten. Adolf Hitler had al 
zowel het Rijnland als Oostenrijk ge-
annexeerd. Maar er was een lichtpuntje. 
Op 30 september 1938 hadden Engeland, 
Frankrijk en Italië goede afspraken ge-
maakt met Herr Hitler. Ze waren ermee 
akkoord gegaan dat Hitler het Tsjechi-
sche Sudetenland zou inlijven bij zijn 
Derde Rijk, op voorwaarde dat hij daarna 
geen territoriale eisen meer zou stellen. 
Met dit verdrag dacht de Britse premier 
Neville Chaimberlain de wereldvrede te 
hebben gered. ‘Piece for our time’, meld-
de hij triomfantelijk bij zijn terugkeer in 
Engeland. Nog geen jaar later viel Duits-
land Polen binnen en verklaarde Enge-
land aan Duitsland de oorlog. 

40
45
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  Onbezorgd studentenleven
De Technische Hogeschool Delft had zich eind jaren dertig ontwikkeld tot een bloei-
ende instelling met een aantal geleerden van naam. Zeven afdelingen leidden studen-
ten op voor acht studierichtingen. In 1939 stonden er 1776 studenten ingeschreven, 
onder wie 56 vrouwelijke. De meeste studenten woonden op kamers bij particulieren 
en in studentenhuizen, zoals hier aan de Oude Delft 112. De heren studenten vonden 
hun vertier in vijf studentenverenigingen, waarvan het Delftsch Studenten Corps, in 
1848 opgericht, de oudste en de grootste was. Niet iedereen voelde zich daar thuis. 
Studeren was in de jaren dertig niet meer uitsluitend weggelegd voor de elite en hoge 
burgerij. Een groeiend aantal studenten kwam uit andere milieus. Voor hen was een 
lidmaatschap van het studentencorps te duur. Bovendien hadden zij de tradities van 
het verenigingsleven niet van huis uit meegekregen. 

  Westsingelgracht
In de jaren dertig was de binnenstad vrijwel volledig omringd door water. Aan de west-
zijde vormden de later gedempte Westsingelgracht en de gelijkvloerse spoorlijn met 
diverse spoorwegovergangen een bijna natuurlijke begrenzing. Doordat de bruggen 
en spoorwegbomen zeer regelmatig werden gesloten, ontstonden er aan weerszijden 
van het spoor voortdurend lange files van fietsers, voetgangers en automobilisten. 
Aan de andere kant van het water en spoorlijn breidde de stad gestaag uit. In 1921 had 
Delft de aangrenzende gemeenten Vrijenban (ten noorden van Delft) en Hof van Delft 
(ten westen van de stad) geannexeerd. Hier werden moderne woonwijken gebouwd 
met eengezinswoningen. Er kwam zelfs een zwembad: het Sportfondsenbad aan de 
Weteringlaan. Begin jaren veertig werd een begin gemaakt met de aanleg van de mi-
nisterwijk in Voordijkshoorn. Vanwege de oorlog en het gebrek aan grondstoffen en 
bouwmaterialen kon deze wijk pas na 1945 worden voltooid. 
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moesten zich melden in één van de mobilisatiecentra, waar ze 
werden geregistreerd, gekeurd, ingedeeld, gekleed, bewapend 
en van een uitrusting voorzien. Binnen korte tijd kwam in heel 
Nederland een complete volksverhuizing op gang. De dienst-
plichtigen arriveerden met duizenden tegelijk per trein, bus of 
tram in Delft, waar ze zich meldden op de Markt. Daar konden 
ze op borden lezen waar de troepenafdelingen waren gelegerd 
en waar de manschappen zich moesten verzamelen. 

  Veel bekijks
Op 28 augustus was het ’s ochtends vroeg al een drukte van be-
lang op het station, dat in verband met de mobilisatie was af-
gesloten voor burgers. Honderden belangstellenden stonden 
op het Stationsplein te kijken naar het komen en gaan van de 
militairen. De stemming onder de soldaten was kalm, meldde 
de Delftsche Courant. Alleen de vrouwen die hun echtgenoten 
uitzwaaien, hadden het af te toe te kwaad. De militairen trok-
ken veel bekijks, zoals hier op de Burgwal, waar soldaten hun 
veldflessen vullen met melk en water. Vooral de jeugd vergaapte 
zich aan het militaire spektakel dat zich voor hun ogen voltrok. 
Op verschillende punten in de stad werden veldkeukens inge-
richt, schildwachten met de bajonet op het geweer bewaakten 
de gevorderde gebouwen en overal denderen de militaire voer-
tuigen over de keien. 

  Burgerwacht
Na de Eerste Wereldoorlog bleef het onrustig in Europa. In Rus-
land, Duitsland en Oostenrijk staken revolutionaire en natio-
nalistische sentimenten de kop op. De Nederlandse autoritei-
ten waren bang dat deze opstandige geest zou overwaaien naar 
Nederland, waar socialisme en communisme steeds meer voet 
aan de grond begonnen te krijgen. In een groot aantal steden 
werden vrijwillige Burgerwachten ingesteld. Gewapende bur-
gers werden opgeleid om de politie te helpen bij het handhaven 
van de orde, voor het geval er rellen en onlusten zouden uitbre-
ken. In 1918 telde Nederland meer dan honderdduizend burger-
wachters. Ondanks het vrijwillige karakter was de Burgerwacht 
een serieuze zaak. De paramilitaire organisatie viel rechtstreeks 
onder verantwoordelijkheid en bevel van de burgemeester. Er 
werden regelmatig oefeningen en parades gehouden, zoals hier 
in 1936/1937. Kort na de Duitse inval werden de organisaties 
 opgeheven. 

  Mobilisatiecentrum
In de nazomer van 1939 leek een oorlog onvermijdelijk. Op 22 
augustus 1939 werden vijftigduizend reserveofficieren en on-
derofficieren onder de wapenen geroepen om per legeronder-
deel de mobilisatie voor te bereiden. Hiervoor werden in een 
aantal steden mobilisatiecentra ingericht, ook in Delft. Op 28 
augustus werden alle dienstplichtige soldaten opgeroepen. Zij 
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  Vliegtuigen op rijksweg 
Het was commandant Hage – “Ga opzij, ik wil zelf op die schooi-
ers schieten” – die samen met vrijwilliger B. van Laren op 10 
mei 1940 het eerste Duitse vliegtuig uit de lucht schoot vanaf 
het dak van het vetverhardingsgebouw op het terrein van de 
Gistfabriek. Het toestel kwam brandend terecht op een weiland 
tussen de spoorbaan en de Kleiweg. In totaal schoot de luchtbe-
schermingsdienst die morgen zestien Duitse vliegtuigen uit de 
lucht. Een aantal Duitse vliegtuigen crashte op vliegveld Ypen-
burg en vloog in brand. Door de chaos die hierdoor ontstond 
waren Duitse transporttoestellen gedwongen om noodlandin-
gen te maken op Rijksweg 13, ter hoogte van de Pauwmolen. De 
berm en de weilanden lagen bezaaid met Junkers Ju-52 trans-
portvliegtuigen. Nieuwsgierig fietsten sommige mensen in de 
loop van de dag naar de rijksweg, om een kijkje te nemen bij de 
vliegtuigen en wrakken. 

  In de vuurlinie
Net buiten de stad, op de gemeentelijke begraafplaats Jaffa, 
werd op 10 mei vanaf de vroege ochtend zwaar gevochten. Ne-
derlandse soldaten hielden vanaf de begraafplaats de opruk-
kende vijand onder schot. Het ging er heftig aan toe. Militairen 
gebruikten zelfs inderhaast opgegraven grafkisten als schild 
en leeggehaalde graven deden dienst als schuttersputje. Een 
aantal Duitse parachutisten verschanste zich in de voorma-
lige molenaarswoning van Jacob Huisman en zijn vrouw Sijtje. 
Het huisje lag middenin de polder, een paar honderd meter ten 

 zuiden van Jaffa. Iets meer naar het westen hielden Duitse mili-
tairen vanaf het dak van aardewerkfabriek De Porceleyne Fles 
het weiland onder schot. Het molenaarshuisje lag precies in de 
vuurlinie. De kogels vlogen over en weer. Een Nederlandse sol-
daat wist het bejaarde echtpaar Huisman door het weiland naar 
Jaffa te loodsen. Vandaar vonden ze een veilig heenkomen. Hun 
woning liep grote schade op door de rondvliegende kogels. 

   Bombardement op de Wippolder   pagina 26-27

Op 10 mei, ’s avonds om half acht, verscheen er een Duitse bom-
menwerper boven de stad. De luchtafweerdienst opende het 
vuur. Raak! De staart van het vliegtuig vloog in brand en het 
toestel verloor, zigzaggend boven de stad, snel hoogte. In een 
poging gewicht kwijt te raken, loste het zijn bommen boven de 
Wippolder. Even later stortte het brandend neer in een weiland. 
Bij het bombardement vielen drie doden. Dertig gezinnen wer-
den dakloos. De getroffen straten (Koningin Emmalaan, Kloos-
terkade en Nassaulaan) werden ontruimd en de bewoners kre-
gen het advies naar de binnenstad te vluchten. Toch bleven de 
meeste mensen die eerste nacht thuis. Na een onrustige nacht, 
waarin de Luchtafweerdienst Delft bleef proberen vliegtuigen 
neer te schieten, liep de volgende dag de hele Wippolder leeg. 
Een stoet van honderden vluchtelingen trok met handkarren 
en kinderwagens naar de binnenstad, waar de Stads Doelen in 
gereedheid was gebracht om de eerste evacués op te vangen. 
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September 1944: jonge Duitse militairen hebben een Engelse Jeep buit-
gemaakt; achterop zitten twee Engelse krijgsgevangenen die naar Musis 
 Sacrum gebracht worden. Operatie Market Garden had de bevrijding van 
 Europa dichterbij moeten brengen, maar verwerd tot de Slag om Arnhem. 
De oorlog duurde nog meer dan een half jaar langer. 
Arnhem herbergde gedurende de vijf oorlogsjaren een enorm aantal Duitse 
militairen en instellingen: het Dienstpostamt, de Deutsche Buchhandlung en  
het militaire vliegveld Deelen. Tussen al dat militair vertoon leefden de 
 Arnhemmers in hun bezette stad. Wat was het lot van de Joodse Arnhem-
mers? Wat deed de bezetting met het dagelijks leven, met vervoer, sport, 
cultuur? Na 17 september 1944 werd alles anders. De bevolking  evacueerde, 
de stad was verlaten en werd systematisch leeggeroofd en geplunderd. 
 Arnhem kende in april 1945 geen feestelijke bevrijding. De geallieerden 
 troffen een desolate en verwoeste stad. Slechts 145 huizen waren zonder 
schade ge bleven. ‘Het gras groeide hoog in de straten.’

Drs. Ingrid D. Jacobs is Neerlandicus.  
Ze schrijft over cultuur en geschiedenis. 
Gelder land en Arnhem vormen een 
zwaartepunt in haar werk en  onderzoek.

Arnhem 40-45 is het verhaal van een stad  
in de Tweede Wereldoorlog  
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Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok,  beiden als historici  
verbonden aan het NIOD instituut voor oorlogs-,  holocaust- en genocidestudies.
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Dordrecht lag op de route die de Duitsers hadden uitgestippeld om zo snel 
mogelijk in het regeringscentrum in Den Haag te komen. Zij wilden de 
Zwijndrechtse brug en de brug over het Hollandsch Diep onbeschadigd in 
handen krijgen. Vier dagen lang is er hevig gevochten in de stad. Intussen, 
buiten het strijdgewoel, probeerden de Dordtenaren het dagelijks leven 
weer op te pakken.

Zo’n 100 bijzondere en indrukwekkende beelden geven een beeld van de 
stad in oorlogstijd: van de voorbereiding op de oorlog – die volledig on-
toereikend bleek – en de overrompelende intocht van de Duitsers, tot de 
h eimelijke overtochten per kano tussen bezet en bevrijd gebied.

Als freelance journalist heeft Wim van 
Wijk (1953) vele jaren en in diverse  kranten 
over Dordrecht geschreven. Ook heeft 
hij meerdere boeken over de stad en het 
eiland op zijn naam staan. 

Dordrecht: een stad op de grens van 
bezetting en vrijheid

WIM VAN WIJK

W W W . W B O O K S . C O M

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.
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Drenthe heeft een aparte plaats in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. 
Dat heeft te maken met de aanwezigheid van het Kamp Westerbork als 
nationale verzamelplaats waarvandaan meer dan 100.000 joden, roma 
en sinti zijn afgevoerd naar de vernietigingskampen in Polen. Daarnaast 
waren er tal van werkkampen die stamden uit de vooroorlogse crisistijd en 
die door de bezetter voor diverse doeleinden werden gebruikt. Heel veel 
oorlogsschade heeft Drenthe niet geleden, maar dat betekent niet dat de 
oorlog niet diep ingreep in het leven van alledag. Dat gold voor de mensen 
die zich verzetten tegen de Duitse overheersing, maar ook voor hen die 
zich in meerdere of mindere mate voegden naar de bezetter. Het verzet 
was verhoudingsgewijs omvangrijk en de terreur daartegen buitengewoon 
bruut. Diepe wonden zijn geslagen die nog altijd niet helemaal zijn geheeld. 

Over vele plaatsen in Drenthe is een oorlogs geschiedenis verschenen, maar 
over de provincie als geheel ontbrak die. Met dit rijk  geïllustreerde boek 
wordt in die leemte voorzien.

Dr. Michiel A.W. Gerding is sinds 1983 
werk zaam als provinciaal historicus. Tal 
van publicaties staan op zijn naam. In 
1985 verscheen van zijn hand een lesbrief 
over de oorlog in Drenthe die nog steeds 
hier en daar in het onderwijs wordt ge-
bruikt. Bijna dertig jaar later krijgt deze 
een opvolger met dit boek.

Drenthe 40-45 vertelt het verhaal van de 
provincie in de Tweede Wereldoorlog
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Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.
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Dordrecht lag op de route die de Duitsers hadden uitgestippeld om zo snel 
mogelijk in het regeringscentrum in Den Haag te komen. Zij wilden de 
Zwijndrechtse brug en de brug over het Hollandsch Diep onbeschadigd in 
handen krijgen. Vier dagen lang is er hevig gevochten in de stad. Intussen, 
buiten het strijdgewoel, probeerden de Dordtenaren het dagelijks leven 
weer op te pakken.

Zo’n 100 bijzondere en indrukwekkende beelden geven een beeld van de 
stad in oorlogstijd: van de voorbereiding op de oorlog – die volledig on-
toereikend bleek – en de overrompelende intocht van de Duitsers, tot de 
h eimelijke overtochten per kano tussen bezet en bevrijd gebied.

Als freelance journalist heeft Wim van 
Wijk (1953) vele jaren en in diverse  kranten 
over Dordrecht geschreven. Ook heeft 
hij meerdere boeken over de stad en het 
eiland op zijn naam staan. 

Dordrecht: een stad op de grens van 
bezetting en vrijheid

W W W . W B O O K S . C O M

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.
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Rotterdam heeft het gedurende de oorlogsjaren zwaar te verduren gehad. 
Vijf dagen slechts had de rampzalige oorlog in mei 1940 geduurd. Vijf lange 
jaren van Duitse bezetting volgden. Kort na de meidagen werden de bombar-
dementen op de stad hervat – de oorlog ging dus gewoon door – en  geleidelijk 
groeide de repressie en begon de vervolging van joden en verzetsmensen. 
Daarnaast werden veel mannen verplicht in Duitsland te werken; vrouwen 
en kinderen bleven alleen achter. De schaarste nam bovendien steeds meer 
toe. Die ging in de Hongerwinter haar tol eisen. In dezelfde barre periode 
werden 52.000  Rotterdamse mannen opgepakt en weggevoerd. En dit alles 
speelde zich af in een gehavende, onttakelde en volledig ontwrichte stad.

Dr. J.L. van der Pauw is historicus. Eerder 
publiceerde hij onder meer het omvang-
rijke standaardwerk Rotterdam in de Tweede 
Wereld oorlog. Aan dit boek werd in 2008 de 
Mr. J. Dutilhprijs toegekend voor de beste 
historische publicatie over Rotter dam in de 
periode 2006-2007.

Rotterdam 40-45 vertelt het verhaal van de stad 
in de Tweede Wereldoorlog.
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Dordrecht lag op de route die de Duitsers hadden uitgestippeld om zo snel 
mogelijk in het regeringscentrum in Den Haag te komen. Zij wilden de 
Zwijndrechtse brug en de brug over het Hollandsch Diep onbeschadigd in 
handen krijgen. Vier dagen lang is er hevig gevochten in de stad. Intussen, 
buiten het strijdgewoel, probeerden de Dordtenaren het dagelijks leven 
weer op te pakken.

Zo’n 100 bijzondere en indrukwekkende beelden geven een beeld van de 
stad in oorlogstijd: van de voorbereiding op de oorlog – die volledig on
toereikend bleek – en de overrompelende intocht van de Duitsers, tot de 
h eimelijke overtochten per kano tussen bezet en bevrijd gebied.

Als freelance journalist heeft Wim van 
Wijk (1953) vele jaren en in diverse  kranten 
over Dordrecht geschreven. Ook heeft 
hij meerdere boeken over de stad en het 
eiland op zijn naam staan. 

Dordrecht: een stad op de grens van  
bezetting en vrijheid

w w w . w b o o k s . c o m

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het NIOD instituut voor oorlogs, holocaust en genocidestudies.
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In Zeeland verliep de bezetting anders dan in de rest van Nederland. De 
Westerschelde was als toegangsweg tot grote delen van Europa strategisch 
van groot belang. Om de Westerschelde in handen te krijgen, moest Zeeland 
het eerst bevrijd worden. Zo kon de aanvoer naar Antwerpen op gang ko-
men en kon het leger van de geallieerden verder trekken. Na D-Day was de 
Slag om de Schelde de belangrijkste strijd in de bevrijding van Nederland.

Maar hoe verging het de Zeeuwen gedurende de vijf oorlogsjaren? De be-
volking was voortdurend op de vlucht. Dat betekende voor de bevolking 
dat alles wat veilig en vertrouwd was, onder druk stond. Dit fotoboek geeft 
een beeld van de meidagen van 1940, het verloop van de bezettingsjaren, 
dagelijks leven, collaboratie en verzet. Veronica Frenks verzamelde tal-
rijke foto’s uit collecties in binnen- en buitenland. De foto’s geven een in-
dringend beeld van gewone mensen in ongewone omstandigheden.   .

Veronica Frenks is onderzoeker,  publicist 
en tentoonstellingsmaker met grote 
belangstelling voor cultuurhistorische 
onderwerpen.

Zeeland 40-45 vertelt het verhaal van de  provincie 
in de Tweede Wereldoorlog
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Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.
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10 mei 1940. Zwollenaren kijken vol ongeloof naar de Duitse militairen die 
de stad inrijden. De stad is offi  cieel bezet. Het optimisme dat het allemaal 
wel zal meevallen, slaat om in woede en frustratie als de bezetter zich steeds 
dwingend met alle aspecten van het bestaan bemoeit. Weerstand tegen de 
maatregelen van de bezetter, de deportatie van joden en de tewerkstelling 
van mannen leidt tot onderduiken, verzet en illegaliteit. 

Dit boek belicht het leven in Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan 
de hand van vele bijzondere beelden uit de archieven van het Historisch 
Centrum Overijssel en van de Stichting Collectie Zwolle 40-45. De korte 
teksten geven inzicht in het leven van alledag en bieden veel achtergrond-
informatie.

Herman Aarts is oud-directeur van het 
Stedelijk Museum Zwolle en publiceert 
over regionaal historische onderwerpen.
Paul Harmens is medewerker van 
het Historisch Centrum Overijssel en 
 specialist op het gebied van de Tweede 
Wereldoorlog in de regio Zwolle.

Zwolle 40-45 vertelt het verhaal van de  stad 
in de Tweede Wereldoorlog
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Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok,  beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-,  holocaust- en genocidestudies.
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De foto’s in Groningen 40-45 vertellen het verhaal van stad en provincie 
Groningen in oorlogstijd. Ze werden onder andere gemaakt door persfoto-
grafen, onderduikers, verzetsmensen, Duitse soldaten, politieagenten, 
nsb’ers, evacués en geallieerde bevrijders. Uiteraard pakten ook ‘gewone 
Groningers’ de camera om het gewone leven onder ongewone omstandig-
heden vast te  leggen.
Het overgrote deel van de ruim 140 geselecteerde foto’s werd nooit eerder 
gepubliceerd. Ze zaten ruim zeventig jaar verborgen in particuliere foto-
albums of archieven. Samen met krantenberichten, dagboekfragmenten 
en persoonlijke herinneringen brengen ze de jaren 1940-1945 op ooghoogte 
in beeld.

Groningen 40-45 werd samengesteld door 
Bettie Jongejan (Oorlogs- en Verzets-
centrum Groningen), Michael Hermse en 
Harry Romijn (rhc Groninger Archieven) 
en historicus Martin Hillenga.

Groningen 40-45: oorlog op ooghoogte

W W W . W B O O K S . C O M

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik 
Somers en René Kok, beiden als historici verbonden 
aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en 
genocidestudies.
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MARTIN HILLENGA E.A.

Ingrid D. Jacobs

J.L. van der Pauw

Wim van Wijk

Ad van Liempt Veronica Frenks

Michiel A.W. Gerding

Herman Aarts, 
Paul Harmens

Gerk Koopmans, 
Leendert Plaisier

Martin Hillenga e.a.
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Dordrecht lag op de route die de Duitsers hadden uitgestippeld om zo snel 
mogelijk in het regeringscentrum in Den Haag te komen. Zij wilden de 
Zwijndrechtse brug en de brug over het Hollandsch Diep onbeschadigd in 
handen krijgen. Vier dagen lang is er hevig gevochten in de stad. Intussen, 
buiten het strijdgewoel, probeerden de Dordtenaren het dagelijks leven 
weer op te pakken.

Zo’n 100 bijzondere en indrukwekkende beelden geven een beeld van de 
stad in oorlogstijd: van de voorbereiding op de oorlog – die volledig on-
toereikend bleek – en de overrompelende intocht van de Duitsers, tot de 
h eimelijke overtochten per kano tussen bezet en bevrijd gebied.

Als freelance journalist heeft Wim van 
Wijk (1953) vele jaren en in diverse  kranten 
over Dordrecht geschreven. Ook heeft 
hij meerdere boeken over de stad en het 
eiland op zijn naam staan. 

Dordrecht: een stad op de grens van 
bezetting en vrijheid

W W W . W B O O K S . C O M

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.
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Hans Blom, 
Alphons Siebelt

40
45

N
oord-Brabant

40
45

Noord-Brabant herdenkt in 2014 dat het zeventig jaar geleden grotendeels 
bevrijd werd van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Bij die 
 gelegenheid verschijnt dit bijzondere fotoboek, waarin voor het eerst een 
alomvattend beeld wordt gegeven van de oorlogsjaren in deze  provincie. 
Van de strijd in de meidagen en de aanloop daarnaar toe tot de storm-
achtig verlopen bevrijding in de herfst van 1944 en de maanden daarna, 
toen het Zuiden de overgang beleefde van vrijheid naar vrede. Maar ook 
is er aandacht voor de bezettingsjaren, de collaboratie, het verzet en de 
 vervolging. 

Provinciaal historicus Jan van Oudheusden 
(1949) verzamelde talrijke foto’s uit privé-
verzamelingen en openbare collecties in 
binnen- en buitenland. De mooiste daar-
van, bekende maar ook diverse niet eerder 
gepubliceerde foto’s, werden geselecteerd 
voor dit boek. Samen geven zij een fascine-
rend en soms ontroerend beeld van gewone 
mensen in ongewone omstandigheden.

Noord-Brabant 40-45 vertelt het verhaal van de 
 provincie in de Tweede Wereldoorlog
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Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en 
René Kok, beiden als historici verbonden aan het niod instituut 
voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. JAN VAN OUDHEUSDEN
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Dordrecht lag op de route die de Duitsers hadden uitgestippeld om zo snel 
mogelijk in het regeringscentrum in Den Haag te komen. Zij wilden de 
Zwijndrechtse brug en de brug over het Hollandsch Diep onbeschadigd in 
handen krijgen. Vier dagen lang is er hevig gevochten in de stad. Intussen, 
buiten het strijdgewoel, probeerden de Dordtenaren het dagelijks leven 
weer op te pakken.

Zo’n 100 bijzondere en indrukwekkende beelden geven een beeld van de 
stad in oorlogstijd: van de voorbereiding op de oorlog – die volledig on-
toereikend bleek – en de overrompelende intocht van de Duitsers, tot de 
h eimelijke overtochten per kano tussen bezet en bevrijd gebied.

Als freelance journalist heeft Wim van 
Wijk (1953) vele jaren en in diverse  kranten 
over Dordrecht geschreven. Ook heeft 
hij meerdere boeken over de stad en het 
eiland op zijn naam staan. 

Dordrecht: een stad op de grens van 
bezetting en vrijheid
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Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.
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Dordrecht lag op de route die de Duitsers hadden uitgestippeld om zo snel 
mogelijk in het regeringscentrum in Den Haag te komen. Zij wilden de 
Zwijndrechtse brug en de brug over het Hollandsch Diep onbeschadigd in 
handen krijgen. Vier dagen lang is er hevig gevochten in de stad. Intussen, 
buiten het strijdgewoel, probeerden de Dordtenaren het dagelijks leven 
weer op te pakken.

Zo’n 100 bijzondere en indrukwekkende beelden geven een beeld van de 
stad in oorlogstijd: van de voorbereiding op de oorlog – die volledig on-
toereikend bleek – en de overrompelende intocht van de Duitsers, tot de 
h eimelijke overtochten per kano tussen bezet en bevrijd gebied.

Als freelance journalist heeft Wim van 
Wijk (1953) vele jaren en in diverse  kranten 
over Dordrecht geschreven. Ook heeft 
hij meerdere boeken over de stad en het 
eiland op zijn naam staan. 

Dordrecht: een stad op de grens van 
bezetting en vrijheid

W W W . W B O O K S . C O M

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.
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Door de Slag bij Ypenburg raakte Delft op 10 mei 1940 direct betrokken bij 
het oorlogsgeweld. Toen er ’s avonds ook bommen op de Wippolder vielen, 
was de chaos compleet. Na het bombardement op Rotterdam zochten  enkele 
duizenden evacués een veilig heenkomen in Delft. Studenten en burgers 
formeerden verzetsgroepen uit woede en frustratie over tewerkstelling, Joden
vervolging en andere beperkende maatregelen van de bezetter. Intussen 
leden veel Delftenaren honger en kou bij gebrek aan voedingsmiddelen, 
textiel en brandstof.

Tijdens de laatste oorlogsmaanden fotografeerde de foto en filmdienst van 
de Binnenlandse Strijdkrachten in Delft situaties die in ons collectieve ge
heugen zijn gegrift. Een groot aantal van deze foto’s verscheen kort na de 
bevrijding in Het Uur U. Er waren echter meer fotografen en fotobureaus die 
ondanks het fotoverbod van de Duitse bezetter het dagelijks leven in Delft 
vastlegden. Ook waren er particulieren die, soms met geïmproviseerde 
 apparatuur, hun plaatjes schoten. Een groot aantal daarvan wordt in dit 
boek voor het eerst aan een breed publiek getoond. 

Delft 40-45 laat zien wat het betekende om in 
oorlogs omstandigheden te leven. Tezamen  geven  
de foto’s een beeld van ontberingen, vluchtelin
gen, wanhoop, schaarste en geweld. Maar ook 
van daadkracht, saamhorigheid, mede dogen en 
heldenmoed. Opmerkelijke foto’s uit een bijzon
dere tijd. 

Trudy van der Wees is freelance journaliste. 

Delft 40-45 vertelt het verhaal van de stad  
in de Tweede Wereldoorlog
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Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici 
verbonden aan het NIOD instituut voor oorlogs, holocaust en genocidestudies.
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