
De oorlog breekt uit, mei 1940

Was Hoogvliet voorbereid?

Op 18 maart 1922 had Rotterdam met de opening van het vliegveld Waalhaven een primeur. Het was namelijk het 
eerste burgervliegveld dat na de Eerste Wereldoorlog in Europa zijn poorten opende.

Eind dertiger jaren werd Waalhaven de thuisbasis van de Fokker G1 jachtkruisers van de 3e Jacht Vliegtuig Afdeling 
(3e JAVA). Dit kwam door de oplopende internationale spanning. In de meidagen van 1940 vonden op en rond 
het vliegveld zware gevechten plaats. De Duitsers vernielden het vliegveld hierbij voor het grootste deel. Na de 
overgave herstelden de Duitsers het terrein, breidden het ook uit, en gaven het de naam Flugplatz Waalhaven. 
Er verrezen houten en stenen gebouwen. Maar ook een groot aantal barakken voor het grondpersoneel.

De Duitse aanval op Nederland in de meidagen van 1940 begon op 10 mei en betekende voor Nederland het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Duitsland viel gelijktijdig ook België en Luxemburg binnen als onderdeel van Fall Gelb. Op 14 mei 
eisten de Duitsers de overgave van Rotterdam; de stad werd daarop overgegeven, maar werd toch gebombardeerd. 
Na dit bombardement besloot het Nederlandse leger te capituleren. Deze capitulatie vond plaats op de nacht van woensdag 
15 mei in het dorpje Rijsoord (gelegen in het oostelijk deel van hetzelfde eiland als waarop Hoogvliet ligt, het eiland 
IJsselmonde) in een school die dienst had gedaan als hoofdkwartier van generaal Kurt Student, bevelhebber over het 
Luftlandekorps. Tegenwoordig is de school een museum.

Opperbevelhebber generaal Henri Winkelman tekende voor capitulatie. Winkelman motiveerde voor de radio het staken van 
de strijd alsvolgt: “Ter sparing van van de burgerbevolking en ter voorkoming van verder bloedvergieten”. Aan Duitse zijde 
was generaal Georg von Küchler de hoogste officier. De capitulatie gold niet voor de provincie Zeeland, waar nog enkele 
dagen strijd werd geleverd totdat een bombardement op Middelburg ook de overgave van Zeeland forceerde. De Duitse 
bezetting duurde vervolgens vijf jaar. De hoop was dat de Fransen en Engelsen snel Nederland weer zouden bevrijden 
maar na de evacuatie uit Duinkerken, waar de geallieerden maar ternauwernood aan omsingeling ontsnapten, volgde de 
capitulatie van Frankrijk.

Zeldzame foto van de landing van Duitse parachutisten in een polder bij Rhoon, ten zuiden van het Rotterdamse vliegveld 
Waalhaven, op 10 mei 1940.

Het centrum van Rotterdam na de opruimwerkzaamheden als gevolg van het bombardement van mei 1940. Het 
geraamte van de Laurenskerk staat  eenzaam overeind. De spoorlijn is, heel praktisch, nauwelijks gehavend.

Was men in Hoogvliet voorbereid? Sinds eind dertiger jaren telde Hoogvliet welgeteld twee 
schuilkelders. Eén aan de Gaarde en één aan de Oude Wal. De locatie is veelzeggend. 

De brug was een strategisch object dat door de Duitsers later beter bewaakt werd dan door de 
haast weerloze, Nederlandse krijgsmacht. De Blitzkrieg trof Nederland, onze regio en dus ook 
Hoogvliet, als een donderslag bij helder hemel. Daar waren de dappere Nederlandse jongens 
niet tegen opgewassen. Soldaten en piloten vochten voor wat ze waard waren maar het mocht 
niet baten.

De Hoogvlieters liepen wel uit om naar de vliegtuigen en de luchtgevechten te kijken maar 
voor ons dorp begon de oorlog waarschijnlijk pas met de bezetting en de komst van de eerste 
Duitsers.

Een neergeschoten Fokker G1 
jachtkruiser van de Nederlandse luchtmacht. 
De mannen vochten helfdhaftig maar moesten 
het onderspit delven tegen de overmacht.

“Op 10 mei werden we ‘s morgens wakker door enorme knallen 
en later mitrailleurvuur. Toen begreep je wel dat de zaak fout was. 
We hadden niet in de gaten dat het echt oorlog was. We zagen 
vliegtuigen waarop geschoten werd. Junkers 88 van de Luftwaffe 
en Nederlandse G1’s die erachteraan zaten. Het was iets dat je nog 
nooit eerder had meegemaakt. Het ging ons voorstellingsvermogen 
te boven”, aldus Hoogvlieter Jan Kruithof, die 13 jaar was toen de 
oorlog uitbrak.
“Zelf hebben we in die eerste dagen een schuilkelder gebouwd. 
Een paar ooms van mij woonden naast ons, met mijn oma. Met 
zware boomstammen hebben we een bestaande bietenput 
afgedekt.”


