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Het is steeds langer geleden dat Nederland bezet was door de Duitsers. Al 
meer dan 75 jaar geleden kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog. 
Oorlog is altijd afschuwelijk: honger, dood, ziekte, geweld.  Tijdens de oorlog 
zijn er ook in Krimpen verschrikkelijke dingen gebeurd. Mensen die werden 
verraden en uitgeleverd aan de Duitsers. Soms vanwege hun afkomst, soms 
vanwege verzetsdaden. Een aantal van hen werd vermoord. Sommigen 
werden vergast in de gaskamers in Oost-Europa. Anderen moesten zich let-
terlijk doodwerken of leefden in zulke barre omstandigheden dat ze het niet 
overleefden. Weer anderen werden doodgeschoten. 

Oorlog is niet alleen het verhaal van legers die tegenover elkaar staan. Van lei-
ders die elkaars land willen veroveren. Oorlog is ook het verhaal van mensen, 
gewone mensen, bijzondere mensen. De Krimpense slachtoffers die we 
hebben kunnen ‘terugvinden’ hebben allemaal hun eigen verhaal. Een eigen 
gezicht. Het is voor ons allemaal van groot belang dat we weet hebben van 
wat er in die jaren is gebeurd. Dat de verhalen over deze mensen doorverteld 
worden. Dat hun namen genoemd blijven worden. 

Daarom ben ik ereburger Ben van Veen heel erkentelijk voor al zijn werk dat in 
dit boekje is gaan zitten. Het is een belangrijk werk. De namen zullen klinken. 
Hierdoor zullen we de mensen na de oorlog vertellen over wat er gebeurd is. 
Want vrede vraagt onderhoud. En dat begint met het vertellen van de verha-
len. En het bezoeken van de zes struikelstenen van slachtoffers in Krimpen 
aan den IJssel. Zo herinneren en herdenken we alle slachtoffers keer op keer, 
generatie op generatie.

Martijn Vroom
Burgemeester

Voorwoord



Traditiegetrouw vindt ook in Krimpen aan den IJssel jaarlijks -  in aanwezigheid 
van de nabestaanden -  op 4 mei de herdenking plaats van de inwoners die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in oorlogsomstandigheden hun leven 
hebben verloren. Sommigen van hen hebben hun laatste rustplaats op de 
begraafplaats aan de IJsseldijk gevonden, anderen hebben een graf in het 
buitenland, soms samen in een graf met vele anderen en enkelen hebben in 
een zeemansgraf hun laatste rustplaats gevonden.

Het is nu meer dan 70 jaar geleden dat het laatste slachtoffer overleed.
Nog steeds komen veel Krimpenaren ieder jaar naar de 4 mei-herdenking 
bij het monument aan de IJsseldijk. Voor de nabestaanden, vaak al de derde 
of vierde generatie, zal in de familiekring de herinnering aan hun gevallen 
familielid nog heel concreet zijn. De andere aanwezige personen zullen ieder 
om hun eigen redenen de plechtigheid willen bijwonen. De belangrijke, sym-
bolische betekenis van de herdenking, het belang van de zwaar bevochten 
vrijheid waarvoor ook Krimpenaren het leven lieten, zal daar zonder twijfel 
een grote rol bij spelen.
Maar het zou de gevallenen onrecht doen, als die symboliek het besef dat zij 
zelfstandige personen van vlees en bloed waren, ieder met zijn wensen en ver-
langens, ambities en idealen en met hun geliefden, familie en vrienden, naar 
de achtergrond zou verdrijven.

Daarom is dit document tot stand gekomen. Getracht is van iedere gevallene 
een beknopte persoonsbeschrijving te geven en de feitelijke omstandigheden 
waarin hij of zij is omgekomen te schetsen. Indien beschikbaar, is een portret-
foto opgenomen en/of een karakteristieke afbeelding, zoals een afbeelding 
van het woonhuis of de straat waarin de omgekomene woonde.

Ik heb ernaar gestreefd de feiten letterlijk - dus zonder interpretatie - weer te 
geven. Het is vanzelfsprekend, dat het beschikbare archiefmateriaal per be-
sproken persoon verschilt.  Met hulp van nabestaanden is het vaak toch gelukt 
voldoende gegevens te verzamelen.

Inleiding



De verwijzingen bij de verschillende teksten zijn achterin opgenomen. De per-
soonsgegevens zijn ontleend aan het bevolkingsregister, aparte vermelding 
daarvan heb ik daarom achterwege gelaten. Ik heb ook gebruik gemaakt van 
de gegevens die ik in 1996 heb verzameld naar aanleiding van mijn onderzoek 
naar de joodse oorlogsslachtoffers in Krimpen aan den IJssel in het kader van  
de plaatsing van de plaquette bij de begraafplaats aan de IJsseldijk en van de 
totstandkoming van het boek ‘Krimpen aan den IJssel 1940-1945’ van Krista 
Kroon (ISBN 90-9012991-X). De afgebeelde advertenties zijn ontleend aan de 
collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Voor wat betreft Gjalt Fokkes Slottje ben ik op het spoor gezet door de publi-
catie van de hand van Hans Korevaar in HEK, historisch tijdschrift voor de 
Krimpenerwaard, 39e jg. 2015, nr. 1-2. Op zoek naar meer gegevens over Gjalt 
vond ik zijn eveneens door oorlogsgeweld omgekomen broer Aart.

Tot mijn spijt ontkwam ik er in deze publicatie niet aan om de term ‘joods’ 
te gebruiken. Ik vermeld ook van de andere immers niet hun godsdienstige, 
culturele of etnische achtergrond. Maar ik ontkwam er niet aan, doordat de 
nazis definieerden wie al dan niet joods was en omdat mensen die aan die 
nazi-definitie voldeden, alleen om die reden, werden vermoord. 

Het integraal opnemen van overigens belangwekkende archiefstukken in de 
tekst heb ik beperkt.
De afscheidsbrief van Boelo Koens aan één van zijn vrienden, Thom Navis, heb 
ik ondanks de persoonlijke inhoud, gemeend in zijn geheel te moeten opne-
men. De moed en het karakter die daaruit spreken, zullen niemand onberoerd 
laten. Het feit dat ik die brief in origineel in handen heb mogen hebben, heeft 
op mij grote indruk gemaakt. 

Ieder onderzoek levert nieuwe gegevens op. Soms komen nieuwe archieven 
beschikbaar die ‘nieuwe’ feiten opleveren, dan weer wordt bewijs geleverd dat 
ook in officiële stukken fouten kunnen sluipen. 
Dat alles heeft zich bij het onderzoek ten behoeve van deze publica-
tie voorgedaan. Zo is gebleken, dat er alle reden is aan de namen op de 



Krimpense plaquette twee namen toe te voegen: de gebroeders Slottje.
Bij twee van de wel vermelde personen dient de datum van overlijden te 
worden gecorrigeerd en in één geval ook de plaats van overlijden: Jan Buijs 
resp. Boelo Koens.

Graag bedank ik allen die mij hebben geholpen bij deze publicatie. In het 
bijzonder noem ik daarbij de heren A. Houweling, dr. ir. C. Slottje en ir. J. Buijs 
voor gegevens over hun resp. vaders en broer, alsmede de heer Cees Loeve 
voor zijn adviezen en het ter beschikking stellen van beeldmateriaal uit zijn 
beeldcollectie. Ook dank ik Kees Kleinbloesem voor de lay-out en Paul Berkers 
en Jolanda Hettema voor hun praktische hulp.

Maar op de eerste plaats dank ik mijn mede-ereburgers en het College van 
burgemeester en wethouders voor hun ondersteuning van mijn voorstel voor 
deze publicatie.

Ik hoop dat het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel een manier zal 
vinden om de in dit document beschreven deel van de lokale geschiedenis zo 
breed mogelijk te verspreiden.

mei 2016
Ben van Veen



Jan Buijs werd geboren 
op 7 augustus 1920 te 
Krimpen aan den IJssel 
als zoon van Hendrik 
Buijs en Neeltje Willem
pje Heuvelman.
Jan Buijs was scheeps
tekenaar en woonde 
in de Kruisstraat 4 te 
Krimpen aan den IJssel.

Jan Buijs
Jan Buijs was dienstplichtig soldaat in de 6de com-
pagnie van het 3de Depot Bataljon. Op 8 mei 1940 
werd hij gelegerd in de Cornelius Musiusschool te 
Delft. Zijn compagnie werd belast met de bestrij-
ding van de Duitse parachutisten die op vrijdag 
10 mei 1940 om 04.00 uur in de Wippolder bij 
Delft waren geland. Iedere soldaat kreeg 10 à 15 
patronen, voor meer patronen was de voorraad 
ontoereikend. Zijn compagnie betrok een stelling 
vanaf de begraafplaats ‘Jaffa’ via de Emmalaan naar 
de rijksweg van Delft naar Rotterdam. Tijdens het 
lopen van een patrouille sneuvelde Jan Buijs op die 
vrijdag 10 mei volgens het gevechtsbericht1 van 
zijn compagnie die onder commando stond van de 
reserve eerste luitenant J.P. van Kats. Deze com-
mandant meldt ook dat zijn soldaten ongeoefend 
waren - sommigen hadden nog nooit met scherp 
geschoten -  en oververmoeid raakten, doordat 
geen aflossing plaatsvond.

Aldus het verslag van de commandant van de 6de 
compagnie gedateerd 21 mei 1940, elf dagen, 
nadat Jan Buijs was gesneuveld. Er is gerede twijfel 
aan zijn versie van de gebeurtenissen. De familie 
van Jan Buijs heeft uit de mond van de dienstmaat 
van Jan Buijs, Cees van Driel, meerdere malen 
vernomen, dat Jan  is neergeschoten, terwijl hij op 
het dak van de kazerne keek naar de neerdalende, 
schie tende Duitse parachutisten. Cees van Driel 
stond met een andere soldaat, genaamd Toon de 
Wit, naast Jan Buijs toen deze dodelijk werd getrof-
fen.

Jan Buijs is begraven in Krimpen aan den IJssel.



Verslag van de com
mandant van de 6de 
compagnie gedateerd 
21 mei 1940, elf dagen, 
nadat Jan Buijs was 
gesneuveld. 

IJsseldijk 340 in 1945 
tijdens de bevrijdings
feesten. 9



Cornelis Albertus Pieter 
Engelse werd geboren 
op 21 augustus 1892 te 
Vlissingen als zoon van 
Pieter Frederik Walter 
Engelse en Esther 
Cracau. Cornelis Albertus 
Pieter was op 26 septem
ber 1917 te Dordrecht 
gehuwd met Elisabeth 
Johanna Tisserand. Hij 
woonde aan de IJssel
dijk 340 (nu: 338)2 te 
Krimpen aan den IJssel.

Pieter Engelse
Cornelis Albertus Pieter Engelse was directeur van 
het Electriciteitsbedrijf Capelle-Krimpen. Hij was 
lidmaat van de Nederlandse Hervormde kerk. Hij 
bekleedde verschillende bestuurlijke functies. Hij 
was onder meer bestuurslid  van de Oranjevereni-
ging. 

Hij werd op 3 maart 1942 in Krimpen aan den IIssel 
opgepakt.
“Zoals in het hele land moesten in Krimpen aan 
den IJssel de joden zich in februari 1941 melden 
bij de gemeente. Negen van de  joodse inwoners 
deden dat; wie zijn afkomst verzweeg, zou streng 
gestraft worden. De directeur van het energiebe-
drijf, Cornelis A. P.  Engelse, nam echter dat risico. 
Hij was getrouwd met een niet-joodse vrouw en 
dacht - terecht - dat een registratie als jood hem 
weinig goeds kon brengen.”

“... iemand verraadde aan de bezetter dat de direc-
teur joods was. Dat werd zijn ondergang. Cornelis 
Engelse moest terechtstaan en kreeg drie maanden 
gevangenisstraf. Op de dag dat de straf afliep, werd 
hij niet zoals verwacht vrijgelaten, maar afgevoerd 
naar het vernietigingskamp Mauthausen. Zijn 
vrouw kreeg dezelfde dag te horen dat hij aan 
longontsteking was overleden.”3

In werkelijkheid kwam hij om het leven in Maut-
hausen II (Gusen4) op 31 oktober 1942.

Cornelis Albertus Pieter verrichtte ook illegaal werk, 
zoals de vermenigvuldiging en verspreiding van 
hem toegezonden illegale bladen.5

Cornelis Albertus 



Arie Cornelis van der 
Giessen werd geboren 
op 2 augustus 1916 te 
Krimpen aan den IJssel 
als zoon van Cornelis 
van der Giessen en 
Maartje van Oosthoek. 
Toen de tweede wereld
oorlog uitbrak was 
Arie Cornelis student 
scheepsbouw in Delft. 
Hij woonde aan de 
Schaardijk 21 te Krimpen 
aan den IJssel.

Arie Cornelis van 

Arie Cornelis van der Giessen is in 1953 postuum 
onderscheiden met het Bronzen Kruis.
Hij werd vermeld als luitenant-ter-zee der derde 
klasse van speciale diensten Koninklijke Marine 
Reserve.

Arie Cornelis van der Giessen was Engelandvaar-
der.6 In Engeland en Schotland wordt hij in 167 
dagen opgeleid tot sabotage-agent. Op 1 oktober 
1942 wordt hij in de buurt van Steenwijk gepara-
chuteerd. Een dag later wordt hij door de Duitsers 
gearresteerd. Die zijn namelijk op de hoogte van 
de plaatsen en tijden waarop agenten worden ge-
dropt en zij weten de Engelsen te lang om de tuin 
te leiden (Englandspiel). 

Arie Cornelis wordt overgebracht naar het Kamp 
Haaren (Haarendael). Hij onderneemt een aantal 
- helaas mislukte - pogingen om te ontsnappen.
De laatste maal is dat in de nacht van 22 op 23
november 1943. Via een dakkapel en de regenpijp
weet hij uit het kamp te komen. Hij blijft enige tijd
uit handen van de Duitsers, maar wordt uiteindelijk
in mei 1944 in Roosendaal gearresteerd, wanneer
hij probeert naar België te ontkomen. Arie Cornelis
wordt teruggebracht naar Kamp Haaren.

In de dagen na D-Day komt het bevel af Van der 
Giessen en zijn collega Van Rietschoten “auf der 
Flucht zu erschiessen”. Op 10 juni worden beiden 
op ongeveer 500 meter van Haarendael in de 
richting van ‘s-Hertogenbosch dodelijk in de rug 
geschoten. Hun lichamen worden in Vught gecre-
meerd.7

der Giessen



Willem Houweling is vanuit kamp Vught via kamp 
Oranienburg (Sachsenhausen) in Neuengamme 
terechtgekomen. Hij is overleden op 1 december 
1944 om 7.30 uur te Hamburg aan de Hausdeich 
60, het adres van kamp Neuengamme. 

Zijn broer Arie die in Ouderkerk aan den IJssel 
woonde, kwam op 3 mei 1945 eveneens om in 
Neuengamme8.

Willem Houweling 

Willem Houweling werd 
geboren op 21 januari 
1914 te Ouderkerk aan 
den IJssel als zoon van 
Arie Houweling en 
Neeltje Speksnijder. 
Willem Houweling was 
gehuwd met Wilhelmina 
Hordijk (overleden te 
Krimpen aan den IJssel 
op 6 december 2009) en 
woonde aan de IJsseldijk 
64 (nu: 46) te Krimpen 
aan den IJssel. Hij was 
van beroep chauffeur.

Bronzen Kruis

Militairen die zich door moedig of beleidvol op
treden tegenover de vijand hebben onderscheiden, 
komen in aanmerking voor het Bronzen Kruis. 
Deze onderscheiding wordt toegekend door de 
koning, aan militairen in dienst van het Koninkrijk 
der Nederlanden. 
Deze onderscheiding werd postuum verleend aan 
Arie Cornelis van der Giessen.



Broer Arie Houweling die 
in Ouderkerk aan den 
IJssel woonde.

 Kamp Neuengamme.

Kamp Vught.



Cornelis Jongeneel werd 
geboren op 13 oktober 
1906 als zoon van Jan 
Jongeneel en Janna 
Maria Commijs.
Cornelis Jongeneel was 
niet gehuwd en woonde 
aan de Schaardijk 62 te 
Krimpen aan den IJssel.

Cornelis Jongeneel was dwangarbeider en is op 
2 september 1945 te Sopot in Polen overleden. Op 
17 maart 1945 bevond Cornelis Jongeneel zich nog 
in Dantzig, het huidige Gdansk dat op ongeveer 10 
km van Sopot ligt. Het bestuur over Sopot werd op 
23 maart 1945 door het Rode Leger overgenomen. 
De achtergebleven Duitse bevolking werd ver-
dreven of gedood.

Cornelis Jongeneel



Jan Pieter Klomp werd 
geboren op 11 maart 
1906 te Streefkerk, als 
zoon van Aart Klomp 
en Jannigje Brouwer de 
Koning.
Jan Pieter Klomp was 
gehuwd met Jacoba 
Pieternella van Vliet. 
Hij was betonwerker 
van beroep en woonde 
aan de IJsseldijk 107 te 
Krimpen aan den IJssel.

Jan Pieter Klomp 

Jan Pieter Klomp was dwangarbeider in Duitsland 
en keerde op 20 maart 1945 terug in Nederland. 
Hij is op 31 maart 1945 in het Isolatie-ziekehuis Cal-
variënberg te Maastricht overleden aan vlektyphus. 
Jan Pieter Klomp wordt begraven in Maastricht en 
herbegraven in Krimpen aan den IJssel.



Boelo Koens werd ge
boren op 8 februari 1914 
te Vlissingen als zoon 
van Boelo Koens en Ida 
Beatrice Ormsby.
Boelo Koens was 
scheepsbouwkundig 
ingenieur. 
Hij woonde aan het 
Koningin Wilhelmina
plein 3 te Krimpen aan 
den IJssel.

Boelo Koens was lid van de Delftse verzetsgroep 
rond professor Mekel.  De groep Mekel werd ver-
raden. De beruchte Haagse politiemannen Poos 
en Slagter verrichtten de arrestaties. Boelo Koens 
kwam in het Oranjehotel terecht. Hij was een 
van de veroordeelden in het proces O.D. 1, het 
zogenaamde “proces der 72” dat in Amersfoort 
plaatsvond. Veel veroordeelden waren Nederlandse 
officieren die verzet hadden gepleegd ondanks 
hun erewoord bij terugkeer uit krijgsgevangen-
schap. 

Boelo Koens werd op 11 april 1942 ter dood veroor-
deeld wegens illegaal werk en spionage. Op 1 mei 
1942 werd hij per trein naar KZ Oranienburg (Sach-
senhausen) getransporteerd. Daar werd hij met zijn 
medeveroordeelden op zondagmorgen 3 mei 1942 
door middel van een nekschot geëxe cuteerd.10 

Boelo Koens 



Afscheidsbrief van Boelo 
Koens aan zijn vriend 
Thom Navis.



Herrim Matzcinsky is op 
25 oktober 1872 geboren 
in Suwalki, dat in die tijd 
tot Rusland behoorde. 
Nu ligt Suwalki in Polen, 
niet ver van de grens met 
Litouwen. Herrim is uit 
joodse ouders geboren 
en al op jeugdige leeftijd  
is hij met zijn ouders uit 
Suwalki vertrokken naar 
Londen, Engeland.

Herrim Matzcinsky 
In 1899, op zeventienjarige leeftijd, komt Herrim 
Matzcinsky in Rotterdam aan. Hij woont daar op 
verschillende adresssen, in 1939 is dat in de Van 
der Leckstraat 9b. Op 3 oktober 1940 neemt hij zijn 
intrek in het logement van Floris Schippers aan de 
Polderschedijk 4 in Krimpen aan den IJssel.

Herrim heeft op verschillende manieren in zijn 
levensonderhoud voorzien. Zo staat hij achtereen-
volgend vermeld als bierhuishouder en graancon-
trôleur, maar hij stond vooral bekend in Krimpen 
aan den IJssel als koopman van aardewerk en 
andere huishoudelijke artikelen. Zijn bijnaam was: 
“koopjes halen”. 

Door de anti-joodse maatregelen van de Duitse 
bezetter keert Herrim Matzcinsky op 14 juli 1942 
terug naar Rotterdam, waar hij wordt onderge-
bracht in het Israëlitisch Oudeliedengesticht aan de 
Claes de Vrieselaan 70. Op 26 februari 1943 halen 
de Duitsers drie joodse instellingen leeg, waar-
onder het Israëlitisch Oudeliedengesticht.
Herrim komt in kamp Westerbork terecht. Op 10 
maart 1943 wordt hij op transport gezet naar Sobi-
bor waar hij op 13 maart 1943 wordt vermoord.11

Het logement van Floris 
Schippers aan de 
Polderschedijk 4 in 
Krimpen aan den IJssel.



Het Israëlitisch Oude
liedengesticht aan de 
Claes de Vrieselaan 70.



Adolf Harry Moses werd 
geboren op 30 januari 
1918 te Rotterdam als 
zoon van Julius Friedrich 
Moses en Elisabeth Fuld.
Adolf Harry was van 
beroep kontorist (mede
werker op een handels
kantoor) en woonde 
aan de Kruisstraat 13 te 
Krimpen aan den IJssel. 

De joodse Adolf Harry Moses werd op 18 juli 1942 
uitgeschreven uit het Bevolkingsregister van 
Krimpen aan den IJssel en onmiddellijk op trans-
port gezet naar Westerbork. Op 20 juli 1943 vertrok 
hij uit kamp Westerbork. Op 23 juli 1943 werd hij 
in Auschwitz vermoord12. Dat lot had zijn zusje Lea 
Cientje op 30 september en zijn beide ouders op 15 
oktober 1942 getroffen. Zijn broer Moritz Machiel 
werd op 30 april 1943 in Sobibor vermoord.

Adolf Harry Moses 



Jan Mourik werd op 19 
maart 1910 te Krimpen 
aan den IJssel geboren 
als zoon van Maarten 
Mourik en Neeltje Vuik.
Jan was gehuwd met 
Gijsje de Bruin op 21 
december 1939 te 
Lekkerkerk.
Jan en Gijsje woonden 
aan de Waalsingel 11 te 
Krimpen aan den IJssel.

Jan Mourik

Jan Mourik was dienstplichtig soldaat, ingedeeld 
bij het 27ste Regiment Infanterie, Mitrailleurcom-
pagnie III onder compagniescommandant H. van 
Leeuwen.

Zijn onderdeel was belast met de verdediging van 
het vak Bakel van de Peel-Raamstelling, tussen het 
Defensiekanaal en het Koordekanaal. 
Op 11 mei 1940 om 15.00 uur ziet de commandant 
zich gedwongen de stellingen op te geven. Het 
legeronderdeel krijgt bevel zich terug te trekken op 
Sint-Oedenrode.

Omstreeks 01.00 uur van 12 mei komt de eenheid 
voor St. Oedenrode dat door de Duitsers bezet 
blijkt te zijn. De compagnie trekt dodelijk vermoeid 
een bos, genaamd Diependaal, in. Tegen 03.30 uur 
wordt de troep ondergebracht in twee boerderijen.
Jan Mourik komt in de boerderij van de familie Van 
Acht, Sloef 6, terecht.

Waarschijnlijk is de aanwezigheid van de soldaten 
op de Sloef aan de Duitsers verraden.
Er ontstaat een vuurgevecht tussen de Neder-
landers en een patrouille Duitsers dat ongeveer 
anderhalf uur duurt. Vijf Nederlandse soldaten 
sneuvelen in dat gevecht. Eén van hen is Jan 
Mourik. De vijf soldaten krijgen een veldgraf in de 
boomgaard van de familie Van Acht.13

Jan Mourik wordt later herbegraven in zijn ge-
boorteplaats Krimpen aan den IJssel.



Johannes Nobel werd 
op 19 november 1911 
te Ouderkerk aan den 
IJssel geboren als zoon 
van Adrianus Nobel en 
Krijntje Flier.
Johannes was los werk
man en woonde in de 
Kortlandstraat 31 in 
Krimpen aan den IJssel.
Hij was de oom van 
Teunis Otterspeer die 
eveneeens op de 
plaquette vermeld staat.

Johannes Nobel was dienstplichtig soldaat en 
infanterist. Zijn regiment was belast met de verde-
diging van de sector Mill van de Peel-Raamstelling. 
Dwars door de stelling liep van het Duitse Goch via 
de Maasbrug bij Gennep naar Tilburg een spoorlijn. 
In de vroege ochtend van 10 mei reed een Duitse 
pantsertrein ongehinderd naar het dorpje Zeeland 
ten westen van Mill. In die trein zaten ongeveer 1000 
Duitse infanteristen die het veld introkken. 
De trein reed terug. Maar inmiddels hadden de 
Nederlandse soldaten een spoorbruggetje over het 
Defensiekanaal versperd met ijzeren balken en land-
mijnen. Toen de pantsertrein terugreed, ontspoorde 
hij. Wagons tuimelden de dijk af en de rails werd 
verwrongen. Er ontstond een vuurgevecht tussen de  
Duitsers en de Nederlandse soldaten die verster king 
hadden gekregen van een regiment Artillerie. Die 
Artillerie heeft een geweldige prestatie geleverd 
door - slechts bewapend met 12 kanonnen uit 1880 
- het Duitse bataljon, dat van de modernste wapens
was voorzien, terug te slaan.
Ook andere legeronderdelen hebben zich held-
haftig gedragen. Zo werd een andere Duitse aanval
afgeslagen door een gemengde groep van infante-
risten en keukenpersoneel. De Duitsers konden ten-
slotte alleen maar winnen door een verschrikkelijk
bombardement met STUKA-bommenwerpers uit te
voeren. Toch moesten de Duitsers nog tot de och-
tend van 11 mei vechten om de laatste Nederlandse
militairen letterlijk uit hun bunkers te schieten.
In de strijd bij Mill zijn 32 Nederlandse militairen ge-
sneuveld, het aantal gedode Duitsers bedroeg een
veelvoud daarvan. Tot die gesneuvelde Nederlandse
militairen behoorde Johannes Nobel. Hij is gesneu-
veld op de kruising Koestraat-Udenschedijk te Mill.14

Johannes Nobel is begraven in Krimpen aan den
IJssel.

Johannes Nobel 



Teunis Otterspeer werd 
op 26 september 1924 te 
Krimpen aan den IJssel 
geboren als zoon van 
Lucas Otterspeer en Wil
lemijntje Nobel.
Teunis was ijzerwerker 
en woonde aan de 
IJsseldijk 330 in Krimpen 
aan den IJssel.
Hij was een oomzegger 
van Johannes Nobel die 
op 10 mei 1940 te Mill en 
St. Hubert sneuvelde.

Teunis Otterspeer 

Teunis was dwangarbeider en is op 20 decem-
ber 1943 in het ziekenhuis te Hamburg-Barmbek 
overleden. Hij is begraven op het Nederlandse 
Ereveld te Hamburg-Ohlendorf. Op deze begraaf-
plaats zijn in de buurt van Hamburg omgekomen 
Nederlandse gevangenen uit concentratiekampen, 
dwangarbeiders en mensen die in het kader van de 
Arbeitseinsatz daar verbleven, begraven.



Selma Johanna van 
ReeuwijkHagens werd 
geboren op 7 augustus 
1909 te Amsterdam 
als dochter van Hanri 
Hagens en Dientje de 
Lime. De joodse Selma 
Johanna van Reeuwijk
Hagens woonde aan 
de Waalsingel 46 te 
Krimpen aan den IJssel. 
Haar echtgenoot was 
Frans van Reeuwijk.

Reeuwijk-Hagens
Selma Johanna van Reeuwijk-Hagens  “had het 
nogal eens aan de stok met haar buren. Na een 
hoogopgelopen ruzie diende een buurman 
een klacht over haar in bij de politie. Dat was in 
1942 voor een joodse vrouw erg gevaarlijk. De 
Krimpense politiemannen gingen haar waarschu-
wen, zodat ze kon onderduiken, en namen pas 
daarna de klacht in behandeling. Van Reeuwijk-
Hagens was echter  ‘nergens bang voor’ en bleef 
rustig op haar plek. De Rotterdamse Sicherheits-
polizei kwam haar op 25 september 1942 arres-
teren en zij werd zonder pardon naar Auschwitz 
gestuurd. Daar stierf zij op 27 december, 33 jaar 
oud.”15 Haar beide ouders waren al twee maanden 
eerder, op 15 oktober 1942, in Auschwitz vermoord. 

Selma Johanna van 



Pieter Rietveld werd 
geboren op 7 juni 1914 
te Krimpen aan den 
IJssel als zoon van Pieter 
Rietveld en Corstiana 
Beijer.
Pieter Rietveld was 
fabrieksarbeider van be
roep en woonde aan de 
IJsseldijk 143 te Krimpen 
aan den IJssel.
Hij was niet gehuwd. 

Pieter Rietveld 

Pieter Rietveld was dwangarbeider en is op 17 
januari 1944 te Hochweitzchen, Kreis Döblen, 
overleden. In de akte van zijn overlijden staat ver-
meld, dat Pieter verbleef in Espenhain, Lager twee, 
Sächsische Werke.

Pieter Rietveld was dwangarbeider in het mijn-
bouwbedrijf waar bruinkool werd gedolven ten 
behoeve van het produceren van brandstof voor 
voertuigen. De meeste dwangarbeiders waren Rus-
sische en Franse krijgsgevangenen, later kwamen 
daar ook Italianen bij.
De Russische dwangarbeiders werden het slechtst 
behandeld, maar alle gevangenen leden honger.
Het bedrijf dat voor de oorlogsvoering belangrijk 
was, werd enkele malen gebombardeerd. Daarbij 
vielen veel doden onder de dwangarbeiders. De 
eerste maal gebeurde dat op 20 februari 1944.16

Pieter Rietveld was toen al overleden, 30 jaar 
oud. 

Pieter Rietveld werd in Krimpen aan den IJssel 
begraven.



Gjalt Fokkes Slottje werd 
op 24 december 1909 
geboren te Krimpen aan 
den IJssel, Lekdijk 7,  als 
zoon van Jan Willem 
Slottje en Jansje Nug
teren. Hij was gehuwd 
met Maria Neeltje van 
Driel (geb. Krimpen aan 
den IJssel 2 januari 1910, 
overleden te Schiedam 
4 januari 1978).

Gjalt Fokkes Slottje vertrok op 31 oktober 1934 
naar Batavia (het huidige Djakarta) en was als 2e 
stuurman Grote Handels Vaart werkzaam bij de 
Koninklijke Pakketvaartmaatschappij (KPM). Hij 
was als reservist luitenant-ter-zee 2e klasse van de 
Marine Luchtvaartdienst.

Hij is op 7 maart 1942 omgekomen als opvarende 
van de s.s. Poelau Bras op weg naar Colombo op 
Sri Lanka. Japanse bommenwerpers brachten het 
schip in de Indische Oceaan tot zinken.17 

Gjalt Fokkes Slottje heeft enkele luchtgevechten 
geleverd met Japanse jachtvliegtuigen en is pos-
tuum onderscheiden met het Vliegerkruis op 
7 maart 1947.18

Gjalt Fokkes Slottje 

Vliegerkruis
Het Vliegerkruis geldt als beloning 
voor Nederlandse militaire vliegers 
voor daden van initiatief, moed en 
volharding, tegenover de vijand of 
in verband met vijandelijke actie. 
De minister van Defensie doet de 
voordracht aan het staatshoofd, 
die de toekenning met een Konink
lijk Besluit bekrachtigt. De onder   
 s cheiding wordt uitgereikt door de 
minister van Defensie.
Deze onderscheiding werd postuum 
verleend aan Gjalt Fokkes Slottje.



s.s. Poelau Bras.

s.s. Junyo Maru.

De Britse onderzeeboot 
HMS Tradewind.



Aart Slottje werd op 3 
januari 1915 geboren te 
Krimpen aan den IJssel, 
Lekdijk 7, als zoon van  
Jan Willem  Slottje en  
Jansje Nugteren.
Hij huwde op 6 januari 
1942 te Batavia met Nel 
Blonk.

Kort na het behalen van zijn diploma ‘werktuigkun-
dige aan bood van koopvaardijschepen’19 vertrok 
Aart Slottje op 9 juli 1937 naar Batavia.
Hij was boordwerktuigkundige bij de KPM. 

Hij is op 18 september 1944 omgekomen als krijgs-
gevangene op de s.s. Junyo Maru voor de zuidwest-
kust van Sumatra.

De ‘Junyo Maru’ was een Japans vrachtschip dat 
werd getorpedeerd door de Britse onderzeeboot 
HMS Tradewind. Bij deze scheepsramp kwamen 
circa 5600 mensen om (bijna 4 keer zoveel als bij de 
ondergang van de ‘Titanic’).20

Aart Slottje 



Dirk van der Velden werd 
geboren op 27 februari 
1923 te Krimpen aan 
den IJssel als zoon van 
Aart van der Velden en 
Aagje Butter. 
Dirk van der Velden 
woonde IJsseldijk 76 
(nu: 52) te Krimpen 
aan den IJssel en was 
machinebankwerker van 
beroep.

Dirk van der Velden 
 Als Dirk wordt opgeroepen om in Duitsland te 
gaan werken, neemt zijn vader - eigenaar/kapitein 
van een binnnenvaartschip - hem aan boord. 
Waarschijnlijk in mei 1942 wordt Dirk door een 
vriend verraden. De burgemeester van Krimpen 
aan den IJssel besluit dan om Dirk te laten arreste-
ren en levert hem uit aan de Duitsers21. 
Dirk overlijdt in Kamp Vught op 25 januari 1944.

De moeder van Dirk ontvangt een brief van 
koningin Wilhelmina, gedateerd 27 maart 1947, 
waarin zij haar deelneming betuigt.22



Gerrit de Vries werd ge
boren op 16 maart 1911 
te Schiedam als zoon 
van Willem Frederik de 
Vries en Annigje Brand.
Gerrit de Vries was 
gehuwd met Abigaël 
Helena van Os. Hij was 
van beroep huisschilder 
en woonde in de Ooster
straat 28 te Krimpen aan 
den IJssel.

Gerrit de Vries was dienstplichtig soldaat in het 3de 
Regiment Infanterie dat belast was met de ver-
dediging van de Peel-Raamstelling in de sector Mill. 
Hij was dus een collega van Johannes Nobel bij wie 
enkele feiten met betrekking tot de gevechten in 
mei 1940 staan vermeld.

Gerrit de Vries is 18 mei 1940 in Mill gesneuveld 
bij het bedienen van een mitrailleur samen met 
de eveneens omgekomen Hendrik van Gorkum 
uit Ridderkerk. Gerrit werd verbrand gevonden en 
kon slechts aan de hand van spullen in zijn kleding 
worden geidentificeerd.23

Hij werd in Krimpen aan den IJssel herbegraven. 

Gerrit de Vries 



Jan Twigt werd geboren 
op 6 januari 1922 te 
Krimpen aan den IJssel 
als zoon van Evert Twigt 
en Pleuntje Schouten.
Jan Twigt was van be
roep electrisch lasser en 
woonde in de Tuinstraat 
52 in Krimpen aan den 
IJssel.

Jan Twigt 

Jan Twigt moest als dwangarbeider naar Duitsland  
en kwam terecht in het kamp voor dwangarbeiders 
aan de Holländische Strasse 131 te Kassel. 

De dwangarbeiders werden onder meer tewerk-
gesteld in de Henschelfabrieken (vliegtuigbouw, 
locomotievenbouw). Aan het adres Holländische 
Strasse 131 is anno 2016 de Carl-Anton-Henschel-
Schule gevestigd.
Jan Twigt overleed op 17 februari 1944 in het 
Duitse Kassel.24     
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