Dagboek van een brandweerman Wim den Hollander (geboren) 1918
MAANDAG 2 OKTOBER 1944
’s Morgens wacht. Even naar het gemeentehuis geweest om inlichtingen voor ondertrouw enz. In die tijd
brand in schuur achter Sloedam. Kon niet mee dus (met de brandweer). ’s Middags luchtalarm van 14.15
tot 15.00 uur. Jagers cirkelen en hevig afweergeschut. Daarna naar Oostkapelle geweest om geboorte akte.
’s Avonds gooide bommenwerper pamfletten uit. Zag ze vallen. Inhoud pamflet: Vluchten van Walcheren
voor bombardementen en overstroming; dus nieuwe puzzel voor de eilandbewoners. Rustige nacht. Bij
Petiet geslapen.
DINDAG 3 OKTOBER 1944
’s Morgens slecht weer. Regen en nog eens regen. Grote vlucht uit Vlissingen-Souburg en kuststreek.
Mensen met wagentjes, beddengoed, enz. +/- 11.00 uur overtrekkers boven de wolken. Benauwde
gezichten van de mensen. Er gebeurde echter
niets. Naar het gemeentehuis geweest. Om
13.00 uur bommenwerpers in de lucht boven de
kust. De lucht gedeeltelijk open. Zwaar
bombardement aan de kust, naar schatting
richting Zoutelande-Valkenisse. Op
brandweertoren 2 uur lang gevolgd. Grote
rookzuilen spoten op. Afweer in werking. ’s
Avonds radiobericht, dat water door de zeedijk
stroomt in grote golven. Sommigen twijfelen
eraan, evenals ikzelf. Wachten de volgende dag
maar af. Brief van thuis ontvangen, dus grote
blijdschap op Dam 2. Brief was 7 dagen
onderweg geweest. Rustige nacht.
WOENSDAG 4 OKTOBER 1944
Ochtenddienst. Geruchten omtrent watersnood.
Zelf gaan kijken naar Westkapelle op de motor
met Jan van den IJssel. Avontuurlijke tocht.
Motor door halve meter blubber moeten
trekken. Veel water in de buurt van
Westkapelle. Verschrikkelijke toestand in het
dorp. Puinhopen en water en regenbuien. Het
toppunt van triestigheid. Duitsers en boeren
waden door het water. Mijnenvelden onder
water. Koeien onder Koudekerke in mijnenveld
geraakt. Twee lagen er op sterven met
afgeslagen voorpoten. Boeren konden er niet bij
komen. ’s Middags ladderwagen naar
Westkapelle om Rode Kruis colonne er naar toe
te brengen. Aantal doden +/- 170 tot nu toe.
Onder de molen liggen er naar schatting nog 40 a 50 bedolven.
VRIJDAG 6 OKTOBER 1944
Strijd om Zeeland begonnen. Prachtig weer. Rustig ’s morgens in de lucht. Bevel (door de Duitsers)
aangeplakt om te verschijnen met spa of houweel. Papieren worden uitgegeven (vrijstellingen). Brandweer
vrij van spitten. Het niet willen spitten wordt voor het standgerecht (snelrecht van de Duitsers) beschouwd
als sabotage. Hans Visch als Rode Kruis helper naar Westkapelle om lijken te bergen. Zeer rustige nacht wat
vliegtuigen betreft. Hevig gedonder van artillerievuur aan het Zeeuws-Vlaamse front. De ramen rinkelen
gedurende de gehele nacht.

ZATERDAG 7 OKTOBER 1944
Deze dag was een verschrikkelijke dag, die we wellicht niet gauw zullen vergeten. Het begon ’s morgens al
op de Dam met jongens en mannen oppikken voor aanleg dijken. Ook Jo was de dupe, werd aangehouden,
moest papieren laten zien. Zijn papier deugde niet volgens de Duitsers en hij moest mee. Dat was in de
Korte Delft. Ik hoorde er vlug van, fietste de Lange Delft door en zag hem lopen. Ik moest op Jo’s verlangen
doorrijden, omdat ik ook gevaar liep, als ik me bij hem ophield. “Het komt best in orde,”zei hij nog en toen
ben ik direct Majoor Valk gaan waarschuwen en al wie er nog wat aan zouden kunnen doen. Elk uur
besteedde ik aan het bemachtigen van een
ander geldend bewijs om hem te verlossen. Het
was hopeloos. Een meisje had hem op Souburg
bij het Wissel (spoorlijn) en had een brief van
hem gehad, strikt persoonlijk voor Mr. Avink. Ik
naar Avink en er stond in dat ze met zijn
dertigen waren en dat ze op Lammerenburg
waren en waarschijnlijk voor het standgerecht
moesten verschijnen. Dat was ’s avonds om +/20.00 uur. Mr. Avink zou de volgende ochtend
stappen ondernemen om Jo te bevrijden.
Afwachten maar weer. Ik had er achteraan
gelopen van ’s morgens 11.00 tot ’s avond
20.00 uur. Dat meisje vertelde ook nog, dat Jo
geen eten kreeg voor de volgende dag, maar hij
had op Souburg stiekem een brood gekocht en
onder zijn jas geduwd.
Een brief van Leijnse, een van de
gevangen genomen mannen.

ZONDAG 8 OKTOBER 1944
Om 9.00 uur op wacht bij de Griffie. Betsie ’s
morgens naar Herr Staup. Die kon er niets aan
doen (dat Jo was opgepakt), vertelde hij met
tranen in de ogen. Eindeloos wachten op
bericht van Mr. Avink, die deze morgen stappen
zou ondernemen. Brief van Jo ontvangen. Hij
vraagt om dekens, jas, slip-over, trui enz. Betsie
gaat het brengen en krijgt hem ook te spreken.
Ook Wim Hertoghs in het kamp. De jongens zijn vol goede moed en de behandeling was niet slecht. De
kost was ook goed, ze sliepen op strozakken. 12.15 uur Avink gesproken en die had ’s morgens bereikt, dat
Jo vrij zou komen en moest gaan
werken. Dus weer vol goede moed.
Ook mevrouw Kunst weer vol goede
moed. Iedereen houdt me aan en
vraagt naar Jo, want een biljet hangt
nu aangeplakt, dat ze 40 mensen
gepakt hebben en dat er een deel
van voor het standgerecht zou
moeten verschijnen! Het Is om te
huilen, dat zo’n Jo daar ook bij zou
kunnen zijn.
Ko Francke, een van de mannen, werd
doodgeschoten.

MAANDAG 9 OKTOBER 1944
Heel de dag in het puin gezocht naar bezittingen van fam. Joosse. Hond (Maxie) gevonden met verpletterd
achterlijf. Veel brieven, foto’s enz. gevonden. Ook levensmiddelen. Met oom Dierendonck kelder
leeggehaald en naar
Hoogstraat gebracht. Hans
hele dagen op Westkapelle
bezig met lijken bergen. Die
dag 18 lijken gevonden.
Landing van de Engelsen in
de Braakman. Bergen op
Zoom wordt tot vesting
gemaakt. ’s Nachts op
wacht. ’s Avonds komt er
zo’n kreng weer laag over
(3x). Poosje in de kelder
geweest met Jopie, Hans en
Betsie. Het ding verdween
weer. --------lichtkogel
boven Veere en Oranjezon.------- Toestand met Annie
redelijk wel, moeder gaat
iets vooruit. Rustige nacht
verder. Veel lichtflitsen van artillerievuur. Jo bij de fam. Kunst gaan slapen.
DINSDAG 31 OKTOBER 1944
Bewolkte dag. Geen vliegtuig gehoord of gezien. Angstig stil is het, met het gevolg: de wildste geruchten. Er
zouden onderhandelingen gaande zijn tussen Duitse generaals en een Engelse officier, die op Dam 6 moest
zijn!! De Vlissingse Hoge Piet wou het niet overgeven op Walcheren en de Middelburgse wel (zoek het
maar uit). Intussen bleef het die dag maar doodstil. Wij op Dam 2 beschouwden het meer als stilte voor de
storm. Goes is nu officieel bevrijd en de Engelsen schijnen nu zelfs al bij de Sloedam te zitten. Arnemuiden
krijgt het bevel, dat de inwoners om 14.00 uur namiddag binnen moeten zijn, door middel van omroepen
met bel op de fiets.
WOENSDAG 1 NOVEMBER 1944
Deze dag is het wel weer raak geweest met de duikbomaanvallen. De jagers waren niet van de lucht. Hele
zwermen boven Vlissingen. Landingen in Vlissingen-Westkapelle-Domburg. Boven Westkapelle parachutes
waargenomen. Zware rookwolken boven Vlissingen. Er schijnt een zware brand te woeden. Schuilkelder
massaslaapkamer geworden. Stuk pantserafweer wordt met munitie in het poortje naast ons huis
opgesteld. Duitsers stippelen vluchtroute uit door onze tuin voor eventuele vlucht van de generaal.
Schildwachten voor Dam 6 en 8 op beide stoepen met geweer in de aanslag. Duitse patrouilles door de
straten. ’s Morgens paniek op straat, alles vlucht naar huis, want: ze pikken mensen op!! ’s Middags was
alles weer normaal, maar er hangt een geweldige spanning in de stad. Twee huizen (waar onder het huis
van Meeuwse, de dansleraar) brandden geheel uit. Een vrouw en een meisje liggen onder het puin. Op de
Zuidsingel man en vrouw door granaat gedood (ouders van Jan Maat). Verder nog talrijke inslagen. Het
fluiten van de granaten was verschrikkelijk om aan te horen. We hebben een nacht in de kelder
meegemaakt, die we nooit vergeten. Ik tolde ’s morgens van de slaap, maar gelukkig was er een lekkere
borrel, waarvan ik opknapte. Het aantal mensen in de kelder bedroeg 65!
DONDERDAG 2 NOVEMBER 1944
Men was blij toen het weer licht werd. De jagers ronkten al weer door de wolken en deden hevige
aanvallen in duikvlucht op doelen rond Vlissingen. Jagers weg …….granaten komen, zo wisselde het
dagprogramma af. Ze floten dat het een lust was. Meestal sloegen ze in de buurt van de Punt in.

Zo verdween plotseling het café van Leunis Verhage op de Dam en 2 daken van huizen in de Singelstraat,
enz. enz. en dan kwamen er weer jagers. ’s Avonds van 19.00 tot 21.30 uur was het doodstil en dan begon
de pret weer. Glasschade enorm. Honderden ruiten eruit, verspreid over heel de stad. Jongen van Mijnheer
doodgeslagen door ontploffing in de Singelstraat. Op de komende nacht hadden we gerekend. Bedden
waren aangebracht en dekens, eten en drinken, enz. Tot 22.00 uur (want ik had nachtdienst) was het
beslist gezellig in de kelder. Voldoende licht aanwezig. Stallantaarns en carbidlampen. Aantal mensen ong.
58. Er kon nu meer geslapen worden. Tegen 22.00 uur weer granaten, die met daverende slagen inslaan.
Onderweg naar wacht nog een salvo, dat verder insloeg. Heel de nacht granaten, nog meer zelfs dan de
eerste nacht. Toe het weer licht was, zagen we weer een dakpannen en ruitenravage, welke men eerst
gezien moet hebben om het te realiseren, hoeveel schade er was. Ook in Dam 8 sloeg tegen de morgen
een granaat in. In de Sint-Janstraat eveneens, evenals in het ziekenhuis. Toch waren er maar 4 gewonden.
Honderden mensen zaten in kelders. In Vlissingen wordt hard gevochten, men zegt van portiek tot portiek.
De Dam (Sloedam) wisselvallig in beide handen. Domburg-Oostkapelle-Zoutelande in geallieerde handen.
VRIJDAG 3 NOVEMBER 1944
Dit was wat granaten en bommen betreft. Een tamelijk rustige dag. Een paar granaten kwam in de loop van
de dag op de Punt en de havendijk terecht. De mensen vluchtten spoedig daarna naar een ander gedeelte
van de stad. De Duitsers gooiden hele zoeklichten in het water + motorfietsen en vele gasmaskers en
andere spullen. ’s Middags bij Annie geweest in het ziekenhuis. Lag in een koude zaal zonder ramen en had
kou. Hans op oorlogspad geweest met kano en kwam met van alles thuis. Vlees in blik, camouflagejas, zeil,
schoensmeer enz. Samen hadden we die dag 4 kg paardenvlees. ’s Middags artillerievuur van Souburg op
Vlissingen. In Vlissingen grote brand waargenomen van brandweertoren. Familie Petiet ontdekt in kelder
van Van Eenennaam. Bij juffrouw Joosse geweest. Pamfletten uit zien gooien door Spitfires boven de
markt. Kwamen ver weg terecht. ’s Avonds zou volgens regel het granaatvuur om ong. 21.30 beginnen. Dit
was echter later deze keer.
Van 23.00 tot 0.3.00 uur was
er een vrij zwaar
granaatvuur op en om de
stad. Desniettegenstaande
was heel de kelder, na een
gezellige voornacht, in diep
gesnurk verzonken. Op de
nachtwacht zat Dirk Remeyn
voor me, dus kon ik zelf
thuisblijven. Leijn sliep naast
me. Jo sliep bij Hans in de
geitenstal. Geen doden of
gewonden die nacht.
Schade in Vlissingen.
Foto Zeeuwse Ankers

ZATERDAG 4 NOVEMBER 1944
Overdag geen granaten op de stad. Wel af en toe enkele in de omgeving. Jageractiviteit op doelen bij de
fronten. Pannen op dak goed gelegd. ’s Middags gerucht, dat alles om 16.00 uur binnen moest zijn. Het
was dan ook op dat tijdstip heel op straat (om 178.00 uur zouden er al straatgevechten zijn) Zware dreun:
steigertje bij kanaalbrug wordt opgeblazen. Veerse Singel bekeken. Huis van tante Mien nogal zwaar
gehavend. Alle ramen eruit, dakpannen zoek, enz. enz. Van Murk, die per kano was wezen kijken, hoorde
ik, dat Lo zijn huis uit elkaar lag. In het hoekje van de tuin was een granaat ingeslagen en alles lag
overhoop. De Jacob Catsstraat heeft zwaar geleden. Kan er niet naar toe natuurlijk, maar als er een kans is,
vaar ik eens naar dat huis.

Verder rustige dag. Met vlaaike naar Annie geweest; geen bezoekuur dus afgegeven aan portier. Britten
zouden in Kleverskerke en achter Torenvliet moeten zitten. Toch kan men aan alles merken, dat einde gaat
naderen, al zal het wel een bitter eindje worden. Bruggen liggen zwaar ondermijnd. Een verschrikkelijke
nacht als deze heeft de bevolking van Middelburg zeer zeker nog niet meegemaakt. Ik had mijn laatste
nachtwacht en tegen tienen begon de schieterij weer. Het was een hevig vuur en de granaten sloegen met
geweldige slagen her- en derwaarts in. Om 03.30 uur ging de telefoon. HBS (in de St. Pieterstraat) in brand.
Oppassen voor munitie. Uitgerukt onder granaatvuur met trekker en Hofpleinspuit. Grote ravage op de
Dam en omgeving. Politiebureau voltreffer gehad, evenals dak van Van der Weel, naast ons. Glas en puin,
meer niet. In onze kelder gelukkig alles kits.
ZONDAG 5 NOVEMBER 1944
Het granaatvuur begon ’s morgens om 08.00 uur en was zo hevig, dat de slagen roffelden en dan zo een
kwartier lang. Kon niet naar huis voor 09.00 uur. Weer grote ravage in de stad. Blauwe dijk en de Dam
onder vuur. ’s Middags weer zo’n grote portie, even hevig. Doden en gewonden op de
Schoorsteenegerssingel. Aanblik van de stad om te huilen. Brand bij de Zandstraat. Met spuit (Hofplein) en
trekker uitgerukt. Ook brand in een gebouw in het water. Brandde ’s avonds nog/ Lo zijn huis lelijk
beschadigd. Tante Mien’s huis ook. Stationsbrug de lucht ingevlogen. ’s Avonds begonnen de granaten
alweer om ong. 22.00 uur te fluiten. Toen was het net zo gezellig in de kelder. De grammofoon stond te
draaien en alles zong mee. Toen de granaten overal insloegen zong de kelder nog van “oeperdepoep zat op
de stoep!” Het was te gek, dat kon je zo voelen, en toch deed het een mens goed, zo’n gezellig ogenblik
met muziek en zang. We zijn er daarom vlug mee opgehouden, ook voor het gevaar dat de op post staande
moffen het zouden horen en dan zouden er ongelukken gebeuren. In die nacht brandden het Badhuis,
twee nieuwe woningen in de Segeerstraat en het gebouw van Seymour op de markt af. De schade overal
aan gebouwen was enorm. De mensen vragen zich wel af hoe lang dit nog moet duren, want als dit nog
dagen zo doorgaat, blijft er
geen cent van de stad
over. Toch zijn we vol
goede moed. De aanval op
Middelburg zal toch zeker
geen weken meer
uitblijven.
MAANDAG 6 NOVEMBER
1944
Er hing deze dag een
voelbare spanning in de
lucht. Aan geruchten geen
gebrek, maar die maakten
de spanning onder de
bevolking wel groter. Dat
er iets ging gebeuren,
stond bij iedereen wel
vast.
Ze staan aan de rand van Middelburg, foto Imperial War Museum

Bij de brandweerkazerne in de St. Janstraat werden we met 4 man naar het Molenwater gestuurd om een
vat benzine uit te graven en op te halen. Wij met de materialenwagen er op af. De voorraad benzine voor
de spuiten was door de commandant gedecentraliseerd vanwege het brandgevaar bij eventuele
oorlogshandelingen in de stad. Dat uitgraven was nog een heel karwei, want dat vat moest ook nog op die
wagen worden gehesen. Terwijl we daar in dat plantsoentje aan het spitten en graven waren, gebeurde er
op de hoek van het Molenwater en Noord-Bolwerk iets eigenaardigs. Er kwamen uit dat hoekhuis steeds
meer Duitse soldaten op de stoep staan, gewapend met geweer, helm en munitietasjes etc. Kortom in
gevechtsuitrusting. Buiten op de stoep stond ook een vrouw, die op het Noord-Bolwerk woonde.

Ze was geweldig populair bij het Duitse volkje. Ze werd dan ook de moeder der soldaten genoemd. Hevig
ontdaan nam ze afscheid van elke soldaat, die op de stoep verscheen. Ze veegde af en toe de tranen van
haar behuild gezicht. We konden dat alles prachtig zien, want we werkten daar zo’n 10 a 12 meter
vandaan. We keken elkaar eens veelbetekenend aan. We dachten allevier hetzelfde: “Dat draait op
straatgevechten uit!” We werkten zo snel mogelijk verder en na het inladen van het vat reden we langs de
schouwburg richting Molstraat naar de Dam. Wat we daar zagen was te gek om waar te zijn. Op de Dam
krioelde het van de mensen en er stond een politieagent met een grote oranje strik op zijn jas het verkeer
te regelen. De Dam was reeds bevrijd!!! Wij kwamen dus uit bezet gebied zonder het te weten in een
bevrijd gedeelte van de stad terecht. Maar we dachten wel aan die toestand op het Molenwater. We zagen
mannen lopen met oranje armband aan de linkerarm en vertelden hun wat we gezien hadden. Ze riepen
zoiets van: “Dat komt in orde hoor. Die vangen we wel op!” Wat een blijdschap, wat een vreugde en wat
een sfeer/ En waar al die grote vlaggen met rood, wit, blauw vandaan kwamen! Het was een prachtig
gezicht. Al spoedig stonden we ook al van die Engelse sigaretten te roken. We dampten dat het een lieve
lust was. Als je even een stevige trek deed aan zo’n “three-sevens” sigaret, moest je vlug iets pakken om
op te leunen, want dan zag je
alles draaien. Dat was nog eens
tabak! We hadden jaren
Belgische shag gerookt. Dat spul
kreeg al gauw de naam “Fleur
de matras”. Zo stroomde de
Dam van alle kanten vol met
gevangenen. Die werden stuk
voor stuk gefouilleerd door de
Engelsen.’s Nachts stonden die
honderden in het licht van de
schijnwerpers stil af te wachten
wat er met hen zou gebeuren.
Sommige Duitsers probeerden
een dutje te doen op de schoot
van Moeder Emma. Dat duurde
natuurlijk niet lang, want dat
ging niet door! Voor ons huis
Dam 2 stond er ook een
Buffalo-tank en z’n motor stond
de gehele nacht lustig te
draaien om de stroom op te
wekken voor de schijnwerpers
op het plein. Op onze zolder
zaten al een paar Engelse
soldaten met een radioset
tussen de opgeslagen meubels te praten om berichten door te geven via de zender. Generaal Daser van de
Duitse Krijgsmacht was door de knieën gegaan voor een overrompelende stunt van de Engelsen…… zonder
straatgevechten, en dat was geweldig. Zo kwam dan eindelijk de bevrijding! 6 november 1944. Een dag om
nooit meer te vergeten!!!

