
75 jaar geleden: uit het dagboek van mijn opa Bouterse

Zondag 8 oktober 1944: Hengelo door Anglo-Am. zwaar gebombardeerd; verder lijkt het
alsof er bij Arnhem geen schot in zit. 
Zondag 15 oktober: vanaf de vorige week goed weer geweest, gelukkig maar, want we
hebben geen kolen meer; overdag geen elektriciteit, gas alleen half uurtje ‘s ochtends en
tussen de middag. Zondags geen trams, in de week alleen van 7-9 en 4-6 uur; de spoorwegen
staken nog steeds; ‘s middags komt mijn zus Truus uit Den Haag gefietst, ook haar jongens
zijn er. Er wordt hard gevochten in de Betuwe, ook in Brabant, Kreekrakdam en Zeeuws
Vlaanderen; de Russen zitten diep in Hongarije. 
Woensdag 18 oktober: oproep van B.N.O. [de onder Duits toezicht staande Berichtendienst
Nederlandse Omroep] om elke boom, elke struik van Duitsland te verdedigen (door mensen)
van 16 tot 60, desnoods ook vrouwen en meisjes.
Dinsdag 24 oktober: veel mensen doodgeschoten bij [Maas?])tunnel, die illegale blaadjes
zouden hebben verspreid of ze wilden oprapen.* He huis van tandarts Wicast [naam moeilijk
leesbaar] in de Mathenesserlaan is in brandgestoken. Om half 10 gaat vanavond voor het
eerst het licht uit, dus vroeg naar bed.
Woensdag 25 oktober: plm. 45 illegalen bevrijd uit politiebureau Haagse Veer (R'dam), een
paar voor wie ‘t niet lukte, zijn ‘erschossen’. 
Zondag 29 oktober: geweldige ontploffingen en schietpartijen richting Dordt. 
Woensdag 1 november: Zuid Beveland in Engelse handen en West Zeeuws Vlaanderen zo
goed als. Den Bosch, Tilburg, Rozendaal en Bergen op Zoom gevallen. Het Wehrmachtsbe-
richt spreekt van landingen bij Vlissingen. 

*: Ik heb geen bevestiging kunnen vinden van het bericht op 24 oktober van een
schietpartij bij de Maastunnel. Wel is er een schietpartij geweest tussen het verzet en
de Duitse Sicherheitsdienst op het Bentinckplein, waarbij aan beide kanten doden zijn
gevallen. Dat was de aanleiding tot de bevrijdingsactie, een dag later, van leden van
de verzetsgroep de Franciscusbrigade uit het politiebureau aan het Haagse Veer.
Meer hierover is lezen op:
www.rijnmond.nl/nieuws/121511/Spectaculaire-bevrijdingsactie-van-het-verzet

Opa Kees (Cornelis) Bouterse was leraar aan een mulo en de handelsschool (avondopleiding)
Mercurius in Rotterdam. Hij heeft met enkele onderbrekingen tussen 1916 (het jaar dat hij
begon met lesgeven) en 1959 (toen hij op 69-jarige leeftijd overleed) in schoolagenda’s en
notitieblokjes een dagboek bijgehouden. Hierin vermeldingen van het dagelijkse leven op
school, in gezin en familie en van bijzondere gebeurtenissen in Rotterdam en elders. 
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