Het vergeten Bombardement 31 maart 1943
Eens een Crooswijker, altijd een Crooswijker
Van je wieg tot het graf, daar kom je nooit meer van af.
Het levensverhaal van een geboren Crooswijker.

Het gebombardeerde gebied: de donkergekleurde huizenrijen waren
na de luchtaanval verwoest. Het huis met het groene merkteken,
was ons huis op Schiedamseweg 263b.
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Dit is het waar gebeurde verhaal over de begin jaren van
mijn leven! Ik ben geboren in Crooswijk, 26 juli 1942. In de
Van Meekerenstraat 82b. Mijn naam is Antonie Johan (Ton)
Geenen, Mijn ouders, Jan Geenen en Nelly Hoogland, zijn
getrouwd op 9 juni 1941, vlak daarna werd mijn vader opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Wat ik ervan
mee heb gekregen was, dat het niet door is gegaan. Af en
toe, als hij op zijn praatstoel zat, vertelde hij wat hij had
meegemaakt. Hij kon daar smaakvol over vertellen. Er
schijnt toen heel wat gebeurd te zijn. Verhalen over kampen, sabotage in Zeeland bij het helpen van bunkers bouTon Geenen 1942
wen! Vluchten met 2 zwagers
die ook in dat kamp zaten.
Helaas heb ik daar, hoe spannend het af en toe was,
weinig van onthouden wat hij ons allemaal toen vertelde. En achteraf, jammer genoeg, heb ik daar nooit meer
naar gevraagd! Door de oorlog waren er in Crooswijk
geen woningen meer te huren, van uit het Centrum en
Kralingen waren ermeer dan 40.000 vluchtelingen naar
Crooswijk gekomen, daar was als door een wonder
geen bom gevallen! We woonden in bij mijn opa en
oma Geenen op een zolderkamertje in de Van Meekerenstraat 82b. Daar ben ik geboren op dat zolderkamertje. Na een paar maanden kregen mijn ouders een woning aangeboden; je kon in de oorlog schijnbaar makTrouwen ma en pa Geenen
kelijk verhuizen want in het persoonsbewijs van mijn
1941
vader stond ook nog, 1 maand Rösener Manzstraat.
Maar op 5 januari 1943, ik was
toen nog net geen 6 maanden
oud, zijn we naar de Schiedamseweg 263b verhuisd. Dat
bleek achteraf geen goede
keus te zijn, want we zaten
middenin, Het Vergeten Bombardement.
Na drie jaar oorlog was mijn
moeder gewend om bij ieder
luchtalarm de W.C op te vluchOpa en oma Geenen zijn overleden
ten, ze vertelde mij dat ze dan
in de hongerwinter van 1945
met haar vingers mijn mond
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Ter ilusstratie bovenstaande foto van de Schiedamseweg uit 1935.
Wij woonde daar in 1943 op nummer 263b, links op de foto bij het groene pijltje.

openhield dan konden je trommelvliezen niet scheuren door druk van de Hevige explosies. Mijn vader was op dat moment aan het werk in het ‘t Oude Westen, hij was
schilder en het was toen normaal om als er wat gerepareerd werd, ook in de oorlog,
dat je werk kreeg waar je goed in was en dat was schilderen. Pa Geenen was aan het
werk op een dak op de West Kruiskade, toen de vliegtuigen overkwamen en het luchtalarm afging. Hij zag ook dat de bommen in het westen vielen waar wij woonde, hij

De Schiedamseweg 263b (bij het pijltje), gezien vanaf het Marconiplein .
Links in het midden de Nanningstraat, met het nog rokende klooster Regina Pacis
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heeft al zijn spullen laten staan en is gaan rennen naar het Marconiplein, wat vlak bij
ons huis was. Daar aangekomen mocht hij natuurlijk niet door de afzetting, na een
flinke ruzie, dat hoog opliep, is mijn vader voor zijn eigen veiligheid weggegaan anders was het daar slecht voor hem afgelopen!
Hieronder een situatie schets van na het Vergeten Bombardement, de wijk; Bospolder/
Tussendijken.Tekening van Chris Schut. De cijfers verwijzen naar de straatnamen:

1: Blokmakersstraat - 2: Schippersstraat - 3: Mathenesserweg bij Marconiplein 4: Schiedamseweg 263 -links, bij nr. 3, stond ons huis- 5: Taanderstraat - 6: Grote
Visserijstraat - 7: Rösener Manszstraat - 8: Kleine Visserijstraat - 9: Jan Kobelstraat 10: Grote Visserijplein - 11: Gijsingstraat - 12: Willem van Zuylenstraat.
Met dank aan Aad van der Struijs voor leveren van de tekening en tekst.

Deze foto van na het Bombardement, geeft aan hoe heftig het er aan toe
was gegaan. Recht het huis waar wij woonde (zie groene pijltje) in het
midden zicht op het Marconiplein, met het befaamde politiepostje.

Mijn moeder was zelf uit het puin gekropen, Het huis was behoorlijk beschadigt, zij
zat weer op de WC, dat is onze redding geweest. Mijn moeder maakte de keuze om
naar haar zus te gaan, die woonde op de 2e Middellandstraat. Op dat moment kon zij
eigelijk nergens anders naar toe. Haar man was nog op zijn werk, dacht zij. Haar moeder, Oma Hoogland, woonde nog verder weg.
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Zo zag de Schiedamseweg eruit na het bombardement;
het klooster Regina Pacis is grotendeels verwoest,
hier woonden dus ook de broeders van de school,
ook de school was weggevaagd..

5

Dit gedeelte gaat over hoe mijn oudere neef, Wim Lever, “Het Vergeten Bombardement”
heeft beleeft hij was toen 7 jaar en woonde toen met zij ouders op de 2 e Middellandstraat. Zijn ouders hadden daar een winkel zij verkocht de schilderijen, die zijn vader,
mijn oom, meestal zelf maakte, wat ik mij ervan kon herinneren waren dat zeegezichten
met veel zeilschepen. Wim emigreerde in 1953 met zijn ouders naar Australië.
Wim Lever vertelde mij: “je moeder vluchtte
na het Bombardement naar Rotterdam- West,
naar haar zus, mijn moeder, want jouw vader
was aan het werk in de stad. Ik hoorde later
dat jullie huis behoorlijk was beschadigd. Je
moeder is door het puin naar beneden gekropen, voor zover ik weet woonde jullie op
de bovenste verdieping. Het was een mirakel
dat jullie het overleefd hebben! Er was net
luchtalarm geweest, dat het weer veilig was
en we kwamen net uit de schuilkelder op het Middellandsplein, tegen over onze winkel. We stonden buiten naar de lucht te kijken toen we een vrouw hoorde gillen. Ze
rende naar ons toe met twee politieagenten achter haar aan. In haar armen een op
gerolde deken bedekt met het stof van het puin. Ze had een jasschort aan waarvan alleen de ritsluiting nog om haar
nek zat met nog wat lappen stof
eraan. Dit beeld vergeet ik mijn
hele leven niet meer. Ik zie het
nog voor me en hoor alles weer.
We zijn naar ons huis gegaan en
daar legde je moeder de deken
op tafel en rolde die uit en daar
kwam jij tevoorschijn zonder een
schram.
Je huilde niet maar keek verbaasd wat er allemaal om je
2e Middellandstraat
heen gebeurde”.
Je vader was ook inmiddels bij ons binnen gekomen, hij wist zich geen raad, maar zag
dat jullie bij ons waren.
Dat was een hele opluchting voor hem.
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Tot zo ver het verhaal van Wim Lever
Hoe het verder is gegaan, kon hij niet vertellen want van de rest kon hij zich niets
meer herinneren, helaas dit is voor mij ook een zwart gat, ik weet alleen dat we de
rest van de oorlog in de Bloemstraat 45b zijn gebleven, bij oma Hoogland daar had ik
het best naar mijn zin, mijn opa Hoogland ken de ik niet zo goed, want opa en oma
waren in die tijd al van elkaar gescheiden.
We zijn in de Bloemstraat blijven inwonen tot de oorlog was afgelopen. Mijn Broer, Henk, is daar geboren
in 1945 in de Kraaminrichting op de Henegouwerlaan.
Dat was vlak bij de Bloemstraat, ik weet dat ik op het
stoepje voor ons huis heb zitten wachten tot mijn vaOma en opa Hoogland
der en moeder terugkwamen met mijn broertje.

Het persoonbewijs van mijn vader en wat jeugdfoto's van mijzelf.

Tot zover “Het vergeten Bombardement”
Vervolgverhaal: Mijn terugkeer naar Crooswijk.! Marnixstraat 19 b
Met dank aan Stads Archief Rotterdam. En de beheerders van Facebook; Rotterdam
in Oorlogstijd

Marnixstraat 19b
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