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Toen de Duitsers op 10 mei 1940 
Nederland binnen vielen, veranderde 
er veel voor de inwoners, sommige 
moesten onderduiken, sommige had-
den militaire dienst en sommige be-
sloten elkaar te helpen. Dat laatste 
was ook zeker het geval voor mij: 
‘Wim Schermer’. Ik besloot al snel 
samen met een goede vriend zoveel 
mogelijk Joden te gaan helpen. Dit 
was niet zonder risico’s…

De bevolkingsgroep die zich het meest zor-
gen moest maken voor de inval waren de Jo-
den. Hitler had het op hen gemunt en wilde 
dit volk uitroeien, maar die haat deelden veel 
mensen niet met hem. Zo ontstond er op 14 
mei, slechts 4 dagen na de inval het verzet.
Aan het begin van de oorlog was het verzet 
kleinschalig en onschuldig. De Duitsers waren 
niet gediend van het verzet en besloten op 13 
maart 1941 achttien verzetsmensen te execu-
teren als waarschuwing. Dit zorgde voor veel 
beweging onder de andere verzetsleden en 
er werd een nieuw beleid gemaakt. Zij beslo-
ten niet te stoppen met het verzet, maar wel 
voorzichtiger te handelen en zich anders te 
organiseren.

“Mochten wij elkaar als gezin ooit kwijt raken, 
zorg dan dat je naar het groene kerkje achter 
het huis van opa en oma komt, wacht daar 
en ik zal je komen halen”, zei ik tegen mijn 
gezin. “Ik ben vandaag opgeroepen voor mijn 
dienstplicht en moet kleine Cornelia samen 
met haar moeder achterlaten thuis in Rotter-
dam. “Ik zal minder in dit boek kunnen gaan 
schrijven, want de oorlog is nu echt begon-
nen…”. 

“In de vroege ochtend vertrok ik samen met 
mijn goede vriend Martinus voor onze dienst-
plicht, we liepen door de straten van het 
centrum van Rotterdam en alles leek zo rustig 
en normaal. Het lijkt op zo’n moment alsof 
de stad slaapt, maar dit zijn de gevaarlijkste 
momenten, je verwacht namelijk geen gevaar. 
We zijn zo’n 500 meter van onze eindbestem-
ming verwijderd en horen auto’s aankomen. 
Snel duiken wij samen zonder er bij na te den-
ken een steegje in. In razend tempo scheuren 

er vier grote wagens met NSB’ers voorbij. Mijn 
hartslag zat in mijn keel. Voorzichtig verplaatsten 
wij ons naar het verzamelpunt. Wij kregen te ho-
ren dat wij de aankomende tijd de Willemsbrug 
moesten gaan verdedigen om ervoor te zorgen 
dat de Duitsers deze niet konden passeren. We 
wisten niet waar we aan begonnen…”

“We zijn inmiddels nu een dag verder en ik ben 
doodmoe, de Duitsers komen steeds dichterbij 
en onze verdediging wordt steeds zwakker. Hoe 
lang houden wij dit nog vol?” Ik had deze tekst 
amper op papier staan of de Duitsers verrastten 
ons met een aanval. Mijn team hield daarna niet 
lang meer stand en de brug (en daarmee de hele 
stad) was officieel bezet door de Duitsers. 

Mijn vriend Martinus en al mijn medesoldaten 
werden opgepakt en meegenomen naar de 
werkkampen. Ik voelde mij verslagen, koud en 
ontzettend moe. De angst om mijn familie nooit 
meer terug te zien was groot. Ik moest elke dag 
om half zes klaar staan in een rij om te gaan 
werken voor de Duitsers. Ik dacht dat ik er wel 
aan zou gaan wennen, maar het werd met de dag 
zwaarder en zwaarder. Ik kreeg wel steeds meer 
verantwoordelijkheid binnen het werkkamp. Ik 
wilde naar mijn vrouw en kind toe en had er dan 
ook alles voor over om hen weer in mijn armen te 
sluiten.

Martinus klaagde continue over zijn honger en 
vroeg mij om mee te helpen met het stelen van 
de voorraden. “Als die moffen erachter komen, 
dan schieten ze ons gelijk neer”, zei ik hem. Mar-
tinus noemde mij een lafaard en besloot zonder 
mij die nacht te gaan roven. Een paar uur later 
diezelfde nacht klonk er een groot alarm, wij ren-
den naar de binnenplaats die omringd was door 
grote metalen hekken met prikkeldraad erop. “Es 
gibt einen Dieb!” werd er geroepen door de sol-
daten. Ik versteende volledig, ik durfde niet naar 
Martinus te kijken. Degene die de dief verraad-
de zou diezelfde dag nog naar huis toe mogen. 
Deze uitspraak zorgde voor veel onrust bij de 
gevangenen.

Toen ik die avond hout aan het hakken was, hoor-
de ik opeens geschreeuw: “Wim! Wim!” werd er 
geroepen door een stem uit de verte. Ik keerde 
mij om en zag dat Martinus werd meegenomen 
door de soldaten. Met tranen in mijn ogen zwaai-
de ik naar hem, niet wetende dat dit de laatste 
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keer zou zijn dat ik hem zou zien. Het gonsde 
de hele avond door het werkkamp, wie zou er 
gepraat hebben? Iedereen verdacht elkaar en 
de gevangenen werden steeds bozer en agres-
siever. Wat zouden zij met hem gaan doen? 
Zou ik hem ooit nog wel terug zien? Ze bren-
gen hem vast naar een ander werkkamp, praat-
te ik mezelf aan. Na zo’n twee uur was er ein-
delijk rust, iedereen was kapot van deze zware 
en emotionele werkdag, dus doken we ons bed 
in voor een beetje nachtrust. 

Rond vier uur in de nacht, toen iedereen in een 
diepe slaap was, werd ik wakker geschut door 
een soldaat. Ik mocht naar huis…



Foto van Mies en Wim 
Schermer in gelukkiger 
tijden na de oorlog. 

Het boek vertelt over een waargebeurd verhaal van Wim Schermer, 
soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Vlak na het uitbreken van de 
oorlog, werden alle jonge mannen opgeroepen om hun dienstplicht te 
vervullen en Nederland te beschermen tegen de Duitse inval. Het he-
vigst werd er gevochten in het centrum van Rotterdam, de woonplaats 
van Wim Schermer. De Vosmaestraat in het centrum was het eerste 
huisje van Mies en Wim, hier werd ook hun enige kind geboren. 
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‘het voelt alsof je er direct bij bent. de drang  om terug te keren naar wat je lief is’.
- ALgemeen dagblad  

Stukje uit het boek:
“We zijn inmiddels nu een dag verder en ik ben doodmoe, de 
Duitsers komen steeds dichterbij en onze verdediging wordt steeds 
zwakker. Hoe lang houden wij dit nog vol?” Ik had deze tekst amper 
op papier staan of de Duitsers verrastten ons met een aanval. Mijn 
team hield daarna niet lang meer stand en de brug (en daarmee de 
hele stad) was officieel bezet door de Duitsers.


