Beleidsplan voor het programma
75 jaar Vrijheid in Maassluis
‘Herdenken om de vrijheid te vieren’

Beleidsplan Maassluis 75 jaar vrijheid
In 2020 viert Nederland dat het 75 jaar geleden is bevrijd van het naziregime. De
gemeente Maassluis wil hier ook graag aandacht aan besteden en kijkt naar de landelijke
ontwikkelingen vanuit het Nationale Comité 4 en 5 mei.
In aanvulling op bestaande herdenkingen en vieringen organiseert het Nationaal Comité
4 en 5 mei in samenwerking met de Stichting coördinatie 75 jaar vrijheid een aantal grote
evenementen. Bij de organisatie daarvan zoekt het Nationaal Comité de samenwerking
met de provincie Zuid-Holland, gemeenten en organisatoren van herdenkingen en
vieringen.
Doelstellingen viering 75 jaar vrijheid
Wat wil het Nationaal Comité bereiken met de viering van 75 jaar vrijheid in 2019-2020?

•

In alle gemeenteverhalen over oorlog en vrijheid - zowel historische als actuele ophalen en brengen;

•

In alle gemeenten en op alle scholen het gesprek op gang brengen over de
betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor
de toekomst;

•

Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog
steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en inzet vraagt van iedereen;

•

Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij
de tijd en de nieuwe generatie.

Maassluis ondersteund deze doelstellingen en haakt hier graag bij aan. Wij willen het
herdenkingsjaar 2020 opdelen in drie perioden:
-

van 26 januari t/m 4 mei gaan wij herdenken

-

van 5 t/m 8 mei vieren wij de bevrijding in 1945

-

van 9 mei t/m 24 oktober vieren wij dat we 75 jaar in vrijheid leven

1945 - MAASSLUIS BEVRIJD DOOR DE CANADEZEN
“Zóó kwamen zij. Dinsdagmiddag 12 uur, dat was het groote oogenblik,
toen rolden de Canadeesche pantserwagens, de zware vrachtauto’s, de jeeps
en de motorfietsen in een lange rij Maassluis binnen. En op al die
voertuigen, daar zaten zij, naar wier komst we zoo lange, lange jaren
hebben uitgezien.”

Bovenstaand citaat komt uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 9 mei 1945, een regionale
verzetskrant die werd uitgegeven door de Maassluis afdeling van de Binnenlandse
Strijdkrachten. Het is de eerste alinea van een artikel over de binnenkomst van
Canadezen.
Dinsdagmorgen 8 mei 1945 rond half negen kwamen er via Maasland twee Canadese
Jeeps Maassluis binnengereden. In een van de Jeeps zat de Canadese Luitenant-kolonel
G.A. Turcot en zijn adjudant kapitein P.A. Tremblay. Bij Huis ter Lucht in Maasland
hadden zij een Maassluizer aangesproken en hem gevraagd hun de weg te wijzen naar het
hoofdkwartier van de plaatselijke afdeling Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) in
Maassluis.
Bij het hoofdkwartier (gevorderd kantoor Witol) aan de Heldringstraat aangekomen
heette Mr. Gerrit Wagner, lid van de Staf B.S., de Canadese commandant van harte
welkom. “Dat we na al die jaren van wachten thans buiten onszelf zijn van vreugde. En
dat u ervan overtuigd zult zijn, dat het opschrift van de u aangeboden krans: ‘We are
very glad’, onze diepste gevoelens vertolkt.” Hierna overhandigde hij Luitenant-kolonel
Turcot een bloemkrans met een wel grappig detail. Een krans voor bevrijdende
Canadezen, maar versierd met de Britse, Amerikaanse en Russische vlag.
Luitenant-kolonel Turcot dankte Mr. Gerrit Wagner voor de hartelijke welkomstwoorden
en de bloemenkrans. En zei hem: “Noch in Italië, Frankrijk of in België, kregen wij zo een
geweldige ontvangst als in uw gemeente!” Vervolgens ging het gezelschap gehaast naar
de woning van den heer J. Gaasbeek aan de Haven B15, waar burgemeester P.A. Schwartz
tijdelijk verbleef na zijn terugkeer in Maassluis op 6 mei. Hier werd besproken waar de
850 man van het Canadese Royal 22e Régiment, die binnen een paar uur zouden
arriveren, zouden worden ingekwartierd. Luitenant-kolonel Turcot benadrukte dat de
Maassluise bevolking absoluut geen last zou mogen ondervinden van de Canadese
inkwartiering. Dus geen ontruiming van huizen, zoals ze dat vijf jaar lang gewend waren!
In goed overleg werden de hallen van de Verenigde Touwfabrieken hiervoor aangewezen.

Rond twaalf uur volgde inderdaad zo’n 850 man van het Canadese Royal 22e Régiment, ze
kwamen via de Noordvliet Maassluis binnen rijden. Het regiment kwam rechtstreeks uit
Nijkerk, waar zij tijdens de Duitse capitulatie op 5 mei waren geweest. Tijdens de intocht
werden de Canadezen van alle kanten door de uitzinnige Maassluise bevolking bestormd
en bedolven onder een bloemenregen. Ook tijdens hun verblijf op het terrein van de
Verenigde Touwfabrieken werden zij belaagd door de Maassluise bevolking die maar wat
graag op de foto wilde met de bevrijders. Ook hadden de jonge militairen behoorlijk wat
belangstelling van de Maassluise jonge dames.
Later die middag werd Luitenant-kolonel Turcot en zijn adjudant kapitein Tremblay
nogmaals ontvangen op het hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten aan de
Heldringstraat. Zij werden hier voorgesteld aan de overige leden van de staf en dronken
tezamen een borrel om het te vieren. De Canadezen zijn nog vier dagen gebleven in
Maassluis, waarna zij vertrokken richting Naaldwijk. Maassluis was bevrijd.
SAMENSTELLING WERKGROEP
-

Burgemeester Edo Haan (EH)

-

Wethouder Corine Bronsveld-Snoep (CB)

-

Gertjan van de Velden (GV) (gemeente Maassluis) – coördinerend projectleider

-

Mw. Henny Wesselius (HW) (SPEM) – secretaris

-

Ron van Roon (RB) - (gemeente Maassluis) Financiën en fondsen (GM)

-

Mw. Lisette van Baalen (LB) (gemeente Maassluis) - ambtelijke ondersteuning

-

Hjalmar Teunissen (HT) (gemeente Maassluis) – publiciteit

Buiten de bestaande regulier herdenkingen en vieringen initieert de werkgroep ‘Maassluis
75 Vrijheid’ in samenwerking met de Stichting Publieke Evenementen Maassluis (SPEM)
een aantal bijzondere evenementen. Bij de organisatie daarvan zoekt het werkgroep de
samenwerking en medewerking van instelling en organisaties in Maassluis. De Stichting
Publieke Evenementen Maassluis (SPEM) is opgericht om alle activiteiten met betrekking
tot 75 jaar vrijheid te coördineren, te activeren, te begeleiden en te organiseren. De
Gemeente Maassluis houdt de verantwoording voor de reguliere herdenkingen. Ook
bijzonder is dat vele instellingen en organisaties in Maassluis aanhaken bij het thema
'Vrijheid'.
STICHTING PUBLIEKE EVENEMENTEN MAASSLUIS (SPEM)
-

Chris Zweers (voorzitter)

-

Victor Kappelhof (secretaris)

-

Mw. Henny Wesselius (penningmeester)

ONDERSTEUNING/PARTNERS

-

Nationaal Comité 4 en 5 mei

