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werden dus aan zichzelf overgelaten. In allerlei panden bij de Willemsbrug
(zie kaart VI op pag. 25) werd opnieuw gevochten; het doorzijn ligging
belangrijke 'Witte Huis' werd daarbij door de Nederlanders ontruimd. De
brand aan de Boompjes breidde zich uit; ook schepen in de Wijnhaven
vlogen in brand, een verstikkende rook kwam boven dit deel van het Rot-
terdamse centrum te hangen.

's Middags brachten de Duitsers mitrailleurs in stelling op de 'Statendam'
van de Holland-Amerika-lijn die ten westen van de Koningshaven aan de wal
gemeerd lag; de bemanningsleden die aan boord waren, kregen aanzegging,
benedendeks te blijven; zij slaagden er in, aan land te komen en renden weg.
Spoedig werd het imposante en fraaie passagiersschip van de noordelijke
oever af onder vuur genomen. Er ontstond brand op het voorschip. De di-
rectie van de Holland-Amerika-lijn deed een noodkreet uitgaan naar de
militaire autoriteiten: kon men niet trachten, het schip met een granaatschot
tot zinken te brengen opdat de omvang van de brand beperkt zou blijven?
Onmogelijk. Een drijvende brandspuit voer naar de 'Statendam' en voer
weer terug nadat de schipper door een Duitse kogel dodelijk getroffen was.
's Avonds stond het bijna 30000 ton metende, nog geen elf jaar oude schip
over de volle lengte inlichter laaie." Andere schepen (de 'Dinteldijk', de 'Bos-
dijk', de 'Veendam') brandden onder overeenkomstige omstandigheden
geheel of gedeeltelijk uit, op 13 mei was ook een groot deel van de loods-
complexen in de buurt van het Noordereiland één grote vlammenzee.ê

Onvermijdelijk was het, dat speciaal de burgerij die op dat in de Maas ge-
legen eiland woonde, het zwaar te verduren kreeg. De hoofdleidingen voor
gas en water waren er al op 10 mei getroffen. Op de rrde gingen alle gebou-
wen op de westpunt van het eiland in vlammen op. De kades werden ont-
ruimd; enkele duizenden mensen werden in schoolgebouwen en andere
grote ruimten bijeengebracht, bijna vijfhonderd alleen al in de katholieke
school, 'mannen, vrouwen, kinderen, oude lieden, honden, katten, kanarie-
pietjes, enzovoort'. Twee closets waren er, beide zonder water. Een nood-
gemeenschap ontstond onder zelfgekozen leiding en er werd, aldus de
initiatiefnemer, 'geen enkelewanklank vernomen. Reeds onmiddellijk bleek';
verhaalde hij,

'hoezeer de mensen van goeden wil waren. Daar trad bijvoorbeeld een man op
mij toe die om een gevaarlijke opdracht verzocht. Hij vertelde dat hij Rijks-
duitser was die al jaren in ons land woonde en dat hij een felle tegenstander van
het Nazibewind was. Zijn zaak was zo juist door het oorlogsgeweld verwoest;
hijzelf leed aan een maagzweer en was vrijgezel en Jood. Waarde hechtte hij

1 Varen in oorlogstijd, p. 33. 2 Nierstrasz: Rotterdam, p. 227.


