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ROTTERDAM – Rotterdam kent meer dan driehonderd gedenkte-
kens, waarvan er minstens honderd verwijzen naar de Tweede We-
reldoorlog. Deze gedenktekens bevinden zich door de hele stad: 
van de Steen aan de Zweth in Overschie, tot het Bevrijdingsmonu-
ment in Vreewijk of Channel Crossing to Life in Hoek van Holland. 

A lle gedenktekens in Rot-
terdam zijn opgenomen 
in de gedenktekendata-
base van het Stadsarchief 

worden Een eerste inventarisatie van 
alle gedenktekens die verwijzen naar 
de Tweede Wereldoorlog is door het 
Stadsarchief voltooid. Zie: https://
fb.watch/cMIdiUL86Z/

Heeft u vragen over of aanvullingen 
voor de gedenktekendatabase? Neem 
dan contact op via gedenktekens@
rotterdam.nl.

In 1622 kreeg Rotterdam zijn eerste 
gedenkteken: het standbeeld van 
Erasmus, gemaakt door Hendrick de 
Keyser. Sindsdien zijn er enkele hon-
derden gedenktekens bijgekomen. 
Deze groei begon in de negentiende 
eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog 
raakte de groei van het aantal gedenk-
tekens in een stroomversnelling. De 
initiatieven komen (vooral) vanuit 
burgers en bedrijven. 

Jarenlang waren er geen regels of 

richtlijnen voor gedenktekens in de 
openbare ruimte. Daardoor was on-
duidelijk wat er wel én niet herdacht 
moest worden in de openbare ruimte, 
op welke locatie een gedenkteken het 
beste geplaatst kon worden en hoe het 
eruit moest komen te zien. Om deze 
wildgroei tegen te gaan, heeft de ge-
meente Rotterdam in 2018 beleidsre-
gels opgesteld rondom gedenktekens 
in de openbare ruimte. Sindsdien 
adviseert de Commissie van advies 
inzake straatnamen en gedenktekens 
het college van burgemeester en 
wethouders over alle aanvragen voor 
nieuwe gedenktekens.

Vergeten strijd en onzichtbaar 
vliegveld
De Havenloods voegt hier aan toe dat 
een gedenkteken of op zijn minst een 
plaquette of gevelsteen voor de op 10 
mei 1940 in de ‘vergeten’ strijd tegen 
de Duitsers gesneuvelde 51 Neder-
landse militairen op toenmalig vlieg-
veld Waalhaven niet misplaatst zou 
zijn, bijvoorbeeld aan de Waalhaven 
Z-z (Zuidzijde). Tegenwoordig bevindt 

zich daar langs het bedrijventerrein 
de achterkant van een soort loods/
bedrijvencomplex; een langgerekte 
afscheiding precies daar waar een 
groot deel van de stevige hoge schut-

ting stond die de verdediging van het 
vliegveld Waalhaven tegen de Duitsers 
juist zo heeft belemmerd.
Spijtig genoeg is er nu totaal niets 
te vinden op Waalhaven wat herin-

nert aan ten eerste het zo befaamde 
vliegveld in de jaren 1920-1940, en 
ten tweede aan de onfortuinlijke strijd 
van de Nederlandse militairen op het 
vliegveld in de meidagen van 1940.

Familielid broers 
Meulmeester: tijd 
voor gedenkteken 
op Waalhaven
ROTTERDAM – Naar aanleiding van de publicatie van De Haven-
loods begin mei over het ontbreken van een gedenkteken op 
Waalhaven voor de aldaar in de meidagen van 1940 gesneuvelde 
51 Nederlandse militairen, schreef Ton Meulmeester uit Rotterdam 
een reactie op de facebookpagina ‘strijdomdemaasbruggen’. Twee 
ooms van zijn vader kwamen in mei 1940 om het leven tijdens de 
strijd tegen de Duitsers: de een op de Willemsbrug, de ander bij 
toenmalig vliegveld Waalhaven.

Door Peter Zoetmulder

Ton Meumeester vindt dat het zeker 

tijd wordt voor een gedenkteken op 
Waalhaven. “Allebei de ooms van mijn 
vader zijn op 13 mei gesneuveld: A.J. 

Meulmeester staat in alle boeken 
over de ‘Zwarte Duivels’ (de mari-
niers), heeft gestreden op de brug en 
sneuvelde als een van de eersten op 
13 mei. Zijn broer Karel Meulmeester 
raakte (al eerder) zwaar gewond op 
het vliegveld Waalhaven en overleed 
ook op 13 mei, een familietragedie!” 
Hij meent dan ook dat deze overleden 
oudoom hetzelfde respect verdient.

Begraafplaats Crooswijk
Op de Algemene Begraafplaats Croos-
wijk liggen de broers op het militair 
Ereveld vlak bij elkaar, maar terwijl de 
strijd om de Maasbruggen (terecht) 
een eigen gedenkteken heeft op de 
oprit van de Oude Willemsbrug, heeft 
de ‘vergeten’ strijd om Waalhaven dat 
niet: er is niets te vinden dat herinnert 
aan het bestaan van het vliegveld en 
de omgekomen Nederlandse militai-
ren. Onder hen bevonden zich dertig 
man van het Regiment Jagers, op een 
luitenant na allen dienstplichtigen. 
De andere gesneuvelden behoorden 
tot de grondverdediging, luchtafweer 
(onder wie dienstplichtig soldaat 
Karel Meulmeester) en het grondper-
soneel van het vliegveld.

De broers Meulmeester
Marinier 1e klasse Anthonie Johan 
Meulmeester (geb. 1915) behoorde tot 
de groep die op 13 mei als eerste het 
brugdek van de Willemsbrug bereikte. 
Toen de Duitsers het vuur openden 
sneuvelde hij als eerste door een mi-
trailleursalvo. Hij was op slag dood.
Tragisch toeval was dat zijn oudere 
broer, Karel Willem Meulmeester (geb. 
1907), dienstplichtig soldaat bij 77 
Bt LuA – luchtdoelartillerie die op in 
mei 1940 op de pier in de Waalhaven 
stond – op dezelfde dag als zijn broer 

in het Zuider Ziekenhuis in Rotterdam 
aan verwondingen overleed, eerder 
opgelopen bij de gevechten rond zijn 
batterij. In eerste instantie werd Karel 
begraven op de Zuider Begraafplaats. 
Op 31 juli 1940 werd ook zijn stoffelijk 
overschot overgebracht naar Algeme-
ne Begraafplaats Crooswijk.

Reacties op Facebook
Op Facebook werden nog verschei-
dene reacties geplaatst over deze 
kwestie.
Zo meent Angelique Uppers ook dat 
het tijd is dat er op Waalhaven eens 
een gedenkteken wordt geplaatst ter 
ere en nagedachtenis van de verde-
digers.
Henk de Haas vindt een monument 
ten ere van de 51 gevallenen meer dan 
terecht. “Het is goed dat de naoor-
logse generaties beseffen dat ook op 
vliegveld Waalhaven hard gestreden 
is.”

Allert Goossens schrijft op zijn beurt: 
“Het is best gênant dat niets meer 
memoreert aan Waalhaven, de Kool-
hoven fabriek en de Duitse luchtlan-
dingen aldaar. Alleen moeten we in 
Nederland eens stoppen alles als ‘ver-
geten’ te duiden. Er is niets vergeten 
aan Waalhaven 10 mei 1940. Komt in 
alle geschiedenisboeken over de mei-
dagen voor en behoort tot het riedeltje 
vliegvelden dat werd overvallen dat 
vaak terugkomt. Het wordt gewoon 
niet voldoende gerespecteerd.”
Ten slotte vindt ook H. K. Reis dat er 
voor de Nederlandse 51 gesneuvelden 
een monument moet komen.
Waar Ton Meulmeester het uiteraard 
helemaal mee eens is.

Zie ook: dehavenloods.nl/nieuws/
algemeen/41737/geen-monument-
voor-de-vergeten-strijd-op-vliegveld-
waalhaven

Stadsarchief: Welk gedenkteken mist er nog? 

Een gedenkteken voor de op 10 mei 1940 gesneuvelde 51 Nederlandse militairen op het toenmalig vliegveld 
Waalhaven zou niet misplaatst zijn, bijvoorbeeld aan de Waalhaven Z-z (Zuidzijde). Foto: Peter Zoetmulder

Dienstplichtig soldaat Karel Wilhelm Meulmeester en marinier Antho-
nie Johan Meulmeester. Foto’s: via facebook strijdomdemaasbruggen

Karel Meulmeester werd eerst begraven op de Zuider Begraafplaats. 
Op 31 juli 1940 werd hij overgebracht naar Begraafplaats Crooswijk.


