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Beste Maassluizers, 

Ook dit jaar staan wij op een bijzondere manier stil bij de Nationale Herdenking van de slachtoffers 

van de Tweede Wereldoorlog en van conflicten en vredesmissies daarna. De coronamaatregelen 

verhinderen helaas ook dit jaar dat wij hier samen komen om te herdenken. Ik hoop dat dat volgend 

jaar weer kan. 

Op 4 mei gaan de gedachten van velen nog altijd terug naar de Tweede Wereldoorlog en komen de 

verhalen boven. Bijvoorbeeld het verhaal van loodgieter Pieter Kabel. 

Kabel zit in 1941 in een cel in de Duitse stad Bochum. De Maassluise loodgieter zit vast omdat hij op 

2 oktober 1940 werd gearresteerd. Hij was opgepakt voor het verspreiden van een illegaal pamflet 

met een anti-Duits gedicht. Dat gedicht was een reactie op affiches die de Duitsers massaal in 

Maassluis hadden opgehangen. Op die affiches stond de tekst: Engelse vliegers kennen geen genade. 

Die tekst viel erg slecht in Maassluis, want het bombardement op Rotterdam zat nog vers in ieders 

geheugen. Het anti-Duitse gedicht dat Kabel verspreidde had als titel: Vliegers die genade kennen. 

Het gedicht kijkt terug op het bombardement van Rotterdam waarbij veel slachtoffers vielen.  

De Maassluise loodgieter Pieter Kabel werd veroordeeld tot gevangenisstraf van één jaar. Die straf 

moest hij uitzitten in de gevangenis van Bochum. 

Op dinsdag 1 juli 1941 wordt er bij de winkel van Kabel aan de Dr. Kuyperkade een telegram bezorgd: 

Ben om vier à vijf uur in Rotterdam – Pa. Eerder dan verwacht keert Kabel terug naar Maassluis. Een 

verzoek van Pieters vrouw tot gratie was gehonoreerd. Pieter mocht eerder uit de gevangenis. 

Het zorgde die eerste juli in Maassluis voor een waar feest. Vele Maassluizers waren op de been om 

Pieter Kabel feestelijk in te halen en te verwelkomen. De terugkeer van Pieter Kabel werd een waar 

volksfeest in Maassluis. Dit tot groot ongenoegen van de bezetters. Maassluis werd hard gestraft 

voor dit anti-Duitse feest. Er werd in Maassluis een avondklok ingesteld en twintig Maassluizers 

werden voor bijna twee maanden naar Kamp Schoorl gestuurd in de Noord-Hollandse duinen. Dat 

was best een pittige straf. Zij werden gezien als de gangmakers van de festiviteiten. De twintig 

keerden na weken weer terug in Maassluis. 

Het zijn deze verhalen die laten zien hoe belangrijk het is om in vrijheid te leven. Daarom is het goed 

om deze verhalen te blijven vertellen.  

Wij moeten de vrijheid koesteren. Vrijheid in alle vormen. Vrijheid om te zijn wie je bent. Vrijheid om 

te uiten wat je voelt. Vrijheid om samen te leven. Leven in vrijheid gaat niet vanzelf. Dat vraagt een 

inspanning van ons allemaal. Wij hebben een gezamenlijke opdracht. Laten wij ons massaal inzetten 

voor de vrijheid. Elke dag opnieuw. 

 


