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Hoogezand : De bevrijders in de Kerkstraat.
Op 13 april jl. was het 75 jaar geleden dat Hoogezand werd bevrijd van de Duitse
bezetter. De Canadese troepen rukten op richting Hoogezand. In de nacht van 12 op 13
april 1945 hoorde men hier in de verte het dreunen van het zware geschut. Vele
woningen en zakenpanden werden gestut met stropakken om inslag te voorkomen. De
Duitsers trokken o.a. naar Kolham en daar begon de achtervolging door de Canadezen.
We kijken vanaf de Dam de Kerkstraat in met op de oude foto links de -in 1970 afgebrokenpastorie van de Damkerk en rechts zien we op de kleurenplaat de bouwval, waar al jaren
zoveel om te doen is. Hoe ging het op deze plek op 13 april 1945? In de zojuist verschenen
speciale uitgave over de bevrijding van Hoogezand en Sappemeer van de Historische
Vereniging lezen we : De toen 20-jarige Jenny van Beek uit Rotterdam woonde, met haar
broertje, om weer op krachten te komen, bij het gezin van politieman Blaauw, in de
toenmalige Brugstraat, nu de Meint Veningastraat. Wanneer de situatie zeer onveilig werd,
moest Jenny in de schuilkelder van de buurman, kruidenier Bronsema -nu de muziekzaak
Evelien Novacek- een veilig heenkomen zoeken. Jenny schreef aan haar verloofde Adrie, die
nog in Rotterdam woonde : ‘We hebben ongeveer een half uurtje in de schuilkelder gezeten,
toen ineens een vreselijke knal, gerinkel van glas… en wij naar buiten. En wat denk je? De
Hoogezandster brug tegenover ons bij hotel Faber was aan één kant maar een beetje stuk en
het moest nog eens. Wij keken net zo lang tot ze eraf gingen, dan schreeuwden
ze…”Loos…!” en dan wij ook op een draf naar de kelder en dan even daarna weer… Boem!!!
Tot zes keer toe zeg! Toen was dat goed en wel achter de rug en we waren net in huis een
beetje naar de schade te kijken, komt er een vriend van ons aan en die zegt : ‘De Canadezen
zitten in Foxhol!’ Dat is hier nog geen half uur vandaan…’
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