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I. Oorlogsdreiging

Medio opril 1945 hod de situotie in West-Nederlond, no biino 5 ioor
Duitse bezetting, een kritiek stodium bereikt. In de grote steden heerste
hongersnood en de lerreur von de bezetter nom nog dogeliiks in
hevigheid toe. De bevolking, levend onder zwote druk, voortdurend
opgeschrikt door luchtoonvollen en rozzio's en longzomerhond versto-
ken von de meest noodzokeliike behoeften, kende nog slechts één hou-
vost: de hoop op een spoedige ofloop von de oorlog.
Dot de bevriiding noderde wqs voor iedereen duideliik, ondonks het
gemis von rodio en een obiectieve pers. No de mislukte slog om Arn-
hem, die de Íronten tot stilstond hod gebrocht en een scherpe
scheidsliin door het lond hod getrokken, \voren de Geollieerden
opnieuw in beweging gekomen en tot vlok voor de Grebbelinie gevor-
derd. lllegole nieuwsbulletins, geboseerd op berichten von de heime-
liik beluisterde 'Engelse zender', wekten de verwochting dot de totole
ineenstorting vqn Hitlers Derde Riik nog slechts een kwestie von weken,
zo niet von dogen, zov ziin, moor in het bezelte gebied, uur no uur
geconfronteerd mel de grimmige uiterliikheden von het Duitse systeem,
viel het steeds moeiliiker hier nog troost uit te putten.
De vriiheid gloorde; óf en hóe men deze zov beleven bleef voor
menigeen een klemmende vroog....

Prikkeldroodversperring op het pontserfort
lJmuiden. Doorochter de vuurmonden von
de 24 cm L 30 Kruppkononnen von het fort,
dreigend zeewoorts gericht.
De dreiging wos schiin, omdot de Neder-
londse commondont positie lJmuiden, over-
ste Hellingmon, het geschut hod ofgekeurd.
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14 meí 1940, de hovenmond von lJmuiden
geblokkeerd door het s.s. Jon Pieferszoon
Coen. Links het s.s. Von Rensse/oert dot een
dog dooryoor met vluchtelingen uit ,Amster-
dom op een Duitse mognetische miin wos
gelopen.

De doorvoortruimte ochter de ofgezonken
'Coen' \Mos groot genoeg voor de
Kriegsmorine om von lJ muiden een oor-
logshoven voor kleine schepen te moken.
We zien hier de bezetter in onze woteren.

Het Duitse torpedowerkschip 'Merkur' yer-

loqt de pieren . 1941
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Overol zog men de bevriiding mel verlongen tegemoet en dot gold
wel zeer speciool voor fJmuiden, woor de Duitsers uitgebreide verde-
digingswerken ten behoeve von de Alontik-Wol' hodden oongelegd
en complete woonwiiken mei de grond geliik woren gemookt. No de
mossole evocuoties, die begonnen in 1942 en doorgingen tot 1945,
heerste onder de weinigen die overbleven de vrees dot de ploots,
gezien de insponningen die de bezetter zich hod getroost om deze tot
een wore vesting om te bouwen, ols lootste bolwerk tegen de opruk-
kende Geollieerden verdedigd zou worden, en in geheel Velsen wos
de hoopvolle verwochting woormee men de opmors von Britten en
Conodezen volgde vermengd met onzekerheid. Niemqnd durfde te
voorspellen hoe de Duitsers zouden reogeren wonneer de bevriiders
het lJmondgebied zouden noderen.

ln lJmuiden woren de eerste lekenen von de oorlog reeds in de vroege
morgen von l0 mei 1940 merkboor. Om 3.30 uur ontving de common-
dont von hel grotendeels in de gemeente Velsen gelegerde 42e Regi-
ment Infonterie, reserye luitenont-kolonel Von Blorkom, vio de
kopitein-luitenont ler zee Hellingmon ( Commondont Positie lJmuiden)
bevel de olormposities in te nemen. Allerwegen bereidde men zich
erop voor de viiond het hoofd te bieden. Op diverse plootsen hodden
Duitse troepen de grens overschreden en voorhoede-elementen rukten
op richting Grebbelinie en Afsluitdiilt in het westen von het lond wer-
den luchtlondingen uitgevoerd.
ln de uren die volgden vlogen Duitse vliegtuigen voortdurend over het
hovengebied, heftig bestookt door de schoorse botteriien luchtofweer;
tussen de pieren en in het Noordzeekonool werden miinen ofgewor-
pen en in Oud-lJmuiden vielen enkele bommen.
De dogen gingen ols in een roes voorbii. Zondogovond 12 mei rond
een uur of tien orriveerde bii het roodhuis in het dorp Velsen onder
escorte een woordetronspoÉouto von de Nederlondse Bonk met het
prinseliik gezin. Hei hoge bezoek werd op possende wiize door het
voltollige gemeentebestuur ontvongen. No een kopie thee veÉrok het
gezelschop richting pont. Het overige verkeer werd stilgelegd en in het
dorp moesten op lost von de politie overol op de begone grond de lui-
ken voor de romen. Dorpelingen ziin echter nieuwsgierig, dus rende
iedereen noqr boven om le kiiken noor deze rore donkere, gesloten
bonkouto en de schimmen die er omheen liepen. Loter hoorde men wie
er op bezoek wos geweest.
De colonne voer met de pont over en reed noor de noordziide von de
grote sluis in lJmuiden, v/oor de Britse torpedologer Codringfon log
ofgemeerd.
Tiidens de overtocht dook tot ieders schrik een Duits iochtvliegtuig
nieuwsgierig over de pont zonder dot de piloot besefte wot voor een
biizondere loding werd overgezet.
Zodro Prinses Juliono, Prins Bernhord en hun twee kinderen, Beotrix
en lrene, oon boord vqn de Codringfon y/oren, wendde het schip de
steven richting Engelond.
Een dog loter ïrok een onofzienbore stoet personenouto's lJmuiden

binnen, de voorhoede von een welhoost eindeloze stroom vluchtelin-
gen, groiendeels ioden, wonhopig op zoek noor een schip dot hen in

VOilÍgheÍC ken brengen. Slechts enkele groepen vonden een schípper

die bereid wos hen over fe voren.

Een indruk.

I»E BEzETTIiln IJMUIDEN.

Laten we maar .;il zun; aanvankelUk
was hler en daar een anstlge sÍeer merk-
baar tn Umutden, toen de Dultsche bGZ€t-
ttngstroepen aankwamen. Velen haastten
zich naar de omgeving van de Jullanabrug
en ook de ZuldzUde, waar uien zlch een
oppervlakkig beeld kon yormen van de
Iracht van het Dultsche leger. Een elnde-
Iooze rft auto's glng voorbiJ en maakte blf de
meesten een dlepen tndruk. Opvallend was
de wtlze, waarop de camouflage der men-
schappen was vcrzorsd, terw[fl de regéltnB
tn teder opztcht yoor het Dultsche organt-.
satletalent pleltte.

TalrUke wagens werden ondergebraCht tn
de vtschhallen. Intusschen wcrd de Bsrt-
dacht meer dan eens getroklren door hct
Íett, dat verschlllende mllltalren honden
met zlch voerden, met een bloeln waren gé-
tootd en tn het bezlt van EoÍÍergremoÍöong,
eenvoudlge muzleklnstnrmenten, etc. waren.

Velen maakten een praatJe met de Dult-
tchers, dle vertelden yan hun ervarlngcn ln
den oorlog. Ook Hollandsche coldaten wls-
selden yan gedachten met hen. Zooals steeds
tret geval was geweest toonde de bevolllng
zlch overal rustlg.

Krontebericht in 'Het Dogblod voor lJmui-
den' von ló mei 1940.

Kronteberichten in 'Het Dogblod voor
fJmuiden' von 18 mei 1940.

Duitschers gaven concert.

Op het Kennemerpleln.

Gisteravond gaf ,ilrziekkorps van het
bezettingsleger een concert op het Kenne-
merplein.

Behalve eenige marschen en populaire
wif zen, zooals .,,Erlca" speelde het ,,AD der
schöne blaue Donau" en verschlllende andere
moote muzlekstukken.

Het was een prachtlg concert, dat veel be-
lqugstelling trok.

Na afloop der verschlllende nummers
klonk steeds een hartel\f k applaus.

Auto's ";oodschevluchtelingen inleveren !
De commandant van de Duitsche bezet-

tingstrqepen beveelt, dat alle achtergelaten
auto's van Joodsche vluchtelingen, hetzij
weggegeven of gekocht, . onmiddellijlr naar
het Hoofdbureau van politie. Tiberiusplein,
mleten' lyorden 
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Het begin von de iodenvervolging in Vel-

DER REICHSKOMMISSAR
EOR DIE BESEÏZTEN NIEOERLÀNDISCH EN GEBIETE

DER BEAUFTRAGTE
IOR DIE PROVINZ NORDHOLTAND

Tsb. Nr.2389
Dieses Gésdhàfts7eicÍe,'t ist bei

Antwortschreiben anzugeben

HAARLEM, Cen +. April 1941.
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Herrn Biirgermeist er
d.er Gemeind.e Yelsen,
Velsen

Betr.: Bekanntmachung der ftir Jud.en bestehenden
Verbotsvors chrift en;

Bezug: dort. Schreiben vom 3,+.4]-, 1.Abt. , IÍo.2552;
Anla.gen: 1 .
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De bevolking in het bezette Nederlond

werd met uetret t ing tot het verloop von de

striid op de hoogte gehouden door middel

von door de R.À.F. uitgeworpen vlugschrif-

ten.
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lnmiddels wos een Britse demolitieploeg ontscheept, die in de wiide
omtrek olievoorroden in brond stok en belongriike insiolloties opblies.
Gezien de verslechterende militoire situotie werden plonnen geopperd
ook in lJmuiden vernielingen oon te richten, met hel doel de viiond
- wiens opmors onstuitboor werd geochi - het gebruik von hoven, slui-
zen en woterweg te beletten.
ln somenwerking met de Britten deden Nederlondse morine-
speciolisten een redeliik gesloogde poging de hovenmond te versper-
ren. Doortoe werd het s.s. Jon Pieterszoon Coen hooks op de Zuidpier
gezet en tot zinken gebrocht - ondonks de hinderliike octiviteiten von
Duitse gevechtsvliegluigen, die het schip op ziln lootste reis vonuit
Amsterdom herhooldeliik met mitroilleurvuur bestookten. Achter de
Coen brocht men ten overvloede nog een oude miinenveger (de MV-3)
tot zinken, voor meer wos geen tiid. Al eerder wos hel s.s. Von Rensse-
Ioer lussen de pieren op een miin gelopen en holf onder woter verdwe-
nen. Een en onder hod tot gevolg dot de loegong tot lJmuiden vonuit
zee oonzienliik werd bemoeiliikt, oÍschoon de resterende voorgeul
(een ruimte von co. 75 m.l nog breed genoeg \Mos om niet ol te grote
schepen te loten posseren. Het sluizensysteem werd slechts provisorisch
onbruikboor gemookt, de spoorbrug over het Noordzeekonool liet
men ongemoeid.
Dinsdog 14 mei begon voor de burgerbevolking von lJmuiden met een
groot gevoel von onzekerheid. De vissers \voren de ofgelopen dogen
bevolen met hun schepen noor Engelond uil te wiiken. Men hoorde ont-
ploffingen en zog dot sleepboten, vrochtschepen en ook de dokken in
de Vissershoven tol zinken werden gebrocht.
's Middogs om ongeveer ló.00 uur werd de bevolking stroot voor
stroot bevolen lJmuiden te ontruimen en toevlucht te zoeken in de dui-
nen. Dit bevel kwom omdot er vrees bestond dot de Britse demolitie-
ploeg dicht bii de behouwde kom zwere explosies zou veroorzoken.
Mossool vluchtte men.
Duitse Dornier vliegboten vlogen met verlichting oon loog over lJmui-
den. Er werd niet geschoten door het luchtofweergeschut. Dot wos om
ongeveer 20.00 uur.
Bii het invollen von de schemering werd de strootverlichling ontstoken
en werd bekend, dot Nederlond de striid hod gestookt. Pos longzoom
kwom men tot bezinning en keerde men, oorzelend, noor huis terug.
ln de stroten wos het een choos; ruim 50 oulo's \voren onbeheerd och-
tergeloten en persoonliike bezittingen en militoire uitrustingsstukken
logen overol verspreid. De Britse soldoten hodden zich teruggetrok-
ken, evenols een oonlol Nederlondse ouloriteiten, wooronder de Com-
mondont Positie lJmuiden. Nederlondse militoiren ossisteerden de
politie bii het herstellen von de orde - in ofwochting von de komst von
de Duitsers.
De opwinding von de ofgelopen oorlogsdogen mookte ploots voor
een gevoel von diepe neerslochtigheid. Het bericht dot nq het prinseliik
gezin óók Koningin Wilhelmino, olsmede de regering, noor Engelond
wos uitgeweken, werd slechts moeizoom verwerkt.
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2. Bombqrdemenlen

Onder de eerste bezettingstroepen die kort no de copitulotie de
gemeente binnentrokken, bevonden zich kleine oÍdelingen von de
Kriegsmorine, \Moorvon de officieren met welgevollen het hovencom-
plex, het fort en de sluizen in ogenschouw nomen. De borrière tussen
de pieren werd weinig hinderliik gevonden - een probleem von tiidelii-
ke oord. Duidelilk bleek dot lJmuiden een 'morinefunctie'wos toege-
docht. Al in de nozomer von 1940 kozen 'Schnellboote' en ondere
kleine morinevoortuigen ligploots in de Vissershoven. Eind ionuori
l94l orriveerde het 1e Schnellbootflottille, in oktober ofgelost door
het 2e. L,,oter zouden nog ondere eenheden komen, in steeds snellere
opeenvolging, totdot tenslotte, in hei voorioor von 1945, het 8e Flottille
- een der lootste flottielies, die lJmuiden ols operotiebosis gebruikten
- nog slechts de beschikking hod over een viiftol boten. Vonuit lJmuiden
werden tolloze 'roids' uitgevoerd tegen de geollieerde scheepvoort,
woorbii onze bondgenoten oonzienliike verliezen ziin toegebrocht.

Verkenningsfoto von de U.S. 9th Air Force
von de oonvolsbosis von de Kriegsmorine
te lJmuiden, moort 1944.
Centrool Schnellbootbunker I oon het ein-
de von de Horinghoven met doqrbii geco-
moufleerde oliebunkers en een torpedo-
bunker. Linksmidden boven de gigontische
Schnellbootbunker II in oonbouw. Op 26
moort volgde d" grote bomoonvol.

De bomoonvol von 13 februori 1943 met
ols doel de H oogovens. Een Venturo-
bommenwerper von het 21th squodron
R.A.F. dropt ziin lost boven het sluizencom-
plex en de omgeving von de buitenhoven.
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Het spoortie von het Provinciool Ziekenhuis
op de Duinweg nobii de Willem de Zwii-
gerloon. Op de ochtergrond Duinweg ló.
Het treintie vervoerde kolen noor het zie-
kenhuis vonof het stotion Sontpoort-Zuid.
Het spoortie is hier omstreeks 1942 gefoto-
grofeerd. ln de eerste wintermoqnden von
1943 viel ook het Provinciool Ziekenhuis
ten prooi oon de bezetter voor het legeren
von troepen.
Op koudg mistige winterdogen tussen 4

ionuori en 5 februori 1943 vond het mosso-
le tronsport ploots von 1334 potiënten en
404 leden von het personeel vonof een op
het ziekenhuisterrein geïmproviseerd per-
ron in de treinen longs het liintie over de
Duinweg, vio Sontpoort-stotion noor zeven
evocuotie-gestichten in den londe.

Poordentroctie von
uit lJmuiden-Oost.

de firmo M. Overdorp
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op lost von de Duitse bezette_rs ingeleverde

rqdiotoestellen bii de firmo Stuurmon oon

de Hoofdsïroot óo te sonïpoort, oktober

1943.
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Noormole lJmuiden nouwer betrokken rookle bii de Duitse oorlogs-
voering, ondervond de ploots een groeiende belongstelling von de
Britse luchtmocht, die de opdrocht hod Duitse steunpunlen en industrie-
centro te treffen, woor deze zich ook mochten bevinden. Keer op keer
scheerden gevechtsvliegtuigen von de 'Royol Air Force' (R.A.F.) over
het hovengèbied, schepen en opslogplootsen bestokend. Doorbii viel
het niet te vermiiden dot ook de burgerbevolking risico's liep. Spoedig
werden ook de Hoogovens doelwit von luchtoonvollen; de eerste bom
viel in de nocht von l8 op l9 iuni '40 in het iizerporlg gelukkig zonder
slochtoffers te moken. Lotere 'storingsvluchten' zouden wel mensenle-

vens kosten. Bii oonvollen op 10 moort, 6 en7 opril,25 opril en 2l
ougustus l94l rookten in totool 4 orbeiders zwoor gewond; tolloze
onderen liepen lichtere kwelsuren op en een employé von het Loodswe-

zen werd voor ziin woning gedood door een scherf von een luchtdoel-
gronoot. Bil een z\Moor bombordement, uilgevoerd op 22 september
1942 vielen ó doden en rookten er 35 mensen gewond . Op 26 novem-
ber.verschenen voor 'l eerst bommenwerpers von een Amerikoons type
boven het Hoogoventerrein, Lockheed 'Venturo's', gevlogen door Britse

bemonningen. Tiidens een reeks hevige oonvollen, die zich von eind
1942 tot in mei 

,1943 
uitstrekte, vielen wederom doden, 3 orbeiders

von de Condor, en werd grote schode oongericht. De PEN-centrole
wos op 14 en 17 mei '43 doelwit von Amerikoonse vliegers, moor hun

'Morouders' boekten nouweliiks resultoot. Slechts de burgerii leed
opnieuw verliezen.
Vonof die dotum werden de Hoogovens met rust geloten, door de
Nederlondse regering in londen het weinig opportuun ochtte in dit sto-

dium von de oorlog nog longer bedriiven in het voderlond te doen
bomborderen, die men binnen ofzienbore tiid zelf hord nodig zou
hebben. De kriigskonsen \Moren oon het keren en Britse en Amerikoon-
se troepen bereidden een invosie op het Europese vostelond voor. De

beslissing betekende echler niet dot lJmuiden ols zodonig voortoon
gevriiwoord zou worden voor luchtoonvollen, integendeel. Er \Moren

ondere, belongriiker doelen voorhonden gekomen.

Sedert het momenl woorop de Kriegsmorine belongstelling voor IJmui-
den hod gekregen, wos de behoefte oon een 'beschermd'onderko-
men voor de schepen ontstoon; een behoefte, die ol eind 1940 leidde
tot de bouw von een zogenoomde 'Schnellboot-bunker' oon de zuid'
kont von de Horinghoven, spoedig gevolgd door de oonbesteding von
een lweede, op korte ofstond von de eerste. Medio 1942wos de eersle
voltooid, nummer twee kwom nooit helemool of.
Terwiil de voltooiing von de beide kolossole bunkers gestoog vorder-
de, kreeg de Vissershoven longzomerhond het uiterliik von een échte

'oorlogshoven', oversponnen met comouflogenetten en voorzien von
betonnen 'boxen', die de voortuigen bescherming boden tegen de
scherfwerking von exploderende bommen. Vissersboten zog men er
niet meel beholve \A/onneer deze vlok voor hel uitvoren even oonleg-
den bii het kontoor von het Stoolsvissershovenb.edriif, toen 'Hofen-
iiberwochungsstelle', om de schippers gelegenheid ïe geven hun

meldingsplichl le vervullen. De vishollen werden gedeeheliik ols voor-
roodruímien gebruih, onder ondere voor de opslog von torpedo's.
Begin 1942, Íoen een omfibische oonvol op Engelond nieÍ longer tot
de mogeliikheden behoorde, begonnen de Duítsers zich zorgen te

Aonvol op Schnellbootbunker II op 14
moort 1945 met Disney-bombs (door roket-
ten oongedreven bommen). De oonvol
werd uitgevoerd door de 12th Bombgroup
8th U.S. ,Air Force. De bommen werden op
een hoogte von 20.000 feet (t O km) ofge-
\MOrpen.

Beil0l|dl||aH!|g
Blijkens een heden ontvangen mededeeling hebben

de Duitsche Autoriteiten nader bepaald, dat he!

bevel tot ontruiming is opgeschort tot 28 Februari
1943. voor hen, die werkzaam zijn bij:

I. de Organisatie Todt, Konoor*r'236,

2. Festung Pionierstab, o'ï',1;Ï:ïïl:ï"'
hhfooa llccrbn 2í3Í;

3. Marinehafenbauaffit, *ï:it:ï'."''

Het vort'ustaantle gr.ldt uitslrritt'nd voor hen, wier
namen voorkomen op dt' door llovengenoemde in-
stanties bij derr Burgenreester in te dienen lijsten.

Belonghebbenden dienen zich uitsluitend te
wenden tot de leiding von vorengenoemde
instqnties om op bovengenoemde lljsten ge-
plootst te worden.
'li:r gcnreenlc-vtrclarie kunntrr tcrzakc g«'n inlichtrngln uordcn rt'r.lrekt.
\rxrr rle gczinntn ran rle hit'rlxrftx'ftlt' 1x'rvrncn i. het lx'rr'l tor ontruiming eveneens

opgcschorl tot 2tl I'r'hruari l9Í3.

\(X)R I)E ()\FlRlGFl PFIRSO\E\ blijft het ontntinringsbcvel onverminderd van kracht.
7ij, die in rle ontgÍ'ring tnrrlen wrrrtlen ontlergelrrar.ht.omdat zij hicr mogenblijven*erken.
alsnr«le de firrcnx.n. dir nir:t ()ïer ('(,n cigcn eracuatie-adrr"-be.thikkèn, diénen voor de
1ilaats alwaar zij rr.rd.n,rnd*rgelrra.ht Bn lrxlr dc regrling van het rranspnrt derhagage
zi.h l. ut'nd*n trt d. afd«'ling btr,,lLing tt.r gemcentr.-w.retarie en *et zii.'wier g..hcïË-
naanr h'ginr mcr do tlrs 
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i? X
. G rn. I ., Diosdrg » 9 crp iu
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D*td{ 3.Lin Voln{rrJ

De Burgemeester ven Velocn,

Tj. v. d. VEIDE.

De evocuofíemoofregelen golden níeÍ yoor
iedereen.

13



GEMEENTE VETSEN
BEI(ENDMAI(ING.
( )p l,r'rr'l \ilrr rlctt \\ r'r't'trrit.ltl-1,,'r,'llr,'1,1,,'r' irr \,',1,'r'l:rrll lr,','lt
rl,' liiik-,',,rrrttti--itt'i- t,.t' ltll lrcz.ll,' \r'rlct'litttrl',1r,' 1,'lrilrl irr

lr.r ,''litt* ""' "l',,1]",',: l,':;1,::ll,'J::,:ll ,i:.1,':'"'lijk'' 
"rrtt'ttirrtitt:

l lct gclritrl. rlirl irr tltzr' :r'tttt't'ltlr' \ (x)l' ott l-

rttilrtitr:: irr,t,tttttt,'rkittg korrrt. i-

geheel Santpoort-dorP
en Santpoort-station,

met uitzondering van de strook gelegen tusschen de tqnk-
ààchi en een l-iin loopende door-de às van de Ctemerlaan

zoowel in 
-Weste-lijke 

als in Oostelijke richting.
(Voor dit laatste gedeelte wr.ordt 

ilffJí:r"" 
naar een speciale

\ll,'1,,'l'-,,tt,'tt tlit'tt''tt llt'l \,1'r'll rllll'('lll't'\r'll:lt'lri''rl lt rct'litlr'tt

rririr J2 tr';,1. l() I l. l),'i, tt,'tt ,,ttrltt' rl,'2,' pr'l''r)lllll. rli'' zlll'

\11t'(,(,1 ,,i11,'rr ,.rirr.rrirlir.-ir,lr',.- krttttt,'tt z,,t'gtlt:t1t'll. r1t'lt'r'kkptt z6r,

'l,,,r'rlil rrrt'ut'lijk. \l''rrlril;ril kittt tttt'tlt'ilt'll.lll('il rt"ltlt'tt \.r)l'rr)()-

,,',' 1x'r'-,,,,rrlilk \ool ,,',1,,,'1''g,'1,':1,'rtlt,'i,l k;ttt rl"l'tlt't' z()l'il :('-

,lr',r::,'rr. Kirtt rri,'l \1í)l' \r'l \1,1'1'-"1'11"'1'1111,'i,l t,"t'tl''tt lt'zt'l'Lltl' rlittt

rrtrx.l lrct rrr,'trl,iliril in ,1,. rr,rrrin3 itlltltl'l,liit,'rr. l.iLl,'rr ,'rtttttitlir'-

irrlr.r'--r.n ziirr trir.t lrx':tr.l;rlr.rr itr rl,'g,'ttt,','ttlctt Il,','ttt-k,'t1.. \,'l-r'rr.

li'r,'t'r, iik. I it:lr',''t. lil,,,'rtr,'ttrlitirl crr \"r'lrrllll'l '

l)r, orr.r.i!r.irl lr.tol'r'r,rr llr.t-()il{.il \\r)t'rl('tt irr llr'l tiirlrrrk l.itrr..l(}

ir.rrt. l'l ji 5,.rrt. l() l I rl,.r. rlr. z.r'1 rrtl ,lr' (.,,rrrtttt--i,' lltlt'-
' ::,'t'1,,'t,,lkittg',,tt,1,'t'lt,'l,t.t,'ltl itt ,1,' g,'ttt,'t'ttlt' \tlt-lt't''litttt'

l,,,,rr i,.,l,.r. ,li,. zi,.lr rrir.l rr.ur ,l,',r,. rurrrrriizitrg,'n lr,,tt,ll. zrtl rl.,rr ,1,' l)rrit-,'lr,'

\\r'''rrrr'r''r ''''"""'*",',,,],'1,:ll;i1,,:1,;.-i;ï;;lll.,,l:*i,,i,'iil,ll z"tt'l't ttr'''l''tt''tttittr:

\ I'll.Sl'l\. l() Sr';rturrlrcr l9 I I

l)r' llttt'gr'ttlr'r''lct'.
'l'i. \ \\ t)l"li \\ l.,ll)1.,

Or"ir.ei,r scrrmril ve:i." N-

GEMEENTE VETSEN

BEKENDMAI(ING.
Ogr lx.rr.l riirr rk.rr \\ r,r'r'rrrircltl.lrcrcllt,'1,1,,'r' irr \r'rlt'r'litttrl lr,','lt

,l,l Ilijk.,,,,,ruui::ar.i. \(x)r lrcl lx'zr.llr.\r.rL.r'lrrrrrl.r'lrc g,'lri,',1 irr

rr,'r rx'r..;{ ',,,, ,,1',,11,'l;: 

l::;1,::lilil:,:::,,f:.il:,'rr,'riik,' 
'r'l,,.':i'lrrirr;

Ht't gt'llit'd, tlat irr tlt'zc H('lll('('lll(' \ (x)r ()lll'
rrrirrrirtg irr iltltllll('rkillg krltttt, i.

geheel Velsen-Noord,
nrot tritzondt'rirtg \ all l'}.l'].\.-(,r'ntralt' ('Il

I loogor t'tts.

nr«x.l ltr.t rttcttllilitir itt rL'rrottittg itlltlt'rlrlijrur. l',igtrr r'rltt'tlitllt'-
adrr.stett zijrr nir.t trx'gclitlrrr itt rL' gctttr'('llt{'ll ll,','rrr'k,'rk. \ r'l.r'rt-

lI'rcrr. ijk" I it;lcr'.t. l]Lrt'ttrcttrLlll t'rr \"''rrrl''lli '

l)r, rlrr.rigc al'lrl t,,r'rr.rr lx.t.:()n(.rt u,,rrl,.rr rl,,,,r rlc z()rg \rttt rlc

C«rtttrttiSsic lltrrgcrlrt'r olkirrg rlttrk'rgclrrirtltl irr rlt' gt'tttt'r'ttlc
\rrr-lcrrliutt.

I,lcn ier['r. rlil zir.lr 1i1l aatt rlt'21 aitttsijzirrgt'rr ltgtlrlt.,',rl rIr,r r['l)rrrt't'lrt'

wecrrttalrrr *''""""*''Ï,,,1'ï::::i1,,:l;;.-j;lliï "" ,l; rïlïl;ll,ll 
z'lrttrr.r t':t.rr'l'tru 

'li,,g

VHl,SIll\, l9 St'ptctttlrtr l9 l I

l)r'.llrrrgt'rlrt't''1.1" .-l
t'j. \ \\ l)l.,li \\ l.,ll)1.,

EilffilSffiElslsenjl-.

Evocuotie op 20 september 1944 von sont-

poort.rs ric'hïing Hoorlem, hier. gefotogro-

ïLtd op de ouàe Riiksweg ter hoogte von

de Vergierdeweg.

Nog een beeld von de verdreven Sont-

poorters op de Riiksweg in Hoorlem' 20

september 1944'

ZelfsvoorhetbetredenVondeverschillen.
;;'g.É'"aei binnen de Vesting hod men

toesLmming nodig'
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I rrcrsaoxeN EN GEHEEL vERNrmoDE GEBotwEN -

moken over een Geollieerde londing in Noordwest-Europo. Met ÀaNrALuo*rN6EN opeMEr re4o. resro

behulp von tolloze tewerkgestelde orbeiders uit het bezette g"qi9d ;à."'ïff{li+ïfuil,H:ffiff^ïli:'Eï:' '_ïl'*l
werden longs de gehele Noordzeekust, vonof de Noordkoop tot Griz :'Sl"3ffiXfiffirilo'nrcr
Nez, versterkingen oongelegd. Binnen deze Atlontik-Woll' moesl Éiffirïfr? iàïï[u'rï-'=' u*lru,Z

lJmuiden een belongriik steunpunt goon vormen. Noioor 1942 kwom aFGEBRoKEN woNrNGEN. sreo I

een mossole evocuotie 9p go.ng, die.de ploots grotendeels zou o.ntvol- Koorr von Velsen, oongevende de ver-
ken; olléén diegenen die ols werkkrocht of onderszins 'onmisboor' woesting von de bebouiing door Geol-
werden geocht mochten mel hun gezinnen binnen het 'vestinggebied' lieerde bombordementen en de ofbrook

bliiven ion"n, mits voorzien von een deugdeliik Ausweisl-Medio yol woningen door de. .bezetters ten
rA/^ r . . r. .r I r '-,-'--.:'- 

behoevevonhetschootsveld.ly4J wos de grote ontrurmrng voltoorcl, ol zouden oP onregelmotrge
tiiden.steeds nieuwe selecties worden toegeposl, tot begin 1945 toe.
Hele woonwiiken werden op lost von de bezetter ofgebroken, teneinde
schootsveld te verkriigen voor de diverse botteriien. Een onofzienbore,
troosteloze puinvlokte wos hel uiteindeliike resultoot; een grillig litte-
ken, dot zich vonof lJmuiden-Oost tot diep in het hort von de oude
plooÍs uiisÍrekÍe.
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Bunker
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Sperre (smolle doorgong)

Tonkgrocht

Droketonden

++r+r Tonkmuur

§ Tschechenigel (stolen lonkversperring)
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De Festung lJmuiden hod een defensief korqtter, ierwiil de beide

Schnellbootbunkers oon de Horinghoven ols offensieve bosis dienden

voor de Kriegsmorine en derholve niet op de koorï ziin oongegeven.
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Zware luchrdoel- en kustbotteriien
A de zwore Iuchtdoelbotterii Dunenberg
B de zwore kustbotterii Wiik
C het zwoorst verdedigde deel von de

Festung, genoomd Kernwerk (Fortei-
lond)
de zwore kustbotterii Heerenduin
de zwore luchtdoelbotterii Olmen
de zwore luchtdoelbotterii Sild-Ost
de zwore luchtdoelbotterii Bohnhof
de zwore luchtdoelbotterii Kruisberg
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101 Von Oldenborghweg
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103 Rooswiikerloon
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10ó Riiksweg
107 Doodweg (KoPelweg)
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3. De Vesting

Op ollerlei punten, zowel longs de zeereep ols in het ochterlond, ver-
rezen betonnen onderkomens, gevechtsbunkers en geschutsopstellin-
gen. Aonduidingen ols 'Stellung Ugrukoi 'Boterie Olmen' of
'Heerenduinen' en 'Bunkerdorf Siid'werden begrippen, die nog long
no de oorlog bekend zouden bliiven. 'Beeckestiin', het buiten en de bil-
gebouwen beschilderd in een voolgroen comouflogepofroon, wos in
gebruik ols bevoorrodingskwortier, en in het Missiehuis te Driehuis
wqren morinelroepen gehuisvest; de omgeving von hel Antoniuszie-
kenhuis werd 'Lozoreit-Sperrbezirk'. Op het Iondgoed 'schoonen-
berg' bevond zich het 'Festungkommondo', ondergebrocht in een
viertol reusochtige bunkers. De lootste Festung-Kommondont wos de
Generol der Artillerie Hiiitner.
De oonleg vqn de diverse versterkingen in lJmuiden leidde tot her-
nieuwde octiviteiten von de Geollieerde luchtmocht, die nog een verde-
re ofbrook von het oude lJmuiden en het hovengebied bewérkstelligde.
Op zondog 26 moort 1944 voerden ,Mitchellrs, en ,Boston,s, ,oi d"
R.A.F. (wooronder toestellen von het Nederlondse 320 squodron) in
somenwerking met 'Morouders'von de U.S.A.A.F. een zwoor bom-
bordement uit op de betonnen schnellboot-verblijven oon de Horing-
hoven, moor er zouden méér oonvollen, met speciole proiectielei,
nodig ziin om deze uit te schokelen. op 24 ouguitus en l'5 decembei
werden er betere resulÍoten bereih. voorol 'schnellboot-bunker l,
kreeg er ongenodig von longs. wor de schode bii de eerste en rweede
oonvol 1og provisorisch te herstellen geweest, bii de lootste bleek dit
onmogeliik- De ofgeworpen 'Tollboy'si die ditmqol dwors door de
mossieve doken woren geslogen, hodden een dusdonige schokgolf
teweeggebrocht, dot de fundomenten ontzet woren en hà interieui in
een choos wos veronderd. De rol von de beide kolossen wos uit-
gespeeld. De oorlog ging verder.

Aon het begin von.het vierde oorlogsioor \l/oren er oonwiizingen, dot
een kentering .op komst. wos. De gefluisterde slogzin 't Goót goed!
ging von mond tot mond. Het ronen von de Duitsehocht oon dJfron-
ten, gevoegd.bii de verslechterende levensomstondigheden, hod het
overgrote deel von de burgerii een extro stimulons tot verzet gegeven
en de orgonisotie von de diverse bndergronds' - werkende gràe[erin-
g"l - "t don niet vonuit Londen geleid - bereikte longzomeihond een
behoorliike grood von perfectie. De verzorging vo-n 'onderduikers,,
ioden en ondere gezochte personen werd proÍÉssioneler oongepokt en
het qontol sobotogedoden steeg.
overvollen op (semi)-militoire obiecten en disrributiekontoren kwomen
steeds veelvuldiger vooL een ontwikkeling die de bezetter met grote
zorg vervulde en-een toenome von het Duitse politie-optreden meizich
meebrocht. De 'sicherheitsdienst' (s.D.) sponde zich iot het uiterste in
om.de groepen die zoveel lost veroorzookien te penetreren - woorbii
veel gebruik werd gemookt von Nederlondse informoteurs. Dit leidde
tot een verscherping von de situotie. Niet zelden werden personen die
de Duitse instonties hond-.en spondiensten verleenden en ols gevoorliik
voor de orgonísofie- werden beschouwd door verzetslieden op sÍroof
neergeschotgl. Ygok werden no een derge_liike oonslog, oís de doder
onviidboar bleek, giizeloors terechrgeste-ld I 

""n 
nor^ïoi ,epreroille,

Terwiil Velsen zwichtte onder een zwore
Duitse bezetting en Geollieerde luchtoon-
vollen, sportelden op rustige momenten
weldoorvoede edelgermonen met hun
'Mödel' in hun eigen onti-tonkgrocht, hier
voor Beeckestiin in Velsen-Zuid, zomer
1943.

GEMEEilTE VELSEI{

De Burgemeester van Velsen maakt
bekend, dat door hem aan den Vesting-
commandant lJmuiden is verzocht om
vergunning te verleenen dat de geëvacu-
eerde bewoners van Velsen-Noord weder
hun woningen in Velsen-Noord mogen
betrekken.

DITVERZOEK IS ECHTERAFGEWEZEN

Alle personen die reeds hun woningen
in Velsen-Noord hebben betrokken dienen
deze onverwijld te verlaten.

lndien hieraan niet wordt voldaan
zullen strenge maatregelen genomen
worden.

\/ELSEN, 7 NIÀ;\RI i9{5
I)e Iluroenrt'esrcr yan Vcl..cn,

Ti. v. tl. l4/eicL'.
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De Festung lJmuiden wos omgeven door
onti-tonkgrochten, droketonden, onti-tonk-
muren met doorlootposten en Tschecheni-
gel.
We zien hier de onti-tonkversperring in de
Midden-Heerenduinen, die zich vonof de
zeereep londinwoorts voortzette.

De zwore kustbotterii Heerenduin.
Centrool de vuurleidingspost voor de kust-
verdediging.

We zien hier de onti-tonkversperring over

d. ,poorliin bii Driehuis'Westerveld ' 1944'
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die ollerwegen sterke sentimenten opriep en de weerzin tegen de

bezetler en àiens trowonten nog vergrootte. De N.S.B.'ers, leden von

de reeds ver voor de oorlog opgerichte politieke beweging, die
meteen no de copitulotie een colloborerende koers hod ingeslogen,
die tevoren ol met orgv/oon werden bekeken, rookten meer en meer

geï'soleerd.
Éet feit, dot de toenmolige burgemeester von Velsen, Ti. von der
Weide, een overtuigd portiilid wos en nouwe conloclen onderhield met

de S.D., mookte verzetsoctiviieiten in de regio extro riskont. De druk
von de bezetter nom voortdurend toe, terwiil het werk met de dog
veeleisender werd.
Hod men in Velsen oonvonkeliik te moken gehod met vrii ongecompli-
ceerde opdrochten, zools het opzetten en uitbouwen von de orgoni-
sotie en het vermenigvuldigen en verspreiden von illegole
nieuwsbloodies, ol spoedig breidden de werkzoomheden zich uit tot
het voorbereiden von stokingen ols protesl ïegen de toenemende

iodenvervolging, de opvong von bnderduikers' en het uitvoeren von
kleine sobotogedoden. Voorol no de Brits-Amerikoonse londing in

Noord-Fronkriik (ó ivni'441 steeg het oonlol token met sProngen.'
Wopens moesten von her noor der worden getronsporteerd en

opgeslogen, overvollen gepleegd en gegevens ten dienste von de
Geollieerden verzomeld. Dit lootsle ter inleiding von de verwochte,
meest spectoculoire inzet: het doodwerkeliik deelnemen oqn de bevrii'
ding.

Pol oon de oostkont von het dorp Velsen
binnen de tonkgrocht \Mos een oorden wol
opgeworpen, woorin bunkers met geschut
woren oongebrocht voor het bestriiken von
de Amsterdomseweg, 1945.
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Achter de ontitonkgrochten logen bunkers
ols onderkomens voor monschoppen en
opstellingen voor onti-tonkgeschut.
We zien hier ten zuiden von Beeckestiin

longs de Kwekensteinsweg op de voor-
grond zo'n geschutsopstelling en dooroch-
ter een monschoppenonderkomen.

Bunkers ols onderkomen von monschop-
pen, gecomoufleerd ols woning op het

Pontplein in het dorp Velsen. Joren no de
oorlog werd op de bunkers een koffiehuis
geëxploiteerd. Pentekening door L. K. Zel-
denrust.

De inundotie von de poldergebieden rond
de 'Festung' \Mos een verdedigingsmootre-
ge! tegen luchtlondingen.
We zien hier de inundotie von de polder
De Velserbroek met op de ochtergrond het

dorp Sontpoort, voorioor 1944.

WolzkörPersPerre

de hoofdingong

1945.
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Afgebroken woningen in Velsen-Noord
qon de Wiikerstrootweg, Konoolkode,
Kruisstroot en Burgemeester Weertsstroot,
1945.
,Alleen de melkinrichting 'Velsen', hote! De
Prins - tiidens de oorlog Ortskommondon-
tur - en het huis von mokeloor Bus - dot ols
woning von de Ortskommondont diende -
woren door de bezetter gespoord.

Afbrook «lon de oostziide von de Wii-
kerstrootweg in Velsen-Noord. Op de och-
tergrond hotel De Prins, 1945.

Afbrook gezien vonof de Zeeweg in zuid-
westeliike richting. Op de ochtergrond de
Poterskerk en de Goede Herderkerk
(rechts), mei 1945.

Gesloopte woníngen oon de Wíjkerstroof-
y_eg_en de Melkloon, westwoorts gezienl
1945, rechts huízen oon de pelsstriof.
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Overzicht von de ofbrook in lJmuiden-Oost

gezien vonof de Poterskerk in noord-

Ëosteliike richting. Rechts de gespoorde

bebouwing oon- de Heidestroot en P' J'

Troelstrowe§f,, winter 1945.

ln 1944 werd de Noordersluis door
bezetter onkloor gemookt.

de

verwoestingen oon de Noordersluis, 1944.

Op lost von de Duitsers werden bepoolde

stroten in Oud-lJmuiden en omgeving

opgebroken. We zien hier de Snellius-

strooï, 1944.
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De zwoorbeschodigde visbrug, de verbin-
ding tussen het visstotion en de Bik en

Arnoldkode, 1945.
De ver\Moesting wos een gevolg von het
zwore bombordement von 24 ougustus
1944 op Schnellbootbunker I door het

617th Squodron R.A.F.

Dezelfde verwoesting gezien vonof het
visstotion, 1945.

Gezicht op de ofbrook in Oud-lJmuiden
vonof de Konoolstroot bii de Keizer Wil-
helmstroot zuidwoorts.
Links op de ochtergrond hotel Augusfo en

rechts bioscoop Tholio, 1945.

ook de luchtdruk von zo'n bombordementr
zorgde voor omyongríike schode.
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Gezicht op de verwoeste vishollen, 1945.

Gezicht vqnuit de verwoeste vishol op de
eveneens zwoor beschodigde Trowlerkode,
1945.

Bomkrqter in de kodemuur oon de 'Zuidzil"

1945.
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4. Het Verzei

Vonof l94l opereerden in Velsen, zools dot ook londelilk wel het
gevol wos, verschillende kleine verzetskernen, zonder dol door een
strikte orgonisotie oon ten grondslog log. Beholve in dót gedeelte von
de gemeente, dot loter door de Duitsers de 'Festung lJmuiden'
genoemd zou worden, toonde men zich tevens zeer octief in Sontpoort
en Velsen-Noord.
ln Sontpoort werd een eersle oonzet tol verzet gegeven door het echt-
poor Hop-von Tiel, oonvonkeliik in de vorm von hulp oon ioodse
onderduikers. Al spoedig groeide dit ongeorgoniseerde initiotief uit tot
een odequole dienstverlening, die noost ioodse londgenoten ook
ondere vervolgden verzorgde. De uitbreiding von de werkzoomheden
leidde ertoe, dot in het noioor von 1943 oonsluiting werd gezocht bii
de Londeliike Orgonisotie voor Hulp oon Onderduikers (1.O.).

Toen het risico voor het echtpoor Hop te groot werd, nom Peter von
den Berg de orgonisotie voor de hulp (voorol oon ioodse onderdui-
kers) over. Ziin werkterrein wos Sontpoori-Noord en -Zuid en het
gebied ten zuiden doorvon.
ln de verzorgende seclor wos de energieke Nel Hop de siuwende
krocht. Door hoor intensieve contocten met Amsterdomse ioden kon zii
invloed uiioefenen op de wonkelmoedigen die zich, orgeloos, oon
deporiotie wilden onderwerpen en dezen overholen om onder te dui-
ken. Tientollen contoclodressen en gostgezinnen vielen onder hoor
'beheer', ontelbore vervolgden wees zii de weg noor een veilig toe-
vluchtsoord.
Een ondere Sontpoortse verzetsgroep vond hoor bosis in het medio
1942 door de Sonipoorter Cosper Spoor en met medewerking von de
lJmuidenoor Piet von den Boogoord opgerichte V-(riiheids)-leger.
Deze wos meer loegespitst op krochtdodig verze!. Het V-l-eger kende
twee groepen, nomeliik een ofdeling Burgerwerk (B.W.) met onder
ondere Dirk von Riiswiik en Henk von Diik, en een Striidend Gedeelte
(S.G.) met onder ondere Roel Tomossen, Anton von Bokel, Mox Roest,
Doniël Schooneveld en Piet Gulikers.
Het hoofdkwortier von het V-L,eger wos oonvonkeliik Duinweg nr.22,
villo 'Noiode'.
De ofdeling Burgerwerk von Von Riiswiik nom ook de zorg op zich
voor onderduikers, moor in hun gevol meestol voor niet-ioodse londge-
noten. Hun werherrein log hoofdzokeliik in Sontpoort-Noord en
Velsen-Noord. Henk von Diik zorgde doorbii eveneens voor de Íinon-
ciën en onder meer voor bonkoorten. De benodigde bonkoorten, elke
4 weken 400 stuks, werden hoofdzokeliik verkregen vio de distributie-
ombtenoor J. J. C. Bonder von hel konloor Velsen/lJmuiden, tegen rui-
ling von door de L.O. verstrekte volse inlegvellen.
Zowel in Sontpoort ols in lJmuiden hielden de experts von Burgerwerk
zich bezig met het vervoordigen von folsificoties.
No september 1944 verplootste de ofdeling Burgerwerk Sontpoort
von het (toen voormolige) V-leger zich von villo 'Noiode' noor een
verdieping von de herenmodezook von Willy Holt oon de Anegong
Íe Hoorlem. De hulp oon onderduikers werd uitgebreid met de zorg
YOOr SPoorwegrnensen.
Het voormolige striidend Gedeehe, onder de vrog von de B.s. een

Bekendmak n gl.

In vt.rband rrr«'l rlo irr rkr lrratstr. rlagen irr rle gr.rrrt\.nten \','lscrr

en llcverwijk voorgr.korrrr.n rrrrxrrrlaan.lirgr.rr. i. lrr.l rol;Icnrft.

bevolen:

De op l6 April j.l. gearresteerde inwoners

van genoemde gemeenten zullen onmid-

dellijk in vrijheid \,vorden gesteld, indien

YooÍ 19 Àpril 1911, te Í8 uur,

1.) de daders dezer aanslagen door de inwo-

ners van Velsen en Beverwijk zijn gegre-

pen en overgeleverd aan de bevoegde

politie-instanties, of

2) van de bevolking nrt'dedeelingen worden

ontvangen, welke tot dt' opsporing en aan-

houding van de daders leiden.

Velsen-Bevcrwijk. lï,\pril 1911.

l)r. Ilrrrgr.rnee.tr,r. r'iln \elscn en Beverwijk.

Ï' ,":':i:"J::".

Een oorlog vergt altud slachtoffers o,nder
schuldigen, onschuldigen, verzetsstrijders en
bevrijders.
Verzet moet erzijn De bezetter moet weten
dat niet willoos wordt toegezien, dat eigen
mensen, have en goed te gronde gaan aan
een monsterachtig systeem. Dus worden
er verzetsmaatregelen genomen. Liquidaties
vinden plaats. Het verzet staat dan voor het
dilemma: Wat doet de vijand. De gevolgen
zijn meestal niet te overzien.
ln april 1944 reageerde de vijand furieus en
ontstellend ingrijpend. 486 jonge mannen uit
Velsen-Noord, maar het merendeel uit Bever-
wuk, werden opgepakt. De meesten van hen
werden via Amersfoort afgevoerd naar Duits-
land. Zeker 19 Velsen,noorders vonden daar
de dood. Anderen kwamen terug, maar lijden
nog dagelljks onder de beproeving van toen.

ot
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De stof von het V-légel 1943
v.l.n.r.: D. J. von Riiswiik, M. Roest, C.
Spoor en F. H. von Diik.

sobotogegroep, kreeg een commondopost in het huis Duinweg nr. 42.
De beide groeperingen onderhielden nouwe onderlinge beirekkingen.
Ook tussen de overige in de gemeente werkzome verzetsgroepen
bestonden goede bonden.
lnfiltrotiepogingen von de bezetter in dit somenwerkingsverbond ble-
ven konsloos, gezien de vriendenrelotie tussen de leden onderling, die
ol doteerde von ver voor de oorlog. Niettemin zou ook hel Sontpoort-
se verzet Duits ingriipen niet bespoord bliiven. Tolloze illegole werkers,
wooronder degenen uit het prille begin, Roel Tomossen, Anton von
Bokel, Mox Roest, Doniël Schooneveld en Piet Gulikers ontkwomen
slechts ternouwernood oon viiondeliike octies, rookten in gevongen-
schop of erger. Dirk von Riiswiilg no verrood georresteerd en zwoor
mishondeld, werd nog op het lootst von de oorlog gefusilleerd, evenols
Gulikers en enkele onderen.

Binnen de Vesting lJmuiden werd, door het wegvollen von octivisten
von het eerste uur - bepoold niet zonder reden gevongengenomen of
doodgeschoten - een bundeling von krochten bemoeiliikt, oonvonkeliik
zelfs niet nogestreefd.
Een wot meer georgoniseerd verzel vond ook hier ziin bosis in het V-

Leger von Cosper Spoor.
Pos in september 1944 no de oprichting von de overkoepelende 8.S.,

ontstond een meer compocte orgonisotie en werd een eigen stof
gevormd, bestoonde uit: Piet von Kooten, Poter Pontionus O.F.M.

Cop., Cos von der Bosch, Andries Morcelis en Coen Homers. Ook toen

goid nog de stelregel, dot geen commondont zou worden gekozen,

íoor hei colleaief in gezomenliik overleg de beslissingen zou nemen.

ln Velsen-Noord
in een collectief.
de zoqenoomde
von Hoogovens,
en de meer rood
onder meer Cor

en Beverwiik vond het yerzet eveneens ziin oorsprong
Binnen dit collectief werkten twee stromingen somen,

Oronie-brigode met onder meer ir. Von Ko"rgringen
ir. Von der Lee en \M. J. Willems von de Popierfobriek
of communistisch getinte Rood Von Verzet (Ryy.) met

Stoppel Jon Versteeg en Henk Pools.
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Het Verzet boven het Noordzeekonqol \Mos voornomeliik verontwoor-
deliik voor tol von sobotogedoden, uitgevoerd bii de Hoogovens, de
PEN-centrole, de Popierfobriek en de Plootwellerii, terwiilook oonslo-
gen werden gepleegd op Nederlonders die met de Duitsers collobo-
reerden. Voorol deze lootste octies vonden vook ploots in
somenwerking met het verzel in de Zoonstreek, woorin Jon Brosser
(Witte Ko) een belongriike rol speelde.
De lJmuidenoor Jon Bonekomp, nouw verbonden met Honnie Schoft,
wier noom in het no-oorlogse Nederlond tot een symbool zou v/or-
den, excelleerde in de uiivoering von liquidoties, en trod doorbii niet
zelden solistisch op. Op l9 november 1943 schoot hii op kloorlichte
dog de S.D.-ogent Hons von den Berg neer, een dood die de Amster-
domse'Sicherheitsdienst' onder leiding von Houptsturmfiihrer Willy
Loges tot felle reoclies prikkelde. De verzelsmon Bonekomp \Mos even-
eens betrokken bii iwee volgende oonslogen in begin 1944; de eersie
- uitgevoerd in de Beverwiikse Zeestroot - betekende het einde von de
Gestopo-medewerker J. von Soelen, de ondere verwondde de beruch-
te menseniooer Ko Lonqendiik uit Velsen.
Kort doorbË ("p ó opÈï '44\ werd de luitenont der Siootspolitie W.
Ritmon uitgeschokeld en nouweliiks een week loter verstoorden Bone-
komp en ziin mokkers een W.A.-demonstrotie in Beverwiilg met fotool
gevolg voor de commondont, J. de Grooff. ln olle gevollen wisten de
schutters te ontkomen, doorgoons per fieis!
Door de Duitsers werden op hoog niveou stringente tegenmootregelen
beroomd. ln het koder von de 'Germoonsche SS' stortte men een
zogenoomde 'tegenterreur'welke, noor men hoopte, zoveel schrik en
verworring zou ontkefenen dot de burgerii er zelf genoeg von zou krii-
gen. Onder dekking von de duisternis schoot men enkele, vrii willekeu-
rig gekozen, Nederlonders uit onti-Duitse milieus dood. Deze
'Sonder-Aktion', in eigen kring oongeduid met de codenoom 'silber-
tonne' (zilverden) kostte een tweetol onschuldige burgers het leven,
L. B. Verdoorn en dr. Biiller, beiden Beverwiikers, Twee onderen wer-
den door pistoolkogels gewond. Een derde , de bekende orts dr. Mel-
chior; kwom met de schrik vrii.
Als resuhoot von het Duitse top-overleg en wellicht nog verhoost door
de oonslog op de Beverwiikse W.A.-functionoris De Grooff, zette de
Grline Polizei op de vroege zondogmorgen von ló opril '44 in Bever-
wiik en Velsen-Noord een grootscheepse rozzio in en orresteerde een
kleine 500 mon, ollen tussen 18 en 25 ioor oud, die vriiwel meteen
werden ofgevoerd.
Vio het beruchte concenlrotiekomp Amersfoort kwomen de meesten in
werkkompen in Duitslond terecht; velen zouden nooit terugkeren...
Mede door oller stondvostigheid kon het Verzet ziln werk voortzetten.
Bii ondervroging in Amersfoort weigerde men éénporig nomen von
verzetslieden ie noemen, ofschoon vele von de opgepokten deze wel
degeliik kenden.
Niettemin bleven er slochtoffers vollen. Ook zonder verrood woren
degenen die in het verborgene voor de vriiheid streden hun leven geen
uur zeker. Het opsporen en infiltreren yqn Nederlondse verzeishoqr-
den wos de specifieke took von Duitse diensien ols de 'Sicherheits-
dienst' en de 'Gestopo' (Geheime Stoots Polizei); orrestoties werden
verricht door de 'Feldgendormerie' en de Nederlondse politíe.
loorstgenoemde insfontie deed dit overigens gedwongen. uitgezon-
derd de 'foute' elemenÍen in hef korps spondèn veellunctíonàrissen

BEKENDMAKING

-ln vr:rllanrl lttt-l tltrr plaat. gelrarl lrcblx'txh'lt nlíx)r(laan.laS in l.lrnrrirlen-Oost,
hccli de Vr.'tingconrrrrarrrlarrl lrct rolgr.lrrl' lx'r',rk.n.

In de spergebieden
Ilmuiden-\f,fest,
Ilmuiden-Oost,

Driehuis en Velsen
wordt voorloopig tot nader
order het sluitingsuur voor

de openbare lokalen tot
19uur en het tijdstip, waarop
de bevolking zuch niet meer
in de openlucht mag bevin-
den, tot 20 uur vervroegd.
l)r'r('rtrilirlrcgci giral,,rrrrrirlrl,'llijk irr rrr g,'lrlt rrir,t rrxrr liijk.rlrrit.r'lrr.rs,
r,urr tl,' lt'rlr'tt rlcr \.:.11. r.rr ltilirr rr,.r,,n-,rrgalri-alir.. r'rr rl,. \,.r1,'rlarrrft.r. rlir.
rlictt.l ;icttottrlr ltclrlrctt lrij ,1,'l)rrit.r'hr'\l ,,r.rruirrlrl r.lr hrrnnr.r,r.hl;{r.nrx)l(.n
ctt kinrl,.rr.lr.
lI'rlor'lrL' r'r'lrlgcrrrxrlr.tr tlr kirrrlr.rr.rt rlir.rrr.rr rlaarlrx.r,r.n lrr,nij.,rl'lr.lrirh.rr
k'r gt'tttclltlr'--('r'l'('l.lrir'(.r'r't'r.litriual llrrglrrrrr..lr.r).

f)t' door tlc l)uitschr. politie aÍ'gegeren Sonder-{usweise
zijn alleen gr.ldig. intlir.n voorzit.n van e('n door de
Ortskolnrrrurrrlalrtur al'ge;lererr aanvulling.hewijs. Dit is
uitslrritcnrl rcrkrijglxlar ()l) tL' ()rt.konrrrrlnrlantrrr onder
overk'gging ran het noodi:le lrr.wijsmatr.riaal dat lrezock
irr hct spergebied noorlzakeli.jk is. (ielegenhr.irl hiertoe
bt'staat alleen o1r l)orrrk'rdag, Vrijrlag en Zaterdag, 15,
l6 cn I 7 .luni I 94,1 van rle. r'oormidtlags 8-l 2 uur.
Ilr't rcrkccr ,,t't'r tlt'tr Ílijk.rtr';l llllrl,'rrr- .\lkrnirar is ongchinrlr.rrl kx'gr.-lairn,

l)r' lhrrgerrrcr.ster r arr \ r.lscn,
't".i. \'.\\ I)tili wt,lil)H

Mootregel in verbqnd met de oonslog op
de burgerbewoker G. J. Roosendool op 13

iuni 1944 op het Velserduinplein door de
verzetsstriider Jon Bonekomp.

Ondonks de slechte kwoliteit wos de ,Con-

si/ een felbegeerde sigoret. Dit eenheids-
rookorÍíkel wos somengesfeld urt een
mengelíng von Nededondse en oosfeuro-

pese tobok.
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De Duin\Meg of Duivelsloon nummer ló (nu
nr. 2l in Sontpoort wos tiidens de Tweede
Wereldoorlog een wopenopslogploots
voor het verzet in Kennemerlond. Aon
dezelfde \Meg wos oonvonkeliik op nr. 22
Villo Noiode, het hoofdkwortíer von het V-
Leger von Cosper Spoor gevestigd.
Dit leger kende twee groepen, nomeliik een
ofdeling Burgerwerk (B.W.) en een Strii-
dend Gedeelte (S.G.). No ,Dolle Dinsdog,
in september 1944 verplootste de ofdeling
Burgerwerk inclusief de hulp oon onderdui-
kers vcln het toen voormolige V-Leger zich
no«lr Hoorlem. Het Striidend Gedeelte
(S.G.), don een sobotogeploeg von de
8.S., kreeg op de Duinweg nr. 42 een com-
mondopost. Achter de post log het uit-
gestrekte gebied von de Neethof. Door
\Mos ook een zelfgebouwde ondergrondse
bunker; u/oor geoefend werd in het pistool-
schieten, meestol onder leiding von Douke
Wiikstro. ln de post en soms ook in de bun-
kers konden de verzetsmensen schuilen en
slopen en een enkele mool hebben Truus en
Freddy Oversteegen, Piet Boon en Honnie
Schoft von die gelegenheid gebruik
gemookt..
Vonuit deze post ziin onder leiding von
Roel Tomossen of Douke Wiikstro enige
sobotogedoden uitgevoerd, onder ondere
het opblozen von de spoorboon Hoorlem-
Sontpoort.

De bevri[ding vqn notoris Boerloge

Een oorlogse rvoring, of onders gezegd een verzetsdood, woorin hel pond Duin-
weg 16 een rol spee/de, is ons overgeleverd door de oud-verzeÍssÍrijder G.A.J. (Joop)
Meijer, en luidt als volgl:

'ln de periode, dot ik het pand kende, wos hierin een yoor de omgeving en de buiÍen-
wereld vrii onopvollend sigorenzookl'e gevestigd. Hel loge, rechts op de foto oonge-
bouwde pond deed nomeliik in de Iweede Wereldoorlog dienst ols wopenorsenàol
voor het verzel in Kennemerlond en ornsÍreken. De daorin oonwezige wopens hebben
zonder meer invloed gehod op de gong von zoken in en om Kennemedond. Alhoewel
deze ploots zelfs binnen verzelskringen, uileroord door het grofe gevoor von dit
wopenorsenool, geen olgemene bekendheid genoof, zullen er ongetwiifeld nog wel
yerzelsmensen ziin die zich deze wopenopslog heel goed kunnen herinneren.
Veel bewondering heb ik gehod voor diegene, die dol sigorenzookie bezot en dus
lefierliik en figuurliik op een vulkoon leefde. Door wii elkoor in oorlogsÍijd prokÍisch
niet von noom kenden, kon ik heloos de noom von deze persoon nief gerren.
Dot lJmuiden, IJmuiden-Oosl en Driehuis door een tonkvol in hel duingebied en op
de omliggende londeriien door een dikke belonmuur van de resl von de gemeenfe
Velsen werden gescheiden en zodoende een rrestlng woren geworden, zol bekend
genoeg ziin.
De wernige wegen, die verbinding mef de rest vqn Velsen en omliggende ploofsen
hodden, werden door middel von slogbomen door Duike militoiren bewookfl Aon
weersziiden van deze slogbomen wos een doorgong von circo I meier om voeÍgon-
ger en fiefsers door le loten. Op deze plooh moesÍ men ziin 'Ausweis' oon de militoï
ren tonen, dit om te voorkomen dof ongewensÍe perconen heÍ §perrgebiet' konden
betreden. Eén von deze wegen, waorover deze beleyenis goot, wos de Duin en Kruid-
bergerweg. Ier hoogÍe von de nu nog oonwezige tonkvql wos een doodoofposl. Hef
moeÍ ongeveer vier mqonden voor het ernde von de oorlog ziin geweesÍ, loen ik
opdrochf kreeg om 's middogs om Íwee uur noctr een odres Íe goon op de Horddro-
versloon in Sontpoort-Zuid. lk kreeg de oonwiizing sÍevige dubbele fielsÍossen mee le
neÍnen en ik zou worden geëscorÍeerd door een koeriersfer. Deze koeriersÍer, Nel von

Deyck, hod ik wel meer onfmoef.

Hei gebeurde meer, dol wii zonder de opdrochÍ fe kennen ergens op uil werden

gesÍuurd. Niel echÍer oltijd meÍ een fiehÍos. Noor loler bleek, werden wii op de Hord-

Jroversloon onlvongen door de heer Guolthérie von Weezel. Deze zou no de oodog

hoofdcommissoris von polilie worden le Den Hoog.
Deze op zijn beurt sfeíde ons yoor en brochf ons naor de heer W. M. Swelle.ngrebel,

die nieí ,ei ,o, de Horddroversloon woonde. No rrerloop von lijd brocht deze per-

soon ons noor de sigorenzook op de hoek Duinweg-willem de-Zwiigerloon. In de

noosl de sigorenziok gelegen opslogruimle werden onze fieÍsen noor binnen

geloodsf en de deuren weer geslofen.. 
.

ïoen wii de oonwezige voorrod"n munitie zogen werd ons ol gouw d.uidefik wot onze

opdrochl ,ou wordei. Er werd ons gezegd dot wii wopens mee zouden kriigen, welke
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noor de vesf,ng lJmuiden moesfen worden gebrochf. Wii kregen drie slenguns, vilf
hondgronoÍen en een kistle muniÍie mee. Eén slengun bestond uiÍ drie delen. Deze vul-
den de dubbele fiehlossen wlledig. De hondgronolen kon ik in niin loszok meevoe-
ren, lerwiil ochfer op de bogogedroger heÍ kisiie munilie een plooh kreeg, dot ik
echfer mef één hond moesÍ vosfhouden. Dil zou een lerrensgevoor/iike lochl kunnen
wordent Íemeer doqr ik zelf geen wopen Íer beschik/<ing hod om mii le verdedigen.
Nel von Deyck, die zelf niets vervoerde, wos woorschilhliik oon mii foegevoegd om
onderen Íe woorschuwen ols heÍ eyenÍueel fout mocht goon. Ook zi'1 wos echfer nief
beuropend.
Deze dog zou bij mii loter en voorql 's nochÍs nogol eens de revue posseren. Typisch
wos, dol ik op doÍ mornenÍ geen enkele ongsf hod, helgeen heel goed von pos kwom.
Op de lreenweg hodden wrj geconsfoÍeerd, dot de bewoking bii de lonkvol op de
Duin en Kruidbergerweg uil drie Duitse militoiren besfond. ln voorgoonde gevollen
bood miin volse 'Ausweis', woorop sÍond yermeld dol ik bii de 'Wosserschutzpolizei'
behoorde,mij nog weleen uilweg. Dieuifweg zouerbiioonhoudrng nunietziin,door
wos ik mii wel von bewusÍ.
Onderweg olrerwogen wij, hoe w; heÍ besÍe konden hondelen. Bes/oÍen werd, doÍ Nel
en ik bii de loofsÍe boerderij vóór de íonkvol uil elkoor zouden goon. Zii zou bii hel
noderen von de lonkvol oon de rechlerkonl von de slogbomen hoor ,,Ausweli lofen
zien en doorbii lrochlen de drie Dudsers noor zich loe Íe lokken. Deze list lukte won-
derwel. Ioen ik de slogbomen noderde kon ik ongehinderd, zelk zonder mrlh Ausweis
Íe hoeyen lonen, oon de linkerkont posseren.
Dit is ohhons mijn groolsle overutinning, op welk gebied don ook, geworden. Dot wii
in lJmuiden mel grool geiuich werden onlvongen, loot zich roden. Persoo nliik kreeg
ik nog meer voldoening von deze lrip, toen ik hoorde, dot deze wopens o.o. zouden
worden gebruikt om nofons Boedoge te bevriiden.
Noforis Boe/oge wos noor ik meen ols nofobel der gemeenle Velsen o/s gijzeloor
opgepokf en sfond op het punl noor de EulerpesÍrool of WeÍenngschons Íe worden
vervoerd. 's NochÍs werd door de lbngens von de K.P., woorvoor ik in die tiid zeer
groÍe bewondering hod, een oonvol op heÍ door Duifse mililoiren bewookfe politie-
bureou von de gemeenle Velsen oon hef lóeriusplein gedoon.'

Vier uur, nodol nolaris Boe/oge wos opgesloÍen, log het plon voor ziin bevriiding
kloor. Piel Menger, bèn yon de bevrr;ders, rrerfelde ons heÍ volgende,

'Toen bekend wos geworden, dol Cor BeenfJes en Horry BonÍsemo op hef hoofdbu-
reou vqn poÍïie diensf hodden, wos mel die fwee al gouw de ofsprook gemookf, hoe
de bevriiding zou kunnen gebeuren: Cor Beenfes zou ochter rn de gong noor hel cel-
lenblok een geÍrolied room wol openschuiven, zodot men von builen noor binnen kon
klimmen. Zo geschiedda.. Moor... door hel gauichl, dol zo'n getrolied room heeft,
wos heÍ weer biino helemool dicht gezokt. Geen nood... Wout von den Akker zorgde
rnei een iizerdroodie en touwtie doÍ de boel weer werd opgeviizeld... De weg wos
vnr..
Wim en Piet Menger befrokken somen mef Jon Tellier en Hermon von der Tuuk de
wocht buiten, lerwijl Woul von den Akker somen mef de leider von de groep
J. H. A. K. Guohhérie von Weezel, kondidoot bii noloris Boerloge, noar binnen
gleed. ln het cellenblok wos Eoedoge gouw gevonde n en in de korfsle keren woren
ze somen op vveg noor builen.
Wout keek nog wel mef begenge ogen noor een rodioloesÍel wol op een yon de
korners stond woor ze longs kwomen. Zo'n rodio in die lijd wos een kostboor bezit,
ols ie noor de Engelse zender wilde lulsÍeren. Moor Yon Weezel bezwoer hem hef
er loch moor Íe lofen: "No de oorlog krijg je von mii wel een rodio."
Of dot ooit gebeurd is, verhoolt de geschiedenis niel.'
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Yílrl;avenstraat 25,

te ïi],s,jli-N_C0R!

De heer A. von Vuuren te Velsen-Noord
probeerde von olles om ziin zoon, slochtof-
fer von de rozzio von ló opril 1944, vrii te
kriigen.

zich in om hun frustrerende took zo
en door middel von het doorspelen
zoom te zijn.
Jon Bonekomp, de gedreven qctivist uit lJmuiden, werd op 21 iuni
1944 tiidens een ten dele mislukte oonslog op de 'foute'politiemon
Rogut te Zoondom door deze - in een lootste reoctie - levensgevoorliik
gewond. Hii stierf in een Duits lozorelt te Amsterdom, no eerst nog te
ziin volgespolen met slimulerende middelen, die hem oon hel proten
moesten kriigen.
Ook ziin metgezellin in de striid, Honnie Schoft, zou de bevrilding niet
meer beleven. Op 17 opril 

,1945 
werd zii, met bezworend moleriool

in hoor fietslos, op weg noor de Vesting lJmuiden toevollig oongehou-
den en ols een der lootste slochtoffers von de S.D. in de duinen bii
Overveen gefusilleerd.

verontwoord mogeliik te vervullen
von informotie het Yerzet behulp-
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Wekeliiks mocht schoon ondergoed voor de

gevongenen in de Weteringschol:. *otden

ófg"gàr"n. Dus togen Jo en MieP Post

i"i"rï vriidog op di Íiets zonder bonden

noor AmsterJo, om het vuile ondergoed

om te ruilen voor schoon. Niet olleen voor

broer Wim, moor ook voor Jur Visser' die

"p 
aot moment eveneens in de Schons ver-

toefde.
Het briefie werd heel klein oPgevou\^/en rn

J. .lortiekbond von het ondergoed noor

buiten gesmokkeld'
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1. In verband met le arreatatle van Uw zoon
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Op de voorgrond het begeleidingspeloton
von de B.S. Vesting lJmuiden (vuurpeloton).
V.l.n.r.: Wim Menger; Jocob Blenk, h.h.,
Piet Menge0 fr.h., Hons Post, tr.n., Hermon
von der Tuuk. Uiterst rechts beroepsmilitoir
odiudont Jon Willem Thiissen.

De begrofenis von verzetsmon Jon Bone-
komp vonuit de Willem de Zwiigerschool
oon de Plotonenstroot te lJ muiden-Oost,
op dot moment het hoofdkwortier von de
B.S. Velsen.
V.l.n.r.: Kitty von Telgen, Freddy Overstee-
geh, Rieky Diikstro, Rie Rozendol en Truus

Oversteegen, ollen medeverzetsstriiders die
ols kronsdroogsters fungeerden. Achter de
boor het begeleidingspeloton von de B.S.

Vesting lJmuiden. No in een Duits Feld-
Lozorett in Amsterdom op 22 iuni 1944 te
ziin bezweken, werd het stoffeliik overschot
von Bonekomp voor verbronding in het
geheim overgebrocht noor het cremotorium
Westerveld in Driehuis.
De B.S.-contoctmon Piet Bosmon droeg ols
stoker von de ovens ols één von de weini-
gen kennis von deze cremotie en gof dit
bericht door.
De urn nr. 15945 met Bonekomps os heeft
doorno een ioor long gestoon op één von
de komers von het hoofdbureou von politie
oon het Tiberiusplein.
Op 5 mei 1q45 trof de B.S. door de urn
oon en een moond loter vond de plechtige
begrofenis ploots, woorbii de urn \Merd bii-
gezet in een fomiliegrof op de Westerbe-
groofploots te lJmuiden. De ofdeksteen
vermeldt: 'Gevollen voor de striid voor vrii-
heid en recht.'
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Wopenhondel 'Zworte Arie' herinnert oon de eerste leider von
de K.P. (Knokploeg) binnen de Vesting lJmuiden, Wim Menger;
olios Zworte Arie. Het hele wopen-orsenool dot in die dogen tot
beschikking von de B.S. stond, is doorbii ofgebeeld: Stons, Mou-
se1 F.N., tot hondgronoten en munitie toe.
De doornoost gelegen winke! von Rodio von Egmond, woor men
kristolontvongers oonbiedt, duidt op de octiviteiten von verschil-
lende telefoonmensen, wooronder de heer Bierenbroodspot, die
in de B.S. de noom droeg Von Egmond. Hii hod in ziin woning
oon de Kievitloon een geheime zender tot ziin beschikking.
Somen met o.o. Von der Bosch sr. mookte hii veel kleine kristol-
ontvongers, woormede noor de 'Engelse zender' kon worden

geluisterd. Een oontol von deze kristolontvongers vonden de

[ezetters op ló februori 1945 in de woning von Von der Bosch,

in verbond woormee ook hii werd georresteerd.

Boven op deze winkels nog een drietol borden, die ols volgt yer-

kloord kunnen worden. Allereerst 'SILLEVIS SIGAREN' ter her-

innering oon de kort geledel gestorven verzetsmon, stoflid von

de B.S.Igroep, Andries-Morceli;. Hii wos een verwoed sigorenro-

[",-die"oltiid'weer wot te roken wist op te sporen, en droeg de

scl,ruilnoor'rsillevisl wegens klonkverwontschop met ziin eigen

;;; werd dot loterueànderd in 'schutl Met het oog op ziin

kleine gestolte werd door ql g-orll.'schutie' von gemookt'

Her ïweede bord, 
,GEBRulKi op REls vAN HEEMSïEDE'S
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Centrool stoot het monument ter nogedochtenis oon de N.B.S.'er
Hein von Broekhuysen. Eén von de slochtoffers von die
Feldgendormerie-overvol op ló februori 1945, \Mooryon op het
oonplokbord op de tekening melding wordt gemookt. Hoofdro!-
len voor lsutnont Högg en ziin ossistent Oberfeldwebel Rotke.
Hein werd met ziin tweelingbroer Nol en diens meisie Suus de
Joger in hun woning oon de Liisterloon opgepokt. Aonvonkeliik
dochten de Duitsers met Suus de JogeL die rood hoor hod, de
vongst von hun leven te hebben gedoon. Gelukkig voor Suus,
moor niet voor het echte meisie met het rode hoor; werd Honnie
Schoft enkele weken loter in Hoorlem gepokt. Dot heeft vriiwel
zeker Suus het leven gered.
ln het huis von de Von Broekhuysens werden tekeningen oonge-
troffen vqn Duitse bunkers in de Vesting lJmuiden, welke ten

behoeve von de Geollieerden woren gekopieerd. Nol nom de

verontwoording doorvoor op zich om zo ziin tweelingbroer te
sporen, moo r per obuis viel broer Hein toch door een mis-

verstqnd door Duitse kogels. Zelfs op het gemeentehuis kwom

bericht von de fusillode von Nol, terwiil bii de bevriiding bleek,

dot Hein het slochtoffer wos geweest.
Op het 'N.B.S. PLEIN' (N.B.S. wos oonvonkeliik de ofkorting
voor Nederlondse Binnenlondse Striidkrochten, welke loter
wegens de geliikenis met N.S.B. werd veronderd in B.S. of Bin-

nenlondse Striidkrochten) treffen we don oon de linkerziide twee

winkels oon, welke om een beschriiving vrqgen.



LANDKAARTEN', wos een huldebetoon oon Nol von Broekhuy-
sen, die de schuilnoom Heemstede droeg. Hii veryoordigde ook
ollerlei situotiekoorten von de Duitse Festung lJmuiden, welke
noor Engelond werden doorgezonden.
Het derde reclomebord, 'OVERWERKT?', spreekt hoost voor
zichzelf en is ols golgehumor von de bovenste plonk.
De 'WETERINGSCHANS'wos voor de B.S. de Duitse gevonge-
nis, woor zes mensen von de B.S. Vesting lJmuiden vost zoten.
En don toch een rusthuis? Voorol de S.D. (Sicherheits Dienst) ols
directie betekende in ieder gevol niet veel goeds.
Gqon we noor de rechterkont von het N.B.S. PLEIN, don zien
we op de hoekCAFÉ VAN DEN AKKER, met schietboon en K.P.-

bieren. Wout von den Akker, lid von de K.P., heeft om een of
ondere duistere reden nooit een schuilnoom gehod. Wout v/os
Wout, punt uit.
Dit in ofwiiking met'TINUS'op het bord boven het cofe, woor
uitrusting voor K.P. te koop wos. Tinus v/os de schuilnoom voor
Jon Telliel zools het bord oongeeft ook lid von de K.P. in de
Vesting lJmuiden.
Noost het cofé het loodgietersbedriif von UITGEEST & VAN DIE-
MEN. Schuilnomen voor Wim Geels en Theo Gerrits. ,Als Iood-
gieters in stoot om olle verdedigingswerken von de Duitsers in
lJmuiden te bezoeken, woorvon don ook veelvuldig 'gebruik' is

gemookt. Zii verzorgden voornomeliik de inlichtingen woormede
koorten von de 'Festung' konden worden gemookt.
Als derde in de rii de 'KLEERMAKERIJ THEO', schuilnoom voor
Horry Moréchol, die ols kleermoker voor Duitse officieren unifor-
men mookte, woormede ollerlei gegevens over in lJmuiden ge-
legerde onderdelen noor onze inlichtingendienst werden
doorgespeeld.
Op de voorgrond rechts don nog het publikotiebord 'C.P.' voor
Commondo-Post, tevens de oonduiding voor de gebouwen bii de
fomilie Post oon de Heerenduinweg, woor ollerlei stofbiieen-
komsten werden gehouden. Voder Cees Post hield oltiid ziin hon-
den voor ziin ogen en zog niks en wist von niks. Ook niet toen
hii op de ovond von de Ióe februori 1945 somen met ziin zoon
Wim werd georresteerd. Wim ging door noor de Wetei'ing-
schons, moor voder Cees wist niks en dus hodden ze door niks
oon. Hii werd midden in de nocht het politiebureou uitgetropt,
woor hii olmoor wilde bliiven, omdot het buiten zo donker wos.
Ziin noom komt ook nog terug in de reclome voor C.P. SIGARET-
TEN op het publikotiebord. En dot terwiil de goede mon nooit
sigoretten rookte.
De voetbolwedstriid M.B. tegen PIONIERS sloot terug op twee
groepen, die nog in de Iootste moonden von de bezetting wer-
den geformeerd uit mensen, die zich ter beschikking hodden
gesteld om bii de bevriiding mee te helpen. Door een ondere
soort bevriiding, don oonvonkeliik werd ver\Mocht, is het gebruik
von die nomen loter verloren gegoon. De ploots vqn de voetbol-
wedstriid, het O.D. STADION, herinnert oon de noom O.D.
(Ordedienst), welke noom tot september 1944 werd gebruikt
door een illegole groepering von voornomeliik oud-militoiren.
De CURSUS ENGELSCH ten slotte bii A. Engelschmon op het

V.L. PLANTSOEN, duidde in de richting von ,Ad Bltim, bekend
koor-dirigent in die dogen, moor ook loter o.o. von'De Zingende
Klokken'. Hii wos ols tolk beschikboor toen de Conodezen hier
binnen kwomen. De noom V.L. PLANTSOEN herinnert nog oon
de grote illegole groep, welke in lJmuiden georgoniseerd \/os
rond de in de l-ogerssïrooï woonochtige Piet von Kooten. V.L.

stond doorbii voor V-Lreger; ofkomstig von Vriiheidsleger. De

groep is in september 1944, bii de formotie von de B.S.,Yoor een

àeel in die B.S. opgegoon. Leider Piet von Kooten werd doorbii
stoflid von de B.S. Vesting lJmuiden.
Vervolgens goon we línksof de V,AN SLUISSTRAAT in. Von Sluís

wos de schuilnoom voor Mortinus von lroo, in de oorlog werk-
zoom bii Riikswoterstoot (sluizen). No moeiliikheden met de
bovengeschoven stof B.S. Velsen, werd Von [oo bereid gevonden
ols commondont von de B.S. Vesting lJmuiden op te treden.
ln de VAN SLUISSTRAAT vinden we op de hoek kunsthondel
JAN LIEVENS, schuilnoom voor de tekenoor von de ploot, Cos
von der Bosch, lid von de stof B.S. Vesting lJmuiden, hoofd von
de lnlichtingendienst.
Nog iuist zichtboor in de Von Sluisstroot een uithongbord von
een hond met doorin een stempel met Duitse odeloor. FALSIFI-
CATIES J. BERGEN luidt de verdere oonduiding. De schuilnoom
J. Bergen stond indertiid voor Jon BokkUffi, lid von de groep Spe-
ciole Diensten.
Rechtdoor vonof het N.B.S. PLEIN loopt don de MAR-
TELSTRAAT. Korel Mortel wos de schuilnoom wooronder Coen
Homers opereerde. Hii wos commondont von de groep Speciole
Diensten en lid von de stof von de B.S. Vesting lJmuiden, speciool
belost met olle werk op het gebied von inlichtingen en opheffing
von problemen veroorzookt door Duitse voorschriften en regels.
!n de Mortelstroot ollereerst een reclomebord ASSURANTIE &
I NCASSOKANTOOR VAN HOOGSTRATEN. Schuilnoom voor
de reeds genoemde Piet von Kooten, lid von de stof B.S. Vesting
lJmuiden. Het odres Von Houtstroot 5 verwiist nog noor een von
ziin helpers., gehoomd Von Kleef.
DE ILLEGALE PERS RED/NIEUWENDAM verwiist noor de
schuilnoom voor poter Pontionus O.F.M. Cop. von het klooster
von de Poters Copuciinen oon de Willemsbeekweg. Aonvonkeliik
in Rotterdom illegool werkend, moest hii vonwege die octiviteiten
wiiken noor lJmuiden en werd dus ge\Moon overgeplootst. Hii
wos echter direct weer octief in het verzet en betekende voor de
verzetsmensen , hetzii protestont, communist of kotholiek, een bin-
dende schokel von energie en rust. Hii behoorde om die reden
vonof september 1944 tot de stof von de B.S. Vesting lJmuiden.
Het lootste reclomebord in de Mortelstroot DETECTIVE BUREAU
VAN DAM & DE WIT vertelt von de goede bindingen die er
woren met de drogers von deze schuilnomen, Buttermon en Wit-
tebrood. Beiden, in zeer moeiliike omstondigheden werkzoom
op de recherche-ofdeling von de Velser politie, ziin in tol von situ-
oties von onschotbore woorde geweest.
Koeriers en koeriersters, die in die moeiliike dogen voor onmisbo-
re verbindingen zorgden, ziin ofgebeeld in de BESTELDIENST
GIEL & JOOB schuilnomen voor Hon Beck en Joop Meyer.
Niet ofgebeeld is de toen zeer ieugdige Hons Post, moor wel de
vier meisies, die met kindie, hondie of wondelwogen onopvollend
in hun kleding verstopte boodschoppen overbrochten of zelfs met
wopens ochter op de fiets de schildwochten bii de toegongspoor-
ten von de 'Festung lJmuiden' ol vriendeliik lochend posseerden.
Ten slotte nog de ondeugende dingen, nomeliik DE OLIE VAN
DIENAAR en de KOE VAN FRANS KOSTER. Een K.P.-

commondont die von boven wos opgedrongen: FRANS
KOSTER, schuilnoom voor Piet Boon, hod een koe gestolen, mid-
den in de hongerwinter. Het wos één von de koeien, die de Duit-
sers in Frieslond nog gouw gestolen hodden, voordqt ze over de
Afsluitdiik op Noord-Hollond terugtrokken. Wot smerig smookt
vlees ols ie het moondenlong niet gehod hebt en ie het bovendien
niet voldoende hebt loten besterven. Don kon ie beter petroleum
'goon holeni om weer wot licht te hebben in ol die duisternis, bii
een Wehrmochts-oonnemer Dienoor die, omdot hii dot \ /os, nog
olie hod.
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5. Bundeling

Medio seplember '44 werden de gevolgen von de Geollieerde londing
in Normqndië steeds duideliiker woorneemboor. De bundeling von
krochten, die op dot tiidstip reeds hier en door hod plootsgwonden,
werd in opdrocht von de Nederlondse regeríng in Londen definitief.
Alle illegole groeperingen in Nederlond werden somengevoegd tot de
Nederlondse Binnenlondse Striidkrochten (8.S.), met Prins Bernhord
ols commondont. Long niet overolvond deze gong von zoken woorde-
ring. Met nome de Rood von Verzet weigerde hier en door onder de
vlog von de B.S. te goon werken, echter niet in Velsen. Een biiverschiin-
sel von de nieuwe situotie, voor velen moeiliik te verwerken, wos het
besluit von de gezogsdrogers overzee om boven de somengebundelde
illegoliteit commondonten oon te stellen. Mensen die in de meeste
gevollen tol dot momeni in het verzei niet of nouweliiks bekend woren.
Het feit dot deze nieuwkomers een eigen kring von vrienden en beken-
den vormden en tolriike mochtsposities binnen de B.S. noor zich toe-
trokken werd ols zeer onoongenoom eryoren. In Velsen werd een
gewesteliik commondont benoemd in de persoon von de Hqorlemse
Officier von Justitie, Mr. N. Sikkel, schoonzoon von de toenmolige
Minister-President Gerbrondy. Deze benoemde doorno op zíin beurt
een commondont B.S., te weten Mr. J. Engels, een gewezen inspecteur
von de Velser politie. Doordoor verzekerde men zich op slog von de
medewerking von een oontol ploorseliike politie-omblenoren, die door
een groot deel von de verzetsmensen von het eersle uur slechts node
werden geoccepteerd. De geruchtmokende 'Velser Affoir4 die kort no

de bevriiding ols rechtszook zou dienen en woorin een vermeende
dubieuze rol von topfunctionorissen ols Sikkel, Engels en Kuntkes ter
discussie stond, zou moondenlong de pers en de burgerii beroeren,
moor geen duideliikheid brengen.

Onmiddelliik no hoor instollotie stelde de StoÍ B.S.-Velsen, wooronder
de B.S.-Vesting lJmuiden zou goon ressorteren, een oontol eisen,
\Mooroon slechts met moeile kon worden voldoon. Een von de eisen die
konden worden ingewilligd betrof een eenhoofdige leiding von de
lJmuidense ofdeling. De heer M. von Loo werd bereid gevonden deze
funclie te oonvoorden. B.S., 1.O., Ryy. en O.D. (een groepering die
hoor took voornomeliik hod gezien in ordehondhoving no de Duitse

copitulotie) vormden gezomenliik de zogenoomde 'Delto'.
Afgezien von de interne problemotiek presenteerde de lJmuidense
gróep zich noor buiten ols een odequote, goed onderbouwde 9rgo1i-
sotie. Vonof eind september 1944 vielen onder de Stof von de B.S.-

Vesting lJmuiden de volgende eenheden:
- de Knok- of Vechtgroep (K.P.), bestoonde uit tien mon en belosï met

sobotogedoden, gJwopend verzet en ondere specifieke token;

- de góep Burge-rwerk (8.W.), bestoqnde uiï ongweer iwoolÍ mon.

nun Ëken,roó hulpveilening, uitreiking von bonkoorten en bemid-

deling bii het verkriigen ,on ,àlte popieien, verstrekken von voedsel,

enzovoort;
- à" or""o Speciqle Diensïen, bestoonde uit viiftien mon. Ziiverzomel-

den iegerens en inlichtingen voor de Geollieerden over Duitse versler'

kingJn-en troepen, màoken vo§e popieren,.ols Ausweisen en

derleliike voor onderen. Echtel ook voor zichzelÍ, om de B.S.-groep
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binnen de Vesting in stond te houden;
- de koeriers en koeriersters. zii zorgden voor hei overbrengen von
boodschoppen en/of wopens, onderhielden contocten russen j" gro"-
pen onderlilS. 9n met het verzet buiten de vesting;
- de gedeelteliik sluimerende groepen. Deze woËn gevormd uit het
vóór september 1944 besroo-nde vriiheids-l-eger (v.Ll en relde drie
pelotons von ongeveer twoolf mon. Zii woren-direct inzetboor bii de
bevrifding. Een deel von deze verzetsmensen wos regelmofig oji"Í.
Algemeen contoctmon wos poter Pontionus o.F.M.- cop. 

-von 
het

klooster von de poters Copucijnen oon de Willemsbeekwàg.

!n ee1 schoolgebouw oon de Beukenstroot hod men een illegool nood-
hospitool ingericht. commondoposr en cenirum von het iJmuidense
verzet u/oren de woning en biigebouwen von de fomilie post oon de
Heerenduinygg. v.on hieruit opéreerden Truus oversteegen en Honnie
Schoft verschillende molen.
De legio klonten, inclusief Duitse militoiren, die doqeliiks bii Cees post
het in-die tiid onmisbore voertuig, de hondkor, kriom huren, hodden
geen flouwe notie von de precoire positie woorin het gezin voortdu-
rend verkeerde.

voor een oontol velsenoren, oo.ngebrocht door colloboroteurs, opge-
pokt bii een rozzio of ols.giizeloàr, kwom de bevriiding te loot.'Bïr-
gerwerlg .sobotoge,. iodenhulp, koeriersdienst, rpoór,n.grtoking,
gewope-nd verzei: elke vorm von subversieve octie kende ho-or eigí
slochtoffers. De herinnering oon sommigen von hen leeft voort inie
strootnomen door de gehele gemeenie: von Riiswiik, von Leeuwen,
Biqllosterski, Bonekomp, De Noo, sierood, stroting,'en vete onderen;
zii behoorden tot degenen die het einde niet hÉ'olden. onrelbore
onderen, die wél overleefden, ondervinden nog dogeliiks de lost von
de geleden ongsten en ontberingen.
onder de velsenoren die vielen-voor de vriiheid neemt één wel een
zeer oporte ploots in: Ab Homburg, Engelondvoorder von het eerste
uur! No in Engelond een opleiding ols 'geheim ogent'te hebben ont-
vongen, keerde hii per porochute. in Neàerlond Érug, volbrocht ziin
missie op eminente wiize en meldde zich vervolgens bíi de Britse luchï-
mocht. Tifdens een gevechtsoctie op I opril Íq/ó, vrieqend in een
'Spitfire' vqn f9t Nederlond se 322 squodron, verongelukË hil ,"r ,iln
toestel bii Delden. Een leven dot te vroeg eindigdt moor een voor-
beeld wos von uitzonderliike moed en dóorzetti-ngsvermogen.

Hostings (Kent) in Engelond, september
1944.
Engelondvoorder Ab Homburg in gesprek
met Prinses Juliono.
Aort ,Albert HombUrgr luitenont-vlieger von
het 322th squodron R.A.F., werd op 12 iuni
1917 in lJmuiden geboren.
Hii sneuvelde op I opril 1945 bii Delden in
Overiissel, woor ziin Spitfire door viionde-
Iiik ofweergeschut werd neergehoold.
Ziin stoffeliik overschot werd op 28
ougustus 1945 op Westerveld te Driehuis
herbegroven.
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?^" Toorbrug in gebruik ols verkeersbrug,
1945.

Bilrgrlr.lrt.r
VolaaÀ

$d ffi*'flíD" itttrtlrarirrrÈó Ít ltpa,f;ptg5ra 1ryilèls (re:

,dË,taaltllrrfrfe. itrcr. 9.1tr rrt.l.tr!{. trtet.1 p.gr!& !" r tur*

ln verbond met het uitvollen von de ponten
door brondstofgebrek werd de spoorbrug
geschikt gemookt voor het Duitse tronsport.
Met een speciool bewiisie konden ook de
Velsenoren von de brug gebruik moken.

Bekendmaking
De Bu rgemeester van Velsen maakt

op last van den Vestingcommandant be-
kend, dat is vastgesteld, dat op de open-
bare wegen en straten in de vesting
puin-en glasscherven verspreid liggen.
Aangenomen moet worden, dat een groot
deel der scherven af komstig is van moed-
willig stukgeslagen flesschen.

Den inwoners wordt thans medege-
deeld, dat zij verplicht zijn tot opruiming
van de voor verkeerssabotage geëigende
op straat liggende voorwerpen en dat de
hoof d bewoners der won ingen verant-
woordelijk gesteld worden voor de op-
ruiming der voorwerpen, gelegen vóór
hun woning, de links en rechts aangren-
zende en tegenoverliggende perceelen.

Niet nakoming der verplichting zal
op zijn minst worden gestraft met evacu-
atie der gezin nen en in beslagname van
den geheelen inboedel.

\/ELSEN. { ,\pril l9{r.
l)c lltrrtltnrtr\ter \'.1r) \rcl'trr,

l'i. \'. tl. \\'citlc

6. Dwergonderzeeërs

Vonof begin 1945 fungeerde lJmuiden, beholve ols thuishoven voor de
gevreesde 'Schnellboote', tevens ols uitvolsbosis voor een von de loot-
sle 'geheime wopens' von de Duitse morine: De lweemons-
onderzeeboot 'Seehund'. Op 27,28 en 29 december 1944 woren ol
voorluigen von een kleiner type, bestemd voor één mon (de 'Molch'),
per speciole oplegger oongevoerd, mogeliik om voor troiningsdoelein-
den te worden gebruikt. Nodot in het Noordzeekonool len ooslen von
de Zuidersluis een gesloogde proefvoort wos gemookt, orriveerden in
lJmuiden nog uitsluitend de grotere boten, hoofdzokeliik per spoor. ln
de nocht von 3l december '44 op I ionuori '45 voeren l8 'Seehunde'
de pieren uit voor een eerste operotionele inzet. Slechts twee bemon-
ningsleden keerden terug, in een rubberbootie. Dit fiosco leidde echter
niet toï sïopzetïing von de octies. Biivolgende tochten werden oonzien-
Iiik betere resultoten geboekt, zodot men nog geruime tiid de kleine
zeeduivels ter'Feindfohrt' bleeÍ uitzenden - met desostreuze gevolgen
voor de Geollieerde konvooien lussen Scheldemonding en Theems. ln
totool brochten de 'seehunde', opererend vonuit lJmuiden, ruim
120.000 ton oon scheepsruimte tol zinken.
Op hun doortocht door lJmuiden werden de kolossole opleggers met

hun veniinige lost (zorgvuldig met zeilen ofgedekt) nouwlettend gode-
geslogen door het Verzet en spoedig vond informoiie omtrent construc-

tieterréinen en ligplootsen hqor weg noor het Geollieerde hoofd-

kworïier. ln Velseibeek, onder het zwore geboomte, werden de boten

voorkloor gemookt en vervolgens, zwoor bewookt,.doorgevoerd noor

hun bosis:de Sbigerweg bi[ de k]eine sluis. Vondoor voeren zii het

zeegoï uit, geleid àoor slgnolen u.ii een.rodiopost, gesitueerd in een

brnf"r. oon à" Konqolstroàt. Steeds minder keerden terug, moor door
wos men op voorbereid. De duo's die de bemonning vormden, speci-

ool getroinde 'K-Mönner' (Morine Commondot) hodden zich ollen

vriiwillig voor deze diensï gemeld.

t
§
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ln de middog von 7 opril 
,1945 

vond voor hel eerst een doelgerichte
luchtoonvol ploots op de voorroodkqmers en ligplootsen von het Flot-
tille, uitgevoerd door het befoo mde Britse 617 e' Dombusterlsquodron;
hetzelfde dot tevoren ook de 'Schnellboolbunkers' hod uitgeschokeld.
Ditmool bleek men iets minder treÍzeker.ln het sluizengebied werd eni-
ge schode oongericht, de slogkrochl von het duikbootwopen onder-
vond nouweliiks hinder. Tot eind opril bleven de kleine onheilbrengers
octief.
ln de lootste oorlogsweken heeft een drietol 'Seehunde' uit !Jmuiden
nog enige provionderingsvoorten gemookt noor de Vesting Duinker-
ken, woor Duitse troepen - ofschoon moondenlong omsingeld - nog
immer stondhielden. De boten woren doortog in ploots von mel torpe-
do's, uitgerust met bevoorrodingscontoiners, gevuld met vet en ondere
voedingsmiddelen. De lootste tocht wos een enkele reis.
Eind opril 1945 wos het ofgelopen met de sluiptochten. De bemon-
ningsleden bleven geconsigneerd in de nobiiheid von hun boten, moor
uilvoren wos er niet meer bii. Voor de hovenmond wos een ondoor-
dringbore miinenversperring gelegd.
Op bevel von de Hofenkommondonl, Seegel bereidden de morine-
troepen zich voor op een gewopend stondhouden, mogeliik uit vrees
voor gewelddodig optreden von 'Nederlondse portisonen', woorover
hen geruchten ter ore woren gekomen. Wederziidse misverslonden
dreven de sponning op tot ongekende hoogten. Burgers en militoiren
leeÍden in dezelfde, beklemmende onzekerheid. IJmuiden wochtte,
hoopte....
Zó wos de toestond in de lJmond toen de bevriiding zich oondiende.
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Uitgeworpen pomflet, oonkondigende de
voedseldroppingen, eind opril 1945.

aan de Bevolking
van bezet ilederland

q-fuM' fu,fuw

--W*&àor*tq-r4.t àz
14àr;,/-* /*)*";*t lr.- c.,r

- l/Ly/at^/L /")1r/.
,rt/*t il/, Lr,/ e$

rTTI_,EBTES 0trAÍt00

M EDEDEETING

1'_ -De _vijand, die verantwoordelijk is voor Uw voedselvoorziening, heeft verzuimd
voldoende voorraden aan te voeren, terwijl de verbindingen met DuitÉchland nog open
lvareq. Nu hij door onze krijgsverrichtingen geïsoleerd en belegerd is en het misdadige
besluit heeft genomen,om tot het laatste toe verzet te blijven biedon, zal hij niet in staat
zijn, U voor-honger te behoeden.

2. Daar Uw voedselvoorraden uitgeput zijn, heeft de Opperbevelhebber last gegeven,
dat onmiddclijk lcvensmiddelen dooi viiegtuïgèn boven Ue2ét Nederland moeteilrvordcó
afgeworpen.

t, \Vij waarschuwen den vijand dat dit Zal gebeuren en dat hij onze pogingen oni U te
helpen niet mag verhinderen en bemoeilijken. Zeffs indien hij mochi probeeren dit te
doen, dan zullen wij toch voortgaan alles te doen wat in ons verrnogen ligt om Uw leven
te redden.

4, Die levensmiddelen zullen door vliegtuigen van allerlei type wolden afgeworpen,
voornamelijk dooÍ zwaÍe bommenwerpers. De toe-stellen zullen laag vliegen en hun
last daar'afwerpen, waar deze het gemakkelijkst door U kan worden verzameld.' Wij
kunnen U niet trjdig zeggen waar levensmiddelen zullen worden afgeworpen, en U moet
daarom de volgendé in§t-ructies nauwgezet in acht nemer : r

' & Vcrwacht voedselpaketteE zoöwel bij dag als bij nacht. Geeft dus, van nu af aan acht
op onze vliegtuigcn. 

-

b. Vormt, onder leiding van verantwoordelijke personen,.groepen om naar vliefiuigen uit
tè zien en de pàketten te verzamelen. Wij geven den vijaàd instructies U zooveel mogelijk
rc helpen. Slaat die hulp niot af: ze zou urv last kunnen verlichten.

G, Als gij onze vliegtuigen hoort aankomen, moet gij in plaatsen waar dc paketten zoudén
kunnen vallen, dekking zoeken. De paketten zullen niet met valschermen worden neergelaten
et ze zullen ruaaÍ. genoeg zijn om, als ze U mochten raken, U ernstig letsel toe te brengen

.-of zelfs te dooden. . .:

d. Ze\ alsonze vliegtuigen naderen, op vastgestelde punten wachters uit, om vast te ,t.Uro
waar de paketten necrkomen

0. Verdcclt het voedsel onderling eerlijk.

f. Ah de vijaud probeert Uw voedsel te stelen, of als hij probeert op onze vliegtuigen tc
'schieten, noteert dan zorgvuldig alle mogelijke bijzonderheden, en voogal de namen van hen
die dit doen. À4eldt deze bijzonderheden. De leden van de vijandelijke strijdkrachten, die
zich hieraan schuldig maken, zullen als oorlogsmisdadigers worden beschouwd en wli zullen
ze als zoodanig behandelen.

5, Let wel - wij kunnen niet beloven in ieder gebied het juiste aandeel van de pakettell
af te werpen. In sbmmigg.deelen zal het aandeel te groot, in andere te kleen zijn. Zotgt
daarom Zelf voor een eerlijke verdeeling.

6. Vergeet niet - wij zijn Uw vrienden en wij zullen voortgaan alles te doen wai in ons
vennogen ligt om U te helpen.

3B
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7. Tussen hoop en vrees

Tegen het einde von opril begonnen geruchten le circuleren omtrent
wopenstilstondsonderhondelingen, moor de onrust werd door nouwe-
liiks mee bedwongen, integendeel. Men besefte terdege dot de
kuststreek een woordevol 'vuistpond' vormde in de honden von de
bezetter.
Sterke fortificoties longs de zeeÍeep, oongevuld met een uitgebreide
gordel von onti-tonkmuren, -grochten en geschutsopstellingen die tus-
sen Driehuis en Sontpoort en ochter Velsen-Zuid \Moren gesitueerd, ver-
schoften het eens zo vreedzome lJmuiden een vriiwel onneembore
positie, zowe! tegen oonvollen vonuit zee ols uit het binnenlond. Een

wirwor von prikkeldroodversperringen mookte het duinterrein onbe-
goonboor en bii Sontpoort-Noord hod men de weilonden onder
woler gezel. ln en om de 'Vesling' bevond zich een oonzienliike troe-
penmocht.
Nog op 26 opril woren ruim 1000 Duitse porochutisten georriveerd,
de horde kern von de 20. Follschirmiöger-Division, nog net oon een
omsingelingsslog in Noord-Duitslqnd ontsnopt en tiidig teruggenomen.
Kleine groepies hiervon hodden ol eerder kwortieren in Sontpoort
betrokken, met nome de woningen longs de Brederoodseweg en de
Willem de Zwiigerloon. De 'Unterstob' zetelde in de ontvongstzool
von hei Cremotorium Westerveld te Driehuis.
De oonkomst von deze monschoppen, bekend om hun fonotisme en
hoge gevechtswoorde, gof nieuw voedsel oon het vermoeden dot
lJmuiden verdedigd zou worden, en degenen die hen zogen binnen-
trekken sloeg de ongsl om het hort. Ze mookten in hun wiide comouflo-
geiokken, behongen met o!!erlei wopentuig, een onheilspellende
indruk.
Hun oonwezigheid brocht het door de 'Ondergrondse' (het Verzet)
geschotte oontol Duitse militoiren binnen de Vesting op ruim 3500.
Hieronder bevonden zich elementen von ollerlei oord: morineperso-
neel, bemonningen von Schnellboote en dwergonderzeeërs, soldoten
von Wehrmocht-Heer, Luftwoffe, SS en Feldgendormerie, olsmede
inderhoost gerecruteerde figuren die in de meest uiteenlopende hulp-
diensten \Moren somengebrocht. Een voornoom onderdeel von deze
veelsoortige menogerie werd gevormd door de 709. lnfonterie - Divi-
sion, woorvon het hoofdkwortier zich op het londgoed 'Schoonen-
berg' ophield.
Een niet gering deel von de troepen, belost mel kustverdediging, wos
niet eens Duits, moor bestond uit zogenoomde'Ost-Botolionen', ol don
niet vriiwillig in dienst von de Wehrmocht getreden Sowietsoldoten, tii-
dens de Russische veldtocht in Duitse honden gevollen. Vonof 

.1943

wos hun merendeels Mongools voorkomen Iongs de gehele Noordzee
een bekende verschiining geworden.

Ofschoon de burgers, die zich nog in het 'Sperrgebiet' mochten

ophouden, longzomerhond vertrouwd woren gerookt met een stroot-
beeld woorin de bezetter een voornome rol speelde, gof de oonblik
von zóveel militoiren hen in deze fose von de oorlog weinig reden de

foekomsl mel vertrouwen tegemoel te zien. Hun gevoelvon onbehogen
werd in nog sterkere mote gedegld door de leden von het Yerzel; niet
geheeÍ ten onrechÍe, zools spoedíg zou bííiken.

Op 30 opril 1945 pleegde Hirler zelf-
moord, Promqt vgrspreidde de íllego/e pers
bovenstoond bidprentie.

,,,,,t1,ah,ísrr. ati.si,&bin,A}i,rf,,**ír\u r,ffigahkty::'' ::

'.|{}alil:r*A<4na'atFr0l*T VhË,l*ï4f:qÍ}rt$ËN :

,,.,,',,,,***nO r**,, V §-N #YW:t XW{XN

t'g§rr*r1 mbt opí*obla *roalbs)rd. k**l;:tx van h,*1,

,'vCIr\í*s tan hu* *deïa G*rrxaar&ch:a ieErmeesler

Gedíplo:nreerd schilder, ?rale*x*r in de

', , bxansen 'Wrtjs van §*rkklokken
i ,'r: Dte Land'*acht xal **Ít ssrlr,Íra*,bl voymen

, , § r o íi 1:* ?t*ld,ilt*randneíd' 44*{t bii i*c,ar uw
,,y&ít d*a daq ïtelnu\, Wq *;uli*tt da*kbaar g*"

,&ankq*, a* hli sÍ*ads o*t*\bxra uarrrixtl.gde;:
',',,raLr'afid*liike Tauk*' a'*, ?srwta-r*r.trí81rr*r*frra$, le
:',':và*;ià*Ytíb l*bn t$§vsren', ln ééi wrsarö, bíj wa*
,,**ttl ger*a, een echtqt lrj'nrtlr vax de C,qtmaan-,
'. *ch:a ,luiran, an leidrte xiln va:tk kioek efl vast*
,l**tada*, " . d* af.grond ut.

':, ,,''bb '**qraíaxis zai ap*edíg plaatsvínd,e»,, Ër
,,,,,,:vvhtd,t yqrnocYtt qÈën rauy'r te eltag*rr, aoch njx
',.:.:eyrízg,etltiib la töonérl dcor hel uitate,kaa rSer viag
:r.e:§.' *l draE*rt vaa *talJ])a,
.,' ,, fia qralreda .worst ttavzarqd door BmdNIE
MU§SCIL}Í\íl na' aéa rnleiderrd ga?"arlg vaCI, ZËS

öearz,t.l. emen. . . ., Gg*n...1nypp1íí*adï,':.:,' getittï!,

, i,,; .. Bust zacht, Hriie"'&b e*Ë','*Í.&. 
: 
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De vliegende forten von de Amerikoonse
luchtmoiht loog boven de Riiksweg longs

de polder De Velserbroek in Sontpoort, oP

weg noor hun droppingszones, mei 1945-

Lekkerniien uit de vriie wereld' Eenmool

leeg woren le blikken een onbetoolboor

speelw.rktuii-";;; de ieugd' hetzii :l'
;i.ffii;i;ï, een onderd..[uoor een vloï'
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8. Toenemende onzekerheid

ln de ovond von 4 mei. ging er een schok von emotie door het nog
bezette deel vqn Nederlond. Het ogenblik woornoor zo long wos uitl
qekeke.n, schee.n eindeliik oongebroken: in Wogeningen hod de
opperbevelhebber von het Duitse 25e leger een orereenkomst onder-
tekend, woorin hi! zich occoord verkloorde met de voorwoorden die
hem door de Geollieerde l-egerleiding woren gesteld.
Nederlond wos vrii - op popier. ln àe prohiik zouden nog tolloze
moeiliikheden moeten worden overwonnen vóór men echt lboos in
eigen huis'wos. overol in de westeliike provincies begonnen plootse-
lifke verzetsgroepen koortsochtig de nodige voorbereidingen te treffen.
Het vio de verboden rodio ontvongen bericht dot de Duiise troepen in
Nederlond onvooftvoordeliik hodden gecopituleerd, stelde ae g.S.-
leiding von het.Gewest 12 (woorondei ook lJmuiden ressorteerde)
voor_qr99^problemen. De Duitse sterkte in het totole gebied bedroeg
co. 18.000 mon, inclusieÍ zeer ogresieve onderdelen. Zelf beschiktó
men over niet meer don 400 wopens.
Er moest.rekening worden gehouden met individuele tegenstond von
kwoodwillige elementen in de Wehrmocht, woortegen moeiliik opge-
treden kon worden met de beperhe middelen wooróver men beschilÍe.
wonneer bepoolde_groepen Duitsers zouden besluiten het copitulotie-
beslu.it te negeren of te -soboteren, biivoorbeeld door vernielingen oon
te richten oqn sluizen of woterwegen, \Mos het de vroog of mei hierop
odequoot kon reogeren. De kons op excessen leek desie woorschiinlii-

BS Velsen. C.C.P. 4 Nel 7945

SPOEDORDER

In verband met ingekonea berichtrbetreffende caputilatie d,er Do
troepen in.Nederlandllneaande norgenochtend, te acht uïurrdraag ik U op ln
overleg_ met G.C. §.G"12 iiw troepea Íradlen uroge]-lJk lrr de 

- loop van de iacht
onopva-lIend te concentreeren 1n de opstelltngsplaatgeno

Àan aIle 0nd.Comm.

Plaatseli Jk Corrynand.o B. S. Velsen.
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Het bevriidingsnummer von het verzets-
bloodie 'De onderduiker' dot in Hoorlem
en omgeving verscheen. A OE OND€RDU iXgN 'I

Zaterda6 5 tet 1145 '

,.IEA

IÍo.l?5

EgT
ItDe teerllng 1s 6,:i1'crperrfl . l)e ondergang
is een fett. T)e o:rrlog itr i.lederland ls
weer6ekeerd .

van hct dutsend Jar.lg Rt jk
geelndlga, en cle vrede

0nze pen beeft als yï1J deze rege).en nee]'schrl jven. Zo juist heeft
ons vertrounil radlctoestel, rlat op J,::nden stond afg'esternd, het
lant verbelde, ?,aer verheugonde en hist crlsche berleht doorge'ge-
v61r ctat het land , dat H'arcpa cr:cler de voet daoht te lopcn r €tl
wlens reglem de werel'l een g1ï'tige, h..ri:ler:s-barbaarse ttleologle
wllcle opdrlngen, ook 1n ons Yader';ariri :^e ',ií:r)ens heoft moeten DBèr-
'1e6gen.

IIet heeft ons uoeite ge)'-:st cr:i:ë c'ntroerlng oeester te bll Jvent
toen de radlg-boodsetiàp in c1ze cr.r;n klonk. lla 5 jaar ocrl:rg, na
zoveel clleire vernederin6, i;'':1'tur, Ieed, bittere-nood en kwelllngen
van de meest verscheiden en rrnivelse aardrdle ons volk heeft $ce-
ten orrclergaan, komt de heugell;lle tl jdint' dat het mcnster líazl-
Dritslarnd ook zl jn stri jd in lir.rd""rr,,nd heeft opge6evet), als een
verc:de-':1n9, als een verl"cgg-i-ng .

t'al van 6edachten dr:.nfien zlch nu aan ons clr r vele vrngen stcroten
qp ons aÍ . En nt j denken dan allereerst aan hen , d 1e vo()r ila bevrl3
ItnS van ons Yaderlarrcl zL jn 5eva}l..en, aan hen d le 6lezuclrt hebl:en
1n oonoerrtratlekaopen en gevangonLssen of naÍrr Drltsland zljn to-
dep crteerC , aan onzc zeer v:.rrenden I aar onze verwant en en Icrndgen o-
tcn ln [ederlands- Indli!, aan de gea]Ileerdo 1e6ero r ëÍr aan a1len
dte centenaarslagterr aan smart on kommer hebl;eÉ ooeten t orsen cID

cler FereehtLghelds- en der vrl jheldswtlle .

i.h ln soherpe colr t ruren zLen wi J het beel«i. van en?.e geeerblerll6de
Kontntln vccr orrs, 'Írouvr vi.rn voerbt:cldige 'moed, 'pllchtsbetrach-
tlng' on volhurdln. ', öle , nr. een zetenrl jke regerlttgsllertode yan
40 Jaar, ln de herf st verri haar levcn herar land en voll; beprcef d
on gealagen zaF, tot op hqt íner6 r BÍl vrler f eestell ik rentrée 1n
restellJk Nederlarltl wtj met geestdrlft gaan voorberelden.
Iloderland herademt . OnmldclelLl jk , althcins, op korte termL Jn, zullcn
nu ult ons stadsbeelcl de 6ehiite duitse soldaten verqwl jnen. Geen
Gestapo zal- nog langer zi jn misrl:rrli{'e terreur kwtnen ultoef énsn
ecn terrr:ur r. dle erger nog oan d,: ceriorshandeltn6en en het oor-
lolJsgerteId zel'f , Il-ederland cnbt:'r'lrt,b:.ri',.:: tntr;ktt: .

Ilederlanri ls neer vri j . llrr rl.,t hart en v'..rrigheld ztngen wl j hef,
n!.§ DEIrI'II on Gcde }of er, ?í;T urr di-rrrh, te brengen, dnt onze slaver-
n1 J 1s i;r: c tnd 16d .

Het sehrlkbcwlrrd tsr af6e|.;;,,.1',. Jiecierlurnil, ons nog'uit vele wondert
blocder:d en 6eteisterd Y'rri.:li,-rrrd, elaakt de lcetencn wai'trlrl het
vijf jalcn }ang 1s Sebo.li-d rjulir!€,,'st.

fif j zlen nu voorult naÉ:r r: en io'::J'.o;rst r vol gcltone beloÍten r b-9-
zleld met eon grcot gclcot' en r,ret cr:.n geestdriftlg verltutgen'om
aI onzc kracht en te §..:l/en íliln de heropbouw van on§ ll.lderlartd .

IIEVE 0lÍ§ VADERLAISDTIiIVIE oNZi; K0I\IIïIGIII,LEY]I DU' YOr0,OtrtDHN VOIKERDN
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ker door het enthousiosme von de burgerbevolking, die - ook niet
onkundig gebleven vqn de vreugdevolle tiiding - in groten getole de
strool optrok en zich niets meer oontrok von 'Sperrzeit' of verboden
zönes.
Op sommige plootsen wos men ol in een feestroes en de eerste rood-
wit-blouwe vloggen werden ol uitgestoken. Dot móest de Duitsers wel-
hoosi tot octie prikkelen:snel hondelen wos doorom geboden.
Nog in de nocht von 4 op 5 mei bevol het Gewesteliike B.S.-commondo
hoor plootseliike commondonten contoct op te nemen met de Duitse
bezettingsoutoriteiten en in gezomenliik overleg de situotie het hoofd
te bieden. ln Velsen moest men zich noor de 'Festungskommondont',
Generool HUttner ( von de 709. lnionterie-Division) op het buiten
'Schoonenberg' begeven en deze sommeren de wopens in te leveren
en ziin troepen le concentreren. ln eerste inslontie bleef deze poging
zonder resultoot: Hiittner weigerde de onderhondeloors le ontvongen.
ln tegenstelling tot de gong von zoken in ondere geweslen, woor de
bezetter zich moor ol te groog bereid hod geloond met de B.S. tol een
overeenkomst te komen, ontkende hii officieel op de hoogte te ziin
gebrocht von een evenluele onvoorwoordeliike overgqve en hondelde
dienovereenkomstig.
Hierdoor werd de situotie opeens biizonder explosief. OÍschoon
Nederlond in feite reeds 'vrii'wos, oefenden de Duitsers in de Festung
IJmuiden nog de onbeperkte mocht uit. Tot de tonden bewopend
bewookten zii grimmig hun bolwerken en potrouilleerden door de ont-
luisterde $roten, tol onbegrip von velen. Het stodsbeeld von lJmuiden,
met onofzienbore puinhopen en doortussen soms nog het skelet von
een holf ofgebroken huis, versterkte de nochtmerrie-ochtige sfeer die er
heersle in niel geringe mote.
De bevolking werd inmiddels steeds onrustiger. Voorol buiten de'Mou-
ermuur'verwochtle men, niet op de hoogte von de bestoonde proble-
motiek, nu elk moment de Geollieerde bevriiders. In Velsen-Noord
posteerde de B.S. zich onmiddelliik op het Pontplein oon het einde Wii-
kerstroolweg om notionool-sociolistisch georiënteerde personen, die
met de geïmproviseerde ponties von de zuidkont overkwomen, op te
vongen. Hetzelfde deed men bii de spoorwegovergong bii de Nieu-
weu/eg op de grens met Beverwiik. ln Sonlpoort, woor een oonzienliik
deel von de geëvocueerde lJmuidenoren onderdok hod gevonden,
bewogen uitgeloten groepies mensen, gelooid met rood-wit-blouw en
oronie, zich in de richting von Hoorlem-Noord, om de eerste colonnes
op geposte wiize binnen te holen. Binnen het verdedigingsgebied
loonde men zich iets lerughoudender; ofschoon ook door incidentele
vreugdeuitborstingen voorkwomen. Niet zelden riep men posserende
soldoten of motrozen von de Kriegsmorine toe, dot het 'Schluss'wos
mel de'Krieg'. Een enkele mool kreeg men respons en voegde de oon-
gesproken militoir zich voor kortere of longere liid bii de brooddron-
ken menigte. Niettemin bleef de toesiond uitermote precoir. Op hoog
niveou vonden besprekingen plools en werd, in toenemende sponning,
gezocht noor een modus die tot een gunstige ontwikkeling zou kunnen
leiden.

Op zondog ó mei werd de plootseliike verzelscommondonten in het
Gewest opníeuw opgedrogen zich noor de DuíÍse bevelhebbers te
begeven en dezen mede te delen dor de B.s. zich de volgende morgen
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PROCLAMATIE
Het Commando der Blnnenlandsche Str$dkrachten ln Gewesl 12

(omvattende de Gcmeenten Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Zandvoorl, Heemstede, Bennebroek,

Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwiikerhout, Alkemade, Leimuiden, Aalsmeer, Haarlemmermeer

cn Haarlemmerliede en Spaarnwoude)

MAAI(T BEKEND:
dat in een bespreking met den bevelvoerenden Duitschen generaal in genoemd Gewest is

vastgesteld en ovcreengekomen:

le. Trrl het moment dat de bezetting wordt overgenomen door de Canadecsche trot'pen, hlilft de

Duitsche Weermacht aansprakeliik voor de handhaving van orde en rust.

2e. Het Commando der Binnenlandsche Strijdkrachten acht zich echter desondanks gtÍ()cpcn r)rll lt
doen wat in zijn vermogen is om te verzekeren dat de orde onder Ncderlanders gelrandhaaftl wordl

door verantwoordeliike Nederlandsche organen.

Jr. Diensvolgens belasten de Ílinnenlandschr: Slrijdkrachtcn zich met ttt ortleltltndhavrltg, zulks tttct

instemming van genoemdcn hevclvortcnden Generaal.

{t. Tot ordthandhaving behoort mede hel tegengaan van alle aggressief ol bt'schirnptlrd optredcrr tcgcn

de Duitsche Weermachl, hare leden, eigendommen en obiecten. waarvoor zij aansprakelijk is

5e. Tot op hct moment yan ovcrname der bczctting door de Canadeeschc trtlept'tt ntoct tle *'erk-
zaamhtid der Binnenlandsche Strijdkrachten zich brperken tot ordehandhaving.

Het Ges'estehik Commando voornoemd verheugt zich erover, dat de Binnenlandsche Strrtdkrachlen r'Í adtr kunnr'n mridr'§'trk('n

te vmÍkomen. dat onverant*'oordelilke elementcn van den eigenardigen toestand van het urgenbhk g.'brurk m.rkt'n om

:rch te vergrirpen an de eigendommen hunner medeburgers of aan goederen.*'elkeaandeNedtrlandshcrolkslltnrtenxhap
takomen, alsmede dat zulke eleuicnten door een onverantwoordehik optreden zouden urtlokken maaiÍegeltn r'.rn l)urtsht
zride. u.ardoor het leven van onschuldige medeburgers ryar u kunnen loopen. of ergenmachtrg ('n \'«rtb.1ng lorrdr'n

ingriipen rn de .refenrng van gerechtigherd. welke urtsluitend in de handen der u'ettrge NcderlanJrhc overhttd r'.rhg rs

te achten.

Hel dmt ecn drirgrnd brruap op dc lftdcrlend*hr bevolkia3 om dor zcllbehemhin6 t..h'ri;rcn.,lal zij. rxrl in,la::rrr

r:n vn.ugde en ongrduld. zieh elr en h:chufd volk rcl le gedragen rn rpk z.onder 
""us"n,ling 

ran tttxhi'trri,Il, lcn rrn
zijnr Nrderlend*.he orrrhcid ïËl le tehooranrm. Hr{ ruPt iqler lirl drr h'rollinF í,p írnr onr"rrijlrl t, r,,l,Ix'rt eatt

aenwijzingen durt d" Il.S. Frgn.'n rn zich te onthodr.n ga1 clL,n rlourr aan hrt grrlrag sa1 írnrrÍatrlstt,rrl,lijl",'l'rrrnttn.
rlir.ni3l venlaan. rlet nrn door onhrhn.r,rhrheid cn rmrrenlig gr.lrag all,r.n Àthu'lf vtn4"rt. ltco hdcnk". dgt mtn

drxrr ne vijÍlaren geduldoeícdl3 oiA nog evco vol te hooden- nirt allrn ziehz'lÍ cn andtn'n ingtraarbrtnlS.drx'b

dal rlaarmrde'thane lcyenr de eer dc,r Binncohad*he llriilkraehren georxid i*

Het Commando der

Binnenlandsche Stri;dkrachten

in Gewest 12'
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om ó.00 uur op stroot zou monifesteren, moor dot hun optreden in het
openboor uitsluitend zou plootsvinden in het belong von orde en rust
en geenszins tegen de Duitsers wos gericht. Het onderhoud dot de
B.S.-commondont von Hoorlem doorop met de 'OÉskommondont'
oldoor voerde, leidde lot een bespreking tussen verzetsoutoriteiten en
de in Aerdenhout residerende 'Generol der Follschirmiögeri Boren-
thin, commondont von de Duitse troepen gelegerd tussen het Noord-
zeekonool en de Woterweg - een gebied woorbinnen ook lJmuiden
viel. Dit gesprek verliep onverdeeld gunstig. De generool, een redeliik
mon, toonde zich bereid ziin onderbevelhebbers in te lichten over de
stond von zoken en de order uii te voordigen, dot de B.S., mits deze
zich gedisciplineerd gedroeg, medewerking moest worden verleend.
ln Velsen verkloorde Generool HUttner; no ingelicht te ziin, zich hier-
mee occoord. Zo niet echter de Hofenkommondont, de Kriegsmorine-
officier Seegel onder wiens bevel zich onder meer de fonotieke een-
heid bevond, die vonuit de ingong von het Noordzeekonool met twee-
monsonderzeeërs opereerde. Seeger, domicilie houdend oon de
Konooldiilq toonde zich uitermote terughoudend en wenste geen enke-
le toezegging te doen. Wot de gevolgen von ziin houding zouden ziin
bleeÍ onzeker.
De dog doorop, op het oongekondigde tiidstip, verschenen de monnen
von de B.S. in het hele Gewest op stroot, uitgemonslerd met oronie
ormbonden en distinctieven. Ook de voertuigen, personenouto's en
motorfietsen, iorenlong zorgvuldig uit de honden von de bezetters
gehouden, \1/oren duideliik voorzien von oronie nummerborden, woor-
op met zworte verf het Gewestnummer 12 olsmede een plootseliik
volgnummer wos oongebrocht. Vriiwel onmiddelliik werd begonnen
met het orresleren von notionool-sociolistisch georiënteerde personen,
die voorlopig onder ondere in het hoofdbureou von politie op het Tibe-
riusplein - \1/oor de Knokploeg (K.P.) zetelde - werden ingesloten.
Gedurende deze octiviteiten kwom de bevolking meermolen toi uitbun-
dige biivol.
Duitse militoiren keken soms met gemengde gevoelens toel een enkele
mool knolden schoten, moor incidenlen von betekenis bleven uit.

Seeger hod zich, met ziin Stof en het grootste deel von ziin lroepen,
geï'soleerd in het hovengebied. Doordoor werd de 'Festung lJmuiden'
ols het wore gesplitst in twee delen: een oosteliik, woorin de ofsproken
tussen de generools Borenthin en Hlittner golden en de bezettingstroe-
pen dus soepel optroden, en een westeliik, dot in voorÍdurende 'stoot
von beleg'verkeerde. Beide delen woren von elkoor gescheiden door
de grillige puinvlokte, die ochter de Willemsbeekweg begon en zich
ols een soorl 'niemondslond' uitstrekte tot de voormolige Julionokode,
toen Zuiderkode geheten. Op sommige plootsen in het duinterrein
woren burgers reeds oon het plunderen geslogen. Allerwegen ver-
beidde men met stiigend ongeduld de komst von het Conodese bevrii-
dingsleger.

lnwangrs ïan de resting
lJmuiden

De zoolang verbeide bevrijding is daar.
Nederland is bezig te herrijzen; rnoge het zijn in
orde en rust.

Daarloe nëemt, in opdracht van de Comrnan-
dant der Naderlandsche Einnenland
krachten (Il.B.S,), de Vesti
N.B.§. tiidelllk het se
de Nederla

lde plaatsen.

Men heelt zich verder te gedragen naar de
aanwijzingèn van de leden der N.B.s. herkenbaar
aan de armband geteekend als volgt: ,,Twee witte
en één oranje streep op blauw veld tuaarop het
woord ,,0ranje",

ledere overtreding wordt zwaar gestraft.

God helpe Nederland. Leve de Koningin.

De Vestín g Cdb M. v. d,sÍuís.

r
r

de

iliilemioopig uan kra§[!
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De K. P.-groep Vesting lJmuiden moni-

festeert zich oP het Tiberiusplein, 7 mei

1945. Links op het spotbord Jon Tellier en

stoonde in de outo commondont Piet Boon'

De menigte omstuwt de K'P'-groep en de

outo woormee onder meer de georresteer-

;; N.S.B.-bur§emeester Ti' 
-u:T 

j"t Wei-

J" *"td oPgJbt acht, 7 mei 1945 '

Op de outoï-l.n'''t Hermon von der Tuuk'

Jon Tellier, Piet Boon (commondont)' Piet

Menger en Wiltt* Menger' De chouffeur

wos Willem Broom'
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9. De Conqdezen

Op 28 oprit woren in Achterveld voorbereide.nde besprekingen

beqonnen irtt"n vertegenwoordigers von de Reichskommissor voor het

belete Nederlondse gebied, Di. Arthur Seyss-lnquort, en de Geol-

lieerde legercommondànten, woorbii ook Prins Bernhord ols opperbe-

velhebbervon de Binnenlondse Striidkrochlen oonwezig wos geweest.

Een en onder hod tenslotte geleid tot de onvoorwoordeliike overgove

von olle Duitse troepen in Nederlond, die op 4 mei in hotel 'De
Wereld' te Wogeningen werd bezegeld.
Doorbii *os oànuo*etlk overeengekomen dot de Geollieerden. o.p

zondog ó mei het westen zouden binnentrekken, moor door enkele
probleíen von technische en orgonisotorische oord moest men door-
mee nog één dog longer wochten.
Moondàg 7 mei, voor-dog en douw, begof de Britse 49e lnÍonterie'
Divisie 'Pólor Beor'zich op weg om de provincie Utrecht en het Gooi
te bevriiden, nóg een dog loter gevolgd door de Conodese le
lnfonterie-Divisie, die ïot took hod in Noord- en Zuid-Hollond orde op
zoken le siellen.

Commandant Vesting lfmuiden

Maakt bekend:
Om de taak van de B.S. zooveel

mogelijk te verlichten is het aan ieder
verboden om de duinen, de parken
en het bosch te betreden.

Plundering van goederen be-
hoorende aan Duitsche weermacht en
burgers (inclusief N.S.Bers) is ten
strengste verboden.

De daders worden gearresteerd

g bii verzet onverbiddeliik neerge-
schoten.

H et verlaten van de vesting is
verboden.

Blijft onze Nederlandsche traditie
getrouw. Bewaar rust en orde.

Commandant Vesting

M. VAN LOO
(illegaal M. v. d. SluysJ

Arrestotie von een Velsense riiksveldwoch-
ler door leden von de B.S. Velsen op 7 mei
1945.
Voor het hoofdbureou von politie oon het
Tiberiusplein te lJmuiden-Oost zien we
v.l.n.r. Jon Tellieq Cosper Spoor, ïoon von
Bokel, de orrestont, n.n., h.h., Douke
Wiikstro, Dries Morcelis, J. Miis, Gerrit von
der Kruk en Leo Steenmeiier.

Overbrenging von politieke delinquenten
noor school H of de Ossendorpschool oon
de Wiik oon Zeeërweg te IJmuiden.
Het Gebouw voor Christeliike Belongen in
Oud-lJ muiden diende eveneens ols
bewoorploots von notionool-sociolistisch
geörienteerde personen, mei 1945.

Politiemon A. Kuntkes (mer regenios) leidt
de georresteerde N.S. B. .!urgemeesterTi.
von der Weide (met blokkousen) en eniie
ondere gemeentebestuurders het hoofdbu-
reou v(In politie oon het Tiberiusplein bin-
nen, 7 mei 1945.
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Spoedig no de bevriiding wos het motori-

sche'bootie von Donkersloot'weer in

bedriif. De overgezette Velsenoren hebben

geen belongstelling voor de kreet 'H ovzee'

op de piiler von de spoorbrug.

Publieke belongstelling bii de orrestoties

von de N.S.B.'ers door de B.S. Het unieke

oon deze foto is, dot we een confrontotie
zien tussen de bevriiders en de voormolige
bezetters, wont oP de voorgrond stoot een

met een stengun bewopende B.S.'er en oP

de ochtergrond riidt een tronsport met

bewopende Duitse soldoten, 7 mei 1945.

De Duitsers woren gecopituleerd, toch rii-

den zii hier gewqpend, gesponnen en met

iino.Ëring Èekeken tussen de zwiigende

Velsenqr"i door op weg noor hun kwortier

in de R.H.B.S., 7 mei 1945'

.. .,*..§1. .
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De twee formoties die oongewezen woren om de Duitse troepen in de
gemeenle Velsen te neutroliseren - het Royol Conodion Regiment en het

Hostings & Prince Edword Regiment, beide behorend tot de le
lnfonterie-Brigode - reden vonof de stortliin bii Amersfoort vio Boorn
noor Amslerdom. Dot gebeurde in colonne met de 2e Brigodg woor-
von het leidende regimeni, de Seoforth Highlonders of Conodo, in de
hoofdstod zou ochlerbliiven en een ondere eenheid, de Princess Potri-
cio's Conodion Light lnfontry, Hoorlem, Bloemendool en Zondvoort tot
bestemming hod. Het werd een zegetocht zonder \Meergo; een rit om
nooit te vergeten, bezegeld door strolend voorioorsweer!
De Conodese le Divisie wos in moorl vonuit ltolië noor Oosf-

Nederlond overgebrocht; vio Nopels woren de troepen noor Mqrseille
gelronsporteerd en doorno, in een onofzienboor wogenconvooi,
dwors door Noord-Fronkriik en België gereden, op weg noor een ver-
zomelgebied ochter Niimegen. Het Royol Conodion Regiment hod,
somen met het Hostings & Prince Edword Regiment, op Il opril deel-
genomen oon de oversteek over de lJssel bii Wilp en een belongriike
rol gespeeld bii de bevriiding von Apeldoorn; hun eerste grote
gevechtsoctie in Noordwest-Europo.
Ofschoon de Conodezen ook door de ltolioonse bevolking bepoold
niet viiondig woren beiegend, hod het enthousiosme \Moormee zii op
de Veluwe woren begroet hen diep getroffen. Niettemin bleek dit wel-
kom, hoe hortverwormend ook, nog moor een flouwe ofspiegeling von

8 mei 1945. De burgers oon de Riiksweg in

Sontpoort ziin in ofwochting von de Cono-
dese bevriiders.



8 mei 1945. Voor de bevriiders wordt een

ereboog opgericht oP de kruising vcln de

Riiksweg met de Broekbergenloon te Sont-

poort.

Bliikens de oontekening onderoon op deze

offiche ging het feest àp dot moment door

de komst von Jt Conodezen op I mei niet

door.
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de ontvongst, die hen loter in de westelijke provincies ten deel viel.
Nog vóór Amsterdom bereikt wos, hodden velen hun totole rontsoen
oon sigoretten en snoep ol uitgedeeld oon de duizenden toeschouwers
longs de route, ondonks het feit dot zii er de lootste weken duchtig
voor hodden gespoord. Voorql de kinderen, die zich in groten getole
rond de legervoertuigen verdrongen, werden riikeliik bedeeld met
kouwgom, chocolode en ondere heerliikheden.
Het Royol Conodion Regiment hod hoor zwore moterieel, inclusief de
ontitonk-kononnen, ochtergeloten in de covolerie-borokken von de
voormolige Nederlondse weermocht bii Nieuw-Millingen, ier voorbe-
reiding von de tocht noor het dichtbevolkte westen. ln de vroege mor-
gen von 8 mei, om ó.00 uur precies, \Mos ol een kleine voorhoede
vertrokken, wooronder de regimentscommondont lieutenonÈcolone!
W. W. Reid, olsmede diens inlichtingen-officier en een Nederlondse
tolk zich bevonden en bii Amersfoort hod een soortgeliike groep von
het Hostings & Prince Edword Regiment onder leiding von lieutenonl-
colonel G .E .8. Renison zich hierbii oongesloten, \Moorno men gezo-
menliik verder ging.
Vio Amsterdom en Hoorlem bereikte de somengestelde formotie om
9.00 uur het hoofdkworlier von de 20. Follschirmiöger Division te Aer-
denhout, woor overleg werd gepleegd mel generool Hiittner, die hen
door volgens ofsprook opwochtte.
Omstreeks diezelfde tiid wos de hoofdmocht von het Royol Conodion
Regiment eveneens op y/eg gegoon noor de lJmond, met voorop het

Militoir Gezog

Riidt niet mee
op legerquto's,
wonl gii Yeroorzqokt doqrdoor

verfroging in hef militoire verkeer

en brengf de chouffeurs in moei-

liikheden, door deze strofboor ziin,

indien zii U vervoeren.

De Sontpoorters op de Riiksweg begroeten
met uitzinnige vreugde de bevriiders, die
met hun trucks Iongzoom de Broekbergen-
loon indrooien. Links op de ochtergrond is

nog iuist de ondergelopen polder De Vel-
serbroek zichtboo r.
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De eerste conod ezen in velsen voor het
restouront De Weymon in Sontpoort. Het
ziin twee motorordonnonsen von het
Hostings & Prince Edword Regiment met
hun typisch e zit voorop de beniinetonk, g

mei 1945

De mosso keek odemloos noor die won-
derliike outo's en die bruingebronde kerels,
hier op de Broekbergenloàn in Sontpoort,
8 mei 1945.

1.D.8. Yala.!. t lrl ltfJ.

- _.Q!93Crt-oolodr, Co 0eallut C.! t d.rl.ldróo ltoronfult-
roà EtlJaEroàt.! Y.h6 vcE..!t Crt ers

OrÈror lcAdl Eoeletr t.t .ohtr.!.ot
il::Ët* 

rr'r recra v'srTÉ rloL Dl'i.l hrt apcaoutrl to

Dr rdrlllrtrrlrur, 
f 
lo Oorerurat t!Gr.ta,

W ,.i:tíP
'a-r-

,'1f'

uË

botolionshoofdkwortier; oongevoerd door moior Jotchom, gevolgd
door de diverse compognieën en een ofdeling medische troepLn. Het
Hostings & Prince Edword Regiment bevond zich ook ergens in de ein-
deloze colonne, die zich weslwoorls bewoog.
Op het Duitse hoofdkwortier in Aerdenhout hod lieutenqnt-colonel
Reid (RCR) inmiddels de stofkoorten in ontvongst genomen woorop de
Duitse posities in de'Festung lJmuiden'exoct woren ingetekend en om
9.20 uur konden de Conodezen hun tocht hervotten. De monschoppen
von de eerste groep die de vesting binnentro( voelden zich lichteliik
onbehoogliik toen zii keer op keer Duitse militoiren voorbiireden - ollen
nog volledig gevechtskloor. Geen enkel incident deed zich echter voor.
De Duitsers woormee contoct werd gemookt moqkten een zeer gedi-
sciplineerde indruk en putlen zich uit in complimenlen.
De eerste ontmoeïing tussen de Conodezen en het Velsense verzet
vond ploots op het ïiberiusplein - temidden von een iuichende menigte
die met de minuut in omvong toenom. Von enig ceremonieel kon geen
sproke ziin.
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H et boro I ionshoofd kwo rtier, eveno ls het toctische hoofd kwo rtier; i nsto l-
leerde zich direct bii oonkomst in het hoofdbureou von politie, woor
ook de B.S., zools eerder vermeld, enkele komers in gebruik hod. ln
de onmiddelliike nobiiheid werd onderdok gezocht voor de monschop-
pen, en het Algemeen Hoofdkwortiel olsmede Support Compony,
betrok de Riiks H.B.S..
A- en D-Compony vestigden zich in de St. Antoniusschool, terwiil B- en
C-Compony de St. Fronciscusschool in bezit nomen. Drie motorordon-
nonsen werden ingezet om de diverse eenheden noor hun respectieve-
liike onderkomens te dirigeren - doorin biigestoon door een drietol
verzetslieden.
Om 10.30 uur begoven lieulenontcolonel Reid en ziin inlichtingen-
officier zich wederom noor het Duitse hoofdkwortiel ditmool begeleid
door een lieutenont von de Feldgendormerie en gedurende ruim een
uur werden opnieuw gegevens omtrent de situotie verzomeld.
Tegen 13.00 uur begon de resl von het regiment binnen te sÍromen en
om 14.00 uur woren olle eenheden in lJmuiden ondergebrocht. Het
Hostings & Prince Edword Regiment, ook georriveerd, mookte kwor-
tier in Sontpoort. Dichte drommen mensen verslopten door de stroten,
zodol het militoire verkeer grote hinder ondervond.
De bevolking leek wel uitzinnig geworden, er werd gehuild en gelo-
chen. Trossen iuichende inwoners hingen oon de voertuigen en mook-
ten de chouffeurs, forse door de ltolioonse zon gebruinde kerels, de
zwierige boret schuin op het hoofd, het voortgoon vriiwel onmogeliik.
Met welbehogen snooÍ men de geur von echte benzine op, begerig
grooiend noor de sigoretten en chocolode die ook hier, door degenen
die nog over een voorroodie beschikten, met kwistige hond werden uit-
gedeeld.
Over de Riiksweg posseerde een kleine colonne von de Royol Cono-
dion Artillery, op weg noor Beverwiik en de kop von Noord-Hollond,
riidend in de typische strokgeliinde vrochtwogens in dofgroene leger-
kleur; ollemoo! voorzien von de witte ster die sinds D-Doy (de invosie
in Normondië) op elk Geollieerd voertuig wos oongebrocht. Een
merkwoordig vehikel, de 'ieep', dot voor ollerlei doeleinden werd
gebruikt, werd onmiddelliik populoir. Motorriiders, dik in het leer en
helemool voorop de benzinetonk gezeten, vlogen ols duivels heen en
weel rokelings Iongs de verblufte toeschouwers. De choos \Mos com-
pleet, moor iedereen genoot, niet in de lootste ploots de Conodezen
zelÍ.
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De Conqdezen, bewonderd en bekeken ols

mensen uit een ondere wereld. Eén en ol

vriendeliikheid, kwistig sigoretten, kouw-

gom en chocolode uitdelend. De mon links

kreeg echter iets, een Nederlonds vlogge-

tie, doÍ hii oqndochtig bestudeert. Sont-

poort, 8 mei 1945.

Een sectie brencorriers op de Broekbergen-

loon in Sontpoort. Op de ochtergrond cofé

Zomerlust, I mei 1945.

Donsen oP stroot op de moot von Ameri-

koonse iozz' en swingm vziek, een weelde

die iorenlong verboden wos.

Sonipoorters en Conodezen moken er gre-

tig gebruik von op de Riiksweg voor De

Weymon, S mei 1945-
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10. Problemen

Op het HàoÍdkwortier von de Duitse 20. Follschirm Division in Aerden-
hout hod lieutenont-colonel Reid von het Royol Conodion Regiment nu

een duideliik overzicht gekregen von de problemen woormee hii te
moken zou kriigen. Het bleek dol generool Hiittner ols 'Festungkom-
mqndont' 10.000 mon onder bevel hod, wooryon 9000 zich ten zui-
den en '1000 zich ten noorden von het Noordzeekonool bevonden. ln
de vesting woren tevens nog 3000 monschoppen Kriegsmorine oonwe-
zig, die buiten ziin commondo vielen.
Morinecommondont Seeger hod tot dusver geen concessies willen
doen en von hogerhond wenste men voorlopig nier provocerend op te
treden. Besloten werd iot noder order enig geduld te betrochten,
zodot de Conodezen zich beperhen tot het consolideren von hun posi-
ties, woorbii zii voorzichtigheidsholve het hovencomplex nog verme-
den. Dot wil zeggen dqt de Conodezen pos op de ploots mookten
voor de liin BriniosÍroot, Troelstroweg, Willemsbeekweg.
Om 15.00 uur reed leutenonl-colonel Reid noor het hoofdkwortier von
de 2e lnfonterie Brigode dot in Bloemendool wos gesitueerd en woor-
oon hii, tiideliik, ondergeschikt wos gemookt. Door vernom hii dot, in
ofwochting von een definitief operotieplon, olvost begonnen diende te
worden met het vervongen von de Duitse wochtposten in ziin sector
door monschoppen von het Royol Conodion Regiment, uit le voeren in
twee fosen:
l. de buitenwocht, die oon de doorlootposten stond;
2. de bewoking von munitie- en voedseldepots binnen de vesting.

's Avonds om 19.00 uur werd een bespreking gehouden met de botol-

ionsstof, in tegenwoordigheid von de twee Duitse compogniecommon-
donten, wier troepen de buitenwocht onderhielden. B- en C-Compony
RCR kregen de opdrocht, no overleg tussen hun commondonten moior
SÍevens en coptoin Quoyle en de beide Duitse officieren, de vervon-
ging hiervon voor hun rekening te nemen - een tqok wqormee
omstreeks 21.OO uur een begin kon worden gemookt.
lnmiddels wos een ovondklok ingesteld, die om 22.00 uur inging voor

De lJmuidenoren riepen op hun beurt de
eerste Conodezen ook een worm welkom
toe.
We zien hier twee Conodese motorordon-
nonsen von The Royol Conodion Regiment
op het Tiberiusplein, 8 mei 1945

%
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de Conodezen en voor de Duitsers een uur vroeger. De lJmuidense
bevolking, die ol sederi de oonkomst von de eerste troepen von een
overweldigende belongstelling hod bliik gegeven, wos moeilifk binnen
te houden, ofschoon de B.S., zodro de duisternis inviel, zoveel mogelilk
hoor best deed iedereen von de stroot te verwiideren. Niettemin
ondervonden de Conodezen bii hun werkzqomheden nog tot looi in
de ovond véél hinder von burgers, die woor zii moor konden opslog-
plootsen en kwortieren trochtten binnen te dringen om te kiiken of door
wellicht iels von hun goding te vinden wos.
Zo gouw de Conodese bureous woren geihstolleerd werden deze
overstroomd door inwoners, wooryon de meesten voor ollerlei zoken
'permits' oonvroegen. Voorol de inlichtingendienst kreeg het er druk
mee en de tolken konden hun took tenslotte niet meer oon. Het wos
nog moor een voorproefie von wol hun de komende dogen te wochten
stond.

Achter de schermen hod de holsstorrige houding von de Hofenkom-
mondont Seeger geleid tot intensieÍ overleg. Nodot nog in de loop von
de dog door de Geollieerde Chefs von Stoven het bericht wos ontvon-
gen dot zowel de morinecommondont von IJmuiden ols die von Den
Helder zich niet bii het bevel tot copitulotie wensten neer te leggen,
hod het hooÍd von de Sectie V en de B.S. contoct opgenomen met colo-
nel Webb von de Royol Conodion Engineers te Rotlerdom en vio diens
bemiddeling werd de Royol Novy bereid gevonden in te griipen. Twee
speciole eenheden, 'T-Force' genoemd, begoven zich onmiddelliik op
v/eg om in beide plootsen een beslissing te forceren. Elke colonne
bestond uil een teom von moritieme experts von gemengd Brits-
Nederlondse somenslelling en werd geleid door officieren die over
onbeperkte volmochten beschikten.
Doorsloggevend hiervoor wos het feit dot in lJmuiden het gevoor
bestond dot de Middensluis zou worden opgeblozen en in Den Helder
gedreigd wos de scheepvoortroute noor Amsterdom te versperren. ln
het uiterste gevolzou niet geoorzeld worden een en onder met geweld
te verhinderen; dot wos de boodschop die oon de recolcitronte bevel-
hebbers moest worden overgebrocht.

Een von de eerste Conodese voertuigen
beloden met iongelui posseert de doorloot-
post of Wolzkörpersperre nr. 108 in de
Hogelingerweg te Driehuis onder toezicht
von zwoqr bewopende Duitse wocht-
posten, 8 mei 1945.
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II. Orde op zoken

Op 9 mei vervoegde zich ol voor dog en douw een Kriegsmorine-
officier bii de inlichtingenseclie von het Royol Conodion Regiment, die
op hoge toon een Ausweis' eiste om noor Amsterdom en terug te rei-
zen. Dot werd geweigerd. Overigens wos hii de eerste von velen, die
speciole gunsten verlongden. Om 8.00 uur \Mos de loestond reeds
chootisch, zowel door de verzoeken von Duilsers ols von Nederlon-
ders. De buitenwocht, inmiddels in Conodese honden overgegoon,
wos nu versterkt en niemond kreeg toestemming zonder speciole ver-
gunning de vesting te verlolen of deze binnen te komen.
Tussen het hovencomplex, woorin Seeger zich met ziin troepen (ook
wel oongeduid ols 'Morine-SS') ophield, en het reeds geneutroliseer-
de deel von lJmuiden \r/os een levendige koeriersdienst ingesteld.
Conodese motorordonnonsen, riidend over Trompslroot en Wiik oon
Zeeërweg onder bescherming von een witte vlog, hielden de verbin-
ding tussen beide portiien in stond.
Onderhondelingen \ /oren in volle gong. Ook vonuit Hoorlem, woor in
het hoofdkwortier von de B.S. oon de Porkloon voortdurend overleg
plootsvond met het gewesteliike B.S.-commondo en technici von Rilks-
woterstooi enerziids, en officieren von de Royol Conodion Engineers
(die in eerste instontie de veroniwoordeliikheid hqdden over het slui-
zengebied) onderziids, woogde zich meermolen een depulotie noor
de 'Kommondontur' oon de Konooldiik, oonvonkeliik zonder v/oor-
neemboor resultoot.
Op het Brigode-Hoofdkwortier in Bloemendool wos om 9.00 uur nog
geen beslissing genomen over verdergoonde mootregelen tegen de
Duitse troepen in de vestin S, zodol de inlichtingenofficier von Reids
stof, die hier met een voorstel wos heengereden, 's middogs onverrich-
lerzoke terugkeerde. lnzoke de bewegingsvriiheid von de Duitse mili-
toiren in de sector von het Royol Conodion Regiment werd een
voorlopige regeling getroffen, die inhield dot individuele Duitsers, mits
voorzien von een posie en onder escorte, zich voor noodzokeliike
bezigheden over stroot mochten begèven, tot 19.00 uur 's ovonds.

Conodese militoiren von het Royol Conodi-
on Regiment bezetten de Duitse kwortieren
in de R. H. B.S. oon het Tiberiusplein te
lJmuiden-Oost.
De georresteerde Duitse commondont
wordt onder toezicht von een B.S.rer gelost
in één von de beroemde ieeps te stoppen,
8 mei 1945.
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De Duitse troepen die in de R.H.B.S. woren
gelegerd, worden ofgevoerd.

Op bevel von de Town-Moior Hoorlem
lJmuiden Lobourkere Sperling worden de
Conodezen ook bii burgers ingekwortierd.
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Om 14.00 uur nom D-Compony de bewoking over von vier kolen- en
olieopslogplootsen en een voedseldepot, terwiilA-Compony de wocht
betrok rond enkele ondere obiecten binnen de vesting.
Een holf uur loter orriveerde een groep von 405 Kriegsmorine-
monschoppen - ofkomstig uit Utrecht - met tronsport en uitrusting, oon
de doorlootpost bii Driehuis. Hun oonkomst op dot punt viel somen
meï die von lieulenont-colonel Reid, die in een ieep op weg \Mos noor
het Brigode Hoofdkwortier.
De bevelhebbend officier von de morinetroepen, Kopitön Robe, en ziin
tolk konden geliik meeriiden noor Bloemendool, om oldoor de positie
von de nieuw-oongekomen eenheid te bespreken.
Op het hoofdkwortier kreeg Reid toestemming dóór te goon met de
reeds gevolgde procedure, ter voorbereiding von een meer uitgewerkt
plon, dot de codenoom 'Exlox' droeg. Het beoogde de gestodige
ontwopening en registrotie von olle Duitse lroepen in de wiide omirek
en hun concentrotie in lJmuiden, tot het moment \Moorop ze mossool
noor Duitslond konden worden ofgevoerd - een en onder in nouwe
somenwerking met het in Sontpoort ondergebrochte Hostings & Prince
Edword Regiment.
Dit lootste regiment zou geleideliik oon de buitenwocht goon overne-
men von het Royol Conodion Regiment, woordoor het RCR de honden
vrii kreeg om zich meer met de Duitsers binnen de vesting te bemoeien.
De pos oongekomen 405 Kriegsmorine-monschoppen dienden gecon-
centreerd le worden op een sportveld, ten oosten von de spoorliin
lJmuiden-Driehuis nobii Schoonenberg. Hun moteriool kreeg een
ploots toegewezen op het terrein von het politiebureou oon het Tiber-
iusplein, woor ol meer Duitse voertuigen woren neergezet.
Nodot lieutenont'colonel Reid nog diezelfde middog enige Neder-
Iondse outoriteiten von Woterstoot met klem hod ontroden een bezoek
oon het geiioleerde Oud-lJmuiden te brengen, gezien de onzekerheid
die bestond over de houding von de oldoor gelegerde Kriegsmorine,
scheen tegen de ovond een kentering in de situotie te ontstoon. Onder
zwore druk, zowel gelookt door eigen londslui ols in het nouw gedre.

Het stempel von de Kriegsmorine - Hofen-
kommondont Seeger.

Dot Hofenkommondont Seeger plonnen
hod om stond te houden tot de lootste mon
en de lootste potroon loot deze foto zien.
ln de huizen oon de noordkont von de
Konoolstroot ziin vonof de Orqniestroot tot
oon de Annostroot gevechtsbunkers oonge-
brocht ter ofscherming von ziin hoofdkwor-
tier Konooldiik 240.
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ln de vroege ovonduren von I mei 1945
morcheerden de monschoppen von Hofen-
kommondont Seeger; hier op de Wiik oon
Zeeërweg nobii het Velserduinplein, volle-
dig bewopend noor het hun toegewezen
concentrotíegebied ochter de spoorv/eg-
holte Zeeweg.
De vloggen hongen uit, moor de burgers
wos het verboden zich op stroot te bege-
ven. Rechts stoon de voertuigen von het
Brits-Nederlondse Novol-Porty 1732.

Zodro de monschoppen von de Kriegsmo-
rine de stroten op hun route noor Driehuis
hodden geposseerd, werden de kruispun-
ten ochter hen door de Conod ezen met

brencorriers ofgegrendeld.
We zien hier zo'n corrier op de kruising
von de Wiik oon Zeeërweg met het Velser-
duinplein in de ovonduren von 9 mei 1945.

ven door ziin tegenstonders, moest Hofenkommondont Seeger wel
inbinden. Een besluit wooroon de hondelwiize von ziin collego uit Den
Helder (die prompt de wopens hod gestrekt bii de nodering von de
voor hem bestemde T-Force) mogeliik ook niet vreemd wos geweest.
Het hovengebied werd ontsloten, het sluizencomplex vriigegeven.
Omstreeks 23.00 uur werd op het stofbureou von de RCR bekend, dot
de co. 3000 mon 'Morine-SS' zich zonder incidenten noor het concen-
trotiegebied bii de spoorliin hod begeven en in volmookte orde
\Mopens en uitrusting hod ingeleverd vóór men de ofgebokende ruimte
wos binnengegoon.
Kort doorvoor hodden schildwochten von hel Hostings & Prince
Edword Regiment die von de RCR oon de vestingmuren vervongen,
geheel volgens plon. De uitvoering von operotie 'Exlox'wos nu nog
een kwesiie von liid.
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12. Bevriidings wel en wee

Het verbliif von de Conodezen in Velsen brochi, noost vreugde en
opwinding, ook specifieke problemen mel zich mee; in gorni-
zoensplootsen ol een bekend verschiinsel. Enkele vechtportiien tussen

bevriiders en burgers kwomen voor, wooryon de oorzook in olle
gevollen in een vrouwenkwestie of overmoiig olcoholgebruik gelegen
wos. Tegen middernocht ontstond een verhitte discussie tussen enige
stofofficieren von het RCR en de B.S. omlrent de positie von een lJmui-
dense bokker. Deze werd, vonwege het feit dot hii de gehele oorlog
brood oon de Wehrmocht hod geleverd, door de Nederlonders von
colloborotie beschuldigd en met orrestotie bedreigd, hetgeen de
Conodezen niet toeiuichten, omdot de mon ook thons nog bii de voed-
selvoorziening von de Duitsers wos ingeschokeld. Nog ofgezien von
de vroog of de oontiiging terecht \Mos, werd hii voorlopig ols onmis-
bqor beschouwd. Gedurende een oontol uren werd een wochtposi
voor de woning von de betrokkene geplootst, tot de opwinding
geluwd wos.

De volgende dog werd operotie 'Exlox' met grole voortvorendheid in
gong gezet, oök nu weer fose voor fose. De eersle 4 à 5 fosen behels-
den slechts inleidende werkzoomheden, nodig om een soepele uitvoe-
ring von het eigenliike plon te woorborgen. Aonvonkeliik ongemoti-
veerd en orgwonend, kwomen de Duitsers troog in beweging, moor
in de loop von de ochtend wos de Kriegsmorine in hoor geheel onder
conlrole gebrocht, inclusief verspreide onderdelen. Een kerkeliike ruim-
te nobii het verzomelkomp wos door de Duitsers ols wopenopslog-
ploots ingericht.
Om 9.00 uur werden de plonnen voor 'Exlox' op het hoofdkwortier
von de 20. Follschirmiöger - Division zorgvuldig met de Duitsers door-
genomen, die er olle begrip voor toonden. De gehele verdere ochtend
hod men op de bureous druk werk met het behondelen von de vele
verzoeken von burgers, terwiil de troepen te velde zich onledig hielden
met het begeleiden von Duitsers in en uit de vesting.
Om 11.00 uur werd fose I ofgesloten en kon een begin worden
gemookt met fose 2. De Duitsers werd toestemming verleend gebruik

Zodro de 3000 Kriegsmorine-mon-
schoppen tot ieders opluchting zonder inci-
denten de Wiik oon Zeeërweg woren
geposseerd, stroomden de burgers noor
buiten.
Vol bewondering en met bliidschop keek
men noor de morinesoldoten von de Brits-
Nederlondse Novol-Porty 1732, die deel
uit mookten von de T-Force von de Royol
Novy, die de holsstorrige Hofenkommon-
dont Seeger tot overgove brochten, 9 mei
1945.
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No de possoge von de Kriegsmorine \Mer-

den Duitse troepen uit het oosleliik deel von
de gemeente overgebrocht noor het con-
centrotiegebied ten westen von de liin
Edisonstroot, Houtmonstrqot en Von Lin-
schotenstroot.
We zien op deze foto opnieuw een con-
frontotie, nu tussen de bevriiders en de
voormolige viiond. De Duitse Feldgendor-
merie met ziispon stoot noost de Conodese
brencorriers om toezicht te houden op de
verplootsing von de Duitse kriigsgevonge-
nen in de ovonduren von 9 mei 1945. De
ploots von hondeling is het Velserduinplein
met op de ochtergrond de totool ontluister-
de Velserduinweg met de ruïnes von huize
Sformyeld en de gereformeerde kerk en de
contouren von de gespoorde ned. herv.
Goede Herderkerk.

E ngelse sigo retten en noodro ntsoenen

meestol met chocolode woren een gewild

ruilortikel.
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le moken von de Conodese rodio- en telefoonverbindingen voor de
noodzokeliike communicotie tussen de diverse onderdelen. De odiu-
dont von generool Htittner, moioor Schomberg, liet zich kennen ols
een uiterst behulpzoom medewerker, wiens oonwiizingen en odviezen
bii de controle op de Duitse troepenbewegingen von grote woorde
bleken.
Nodot B- en C-Compony gereedgekomen woren met de uitvoering
von Íose 2,lrod, onder veronlwoordeliikheid von moior Dorton von het
olgemeen hoofdkwortier (gevestigd in de H.B.S.), fose 3 in werking,
ter voorbereiding von hel voornoomste korwei: de inzomeling von
wopentuig. Om 23.30 uur werden de werkzoomheden ofgerond. Die
dog wos een totool von 5983 Duitsers ontwopend, wooronder 45
vrouwen.

Op 1l mei om 8.15 uur belegde lieutenont-colonel Reid een biieen-
komst op ziin hoofdkwortieq teneinde ziin stofofficieren te instrueren
inzoke de'verwerking'von een groot oontol Duitse militoiren, dol die
dog uit de omgeving von Bloemendoo! wos te verwochten, geëscor-
teerd door corriers von de Princess Potricio's Conodion Light lnfontry.
De took von elke Compony werd nouwkeurig vostgesteld.
De uitvoering von fose 4 kwom in honden te liggen von B- en C-
Compony, terwiil de lootste tevens werd belost met het biieenbrengen
von rondzwervende Duitse soldolen, woorvon enkelen in het duinter-
rein woren gesignoleerd.

h.r

*,l

à
1

4

De A- en D Compony von het Royol Cono-
dion Regiment opgesteld op de Zeeweg,
voor de r.k. St. Antoniusschool nobii de
Groenewegr mei 1945.
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flall [o [ollollíillg
Op last dcr Canadcesc Bcvelhcbbcr wordt dc bcvolklng

mcdcgcdeeld dat zij in vcrband mct dc ontwapcning cn wc3-
voering der DuiGchc wccrmacht

uoorloopig uoor de duur uan uaar-
schlinllik sen ueek zich na

00]{DERDAG I uur 'smor0ens in
het Ueheel niet meer op straat oÍ
openbare we0 ma0 bevinden.

Waer dczc meatrrgcl mct hct ooe op dc vclllghcld
dcr bcvolllng gcnomcn ll, wordt zlt ln harr clgcn bcleng
vcrzooht zloh hlcraan zoo rtlpt mogclllktc houdcn. Dc rlohi.
lllncn zullcn door dc B.S. cn Pollllc wordcn r.ngcgcycn.

De Ganadeese Beuelhe[ter geett
de stellige uerzelísring dat de

uoedselpositie door hem zal
uorden uerzor0d.

Het bovcnstaande is van tocpassing op dc bcwoncts van hct
gebicd gctrokkcn in ecn liin in dc richting van Willcmsbcckwca
van Oost naar Wcst en Lorentzstraat

Hct gebied ten Zuiden van dczc liin mag zich vril op straat
begcvcn mits gccn dcmoníratic's oÍ samcnecholin3un plaatr
hcbbcn.

Een Conodese corrier met de beroemde
Amerikoonse ster roost op volle snelheid
over het Velserduinplein, mei 1945.

Support Compony leverde wochtposten voor het hovengebied en
mookle zich tevens nuttig bii het begeleiden von eenheden, die met hun
moteriool onderweg \ /oren noor de verschillende 'dumps' in deze sec-
tor. A-Compony bewookte de koelhuizen en het grote voedseldepol
oon de Vissershoven.
Het belongriike controlepunl, woor olle Duitse troepen von buiten die
in de vesting werden verzomeld, moeslen worden geregistreerd, wos
gesitueerd bii het meest oosteliik gelegen spoorwegvioduct oon het
begin von de Stotionsweg. Door wochfie coptoin Aylon-Porker de eer-
ste binnenkomers op - die overigens pos tegen het middoguur versche-
nen, moor toen wél in eindeloze slromen!
Om 9.20 uur brocht lieutenont-colonel Reid, in gezelschop von twee
stofofficieren, een bezoek oon het hoofdkwortier von generool Hiittner
op Schoonenberg, woor olleen diens odiudont, moioor Schomberg,
oonwezig bleek. Door ol eerder duideliik wos geworden, dot deze
mon de meest dominerende persoonliikheid oon Duiise ziide wos en

bovendien een uitstekend orgonisotor, werden de detoils von het verde-
re verloop von de operotie met hem doorgenomen.
De Duitsers kregen de volgende opdrochten toebedeeld:
l. Een verzomelkomp in te richten voor vrouweliike leden von de
Wehrmocht, op een deels bebouwd ierrein ochter de spoorwegvioduc-
ten nobii de Stotionswegi een voormolig domicilie von de Orgoni-
zotion Todt.
2. Het terstond leveren von gidsen ten behoeve von binnenkomende
Duitse militoiren, die het hovengebied tot bestemming hodden.
3. Alle voertuigen in te leveren op de voetbolvelden von Stormvogels
en V.SV., bii de Velserduinweg; met ingong von 19.00 uur.
Tegen geen von deze drie punlen werd bezwoor oongetekend, zodot
Reid, no een korte inspectie von het concentrotiegebied von de
Kriegsmorine te Driehuis en de nobiigelegen wopenopslogploots,
weer spoedig op ziin bosis in het politiebureou terugkeerde. Als resul-

toot von ziin woorneming werd kort doorop de wocht rond het morine-
kompement mel vier mon versterkt.
Het Forteilond wos inmiddels von Duitse troepen vriigemookt en onder
bewoking von BriÍs en Nederlonds morinepersoneel geplootst.
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13. De Vleesmolen

om 13.00 uur hervotte moior Dorton het inzomelen von wopens in het
gebouw von de H.B.s.. Grote oontollen Duitse militoiren, volledig
bepoh en uitgerust, stonden in de rii voor de schoo!, ondergingen bin--
nen een uitgebreide 'cheque' en kwomen er ,gedemilitoriséeÈ, weer
uit; ols het wore door-de molen gedrooid! vèrvolgens morcheerden zii
onder begeleiding of noor hun respeciieveliike cóncentrotieterreinen.
Door deze gong von zoken werd Dortons behondelruimte ol spoedig
door de Conodezen 'the Sousoge-Mochine, (vrii vertoold: ,D;
Vleesmolen') genoemd; een oonduiding die niet long'doorno voor de
gehele Vesting lJmuiden werd gebezigd.
Om 15.00 uur hod sergeont Groy von het pionier-peloton RCR een
onlmoeting met een Duitse officier von de 'Pioniere'; deze beschikte
over de koorten \Moorop de p.osities von de Iondmiinen \ /oren oonge-
geven, die in enorme hoeveelheden in het strond en de duinen woren
ingegroven. Een order om zo snel mogeliik met her ruimen doorvon te
beginnen, werd door de stof von de 2è Biigode herroepen, door hier-
voor voorlopig nog de tiid ontbrok. Diezelfde midàog brocht de

De Wehrmochts-controlepost tussen het
Pontlein en de Meervlietstroot in het dorp
Velsen, l0 mei 1945.
De eerste dogen no de bevriiding werd
door Duitse en Conodese troepen ols orer-
gongsmootregel gezomenliik wocht gelo-
Pen.
We zien een Duitse Follschirmiöger, bewo-
pend met een voor die tiid revolutionoir
geweer type F.G. 42, toekiiken bii een con-
trole von een i""p von hei Conodion Pro-
v_ost Corps door soldoten von het Royol
Conodion Regiment. Op de ochtergrond
de bii de lootste konoolverbreding ,eidwe-
nen huisies oon de Meervlietstroot ter
hoogte von het pleintie oon de Noorder-
dorpstroot.
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Een von de gevoorliikste en fonotiekste
Duitse eenheden, die vonuit lJmuiden ope-
reerden, wos het Morine Einsotz-
Kommondo.
Dit zelfstondige morineonderdeel gebruikte
het pork Velserbeek voor het opstoon,
gereedmoken en onderhouden von de
tweemonsonderzeeërs. Op het Sluiseilond
woren de onderkomens von de bemonning
en het technisch personeel; de opslog von
torpedo's in de Riikscentrole en de Steiger-
weg fungeerde ols operotionele bosis. Dit
morineonderdee! bestreek met hun mini-
onderzeeërs, type Seehund, het belong-
riikste zeegebied tussen de Theems en de
Schelde vonof begin ionuori tot midden
opril 1945. Op de foto zien we de 'Molchi
een eenmons-troiningsonde rzeeër, op de
Steigerweg bii de Zuidersluis.

brigode-commondoni, brigodier Bogort, een werkbezoek oon lJmui-
den om zich persoonliik op de hoogte te stellen von de situotie. Met
zichtbore verbozing nom hii de onvoorstelbore vernielingen in ogen-
schouw, hoofdschuddend de onofzienbore, desolote puinvlokte over-
stekend, woor zich eens het gezellige centrum hod bevonden, vol
bruisend leven. Begeleid door lieutenont-colonel Reid inspecteerde hii
vervolgens hei ontwopeningspunt en het concentroliegebied. In ziin
slotcommentoor toonde hii zich zeer tevreden over de werkwiize en de
gemookte vorderingen. Lieutenont Snell (stof RCR) leidde tezelfdertiid
de inlichtingenofficier von de Brigode, coptoin Broddish, rond, die
eveneens ziin verwondering liet bliiken over het Íeit dot de viiond, lou-
ter uit verdedigingsoogpunl, zó destructief hod kunnen optreden.
Om 17.15 uur werden een officier en zevenentwintig mon von de
Kriegsmorine teruggeploolst oon boord von hun miinenvegers in de
hoven, nodot zii hun u/opens hodden ingeleverd. Scheepsbemonnin-
gen werden over het olgemeen soepel behondeld, voorol degenen die
woren ingedeeld bii de miinopruimingsdienst. Von hun dienslen zou
mogeliik nog gebruik moeten worden gemookt om de hovenmond en
het konool von explosieven te onldoen.
De eerste Duitse eenheid die de Vesting verliet op weg noor hel noor-
den, de l. Festung Stomm Komponie LXXXVIIl, morcheerde om 19.00
uur precies over de spoorbrug; 2ó5 mon posseerde op deze wiize het
Noordzeekonool. ln Velsen-Noord werden zii overgedrogen oon de
Royol Conodion Artillery (1 CAGRA), die het beheer vóerde over de
kuststreek von Wiik oon Zee tot Den Helder. Anderholf uur loter
begonnen de Duilsers in groten getole lronsportmiddelen in te leveren
op de doorvoor bestemde sportvelden, zools voorgeschreven.
Omstreeks 21.30 uur verflouwde de onimo en trokken de meeste

Conodezen zich terug. Alleen het bewokingspersoneel en de schild-
wochlen bleven op hun post. Tot grote voldoening von de officieren hod
men die dog een 'score' bereikt von 2072 Duitsers, inclusief vrouwen,
ollen ontwopend en geregistreerd.
Eén minuut voor middernocht informeerde generool Hijttner telefonisch
op het Botolions Hoofdkwortier of de Festung Stomm Komponie, die
ols eerste het konool wos overgestoken, veilig op hoor bestemming
wos georriveerd. Doorop werd hem duideliik moor niet biister vriende'
liik geontwoord:'Yes!'
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14. Coöperotie

Tussen het Royol Conodion Regiment en het Hostings & Prince Edword
Regiment wos een hormonieuze somenwerking onÍstoon. Nodot de
grore liin op het Brigode-Hoofdkwortier wos uitgestippeld, hodden
lieutenont-colonel Reid (RCR) en de bevelhebbend officier von de H &
PE, lieutenont-colonel Renison, elkoor gevonden in een olleszins bevre-
digende tookverdeling; het Royol Conodion Regiment belostte zich uit-
sluitend met de binnenbewoking, de ontwopening en de concenlrotie
von de Duitsers, rerwiil het Hostings & Prince Edword Regiment de bui-
tenwocht onderhield en de 'rounding-uy' deed, zools de Conodezen
het opdriiven von de voormolige tegenstonder enigszins cowboy-
ochtig bestempelden!

Het feit dot het op 8 meiV.E.-Doy wos geweest, de officiële dotum von
de totole overgove von olle Duitse troepen in Noordwest-Europo, wos
de 'Hosty P's' (zools de monschoppen von het Hostings & Prince
Edword Regiment gemeenzoom werden genoemd) vriiwel ontgoon,
overweldigd ols zii woren door het uitbundige vreugdebeioon woor-
mee zii overol op hun locht door het weslen en speciool bii oonkomst
in de gemeente Velsen woren begroel. Op de Hogelingerweg, de
voornoomste binnenweg noor lJmuiden, wos er biino geen doorkomen
oon geweest; iong en oud hod de bevriiders omstuwd; in Driehuis hod-
den Duitse morine-soldoten uil de romen von het Missiehuis gehongen,
éven nieuwsgierig een glimp von hen op te vongen ols de Nederlon-
ders.
Lieutenonl-colonel Renison hod ziin hoofdkwortier in de villowiik von
Driehuis gevestigd, vlokbii de residentie von generool HUttner; ten-
einde een zo direct mogeliik contocl te kunnen onderhouden. De eerste
dogen stond hii geen enkele inbreuk op de discipline loe. Een Duitse
tolk, wiens vriimoedig optreden hem ergerde, hod hii prompt gerop-
porteerd bii diens superieur, woorno de mon onmiddellilk wos vervon-
gen, en oon dronkgebruik tiidens het werk moqkte hii obrupt een
einde.
Nietiemin moest ook hii ol spoedig consioteren dot de Duitsers over het
olgemeen uitermote behulpzoom v/oren en zich insponden de opge-
legde token zo correct mogeliik uit te voeren. Méér zorgen mookte hii
zich over het gedrog von de burgeril, die olgemeen nog von hoot

iegens de bezetter \Mos vervuld en dooroon niet zelden uiting gof.
Sommigen von de iongere B.S.-monnen monipuleerden vook op
gevoorliike wiize met hun stenguns in de nobiiheid von de Duitse kom-
pementen; een niel onbegriipeliike reoctie no de zwore tiid die men
ochter de rug hod, moor ontoelootboor en bovenol riskont.
Renison, die op ó mei zelf nog moor lernouwernood een fotool treffen
tussen burgers en Duitse militoiren in Amersfoort hod weten te voorko-
men en op de hoogte wos von de cotostrofole schietportil in Amster-
dom, wenste iuist in deze heksenketel, temidden von (noor schotting)
3ó.000 Velsenoren en ruim 10.000 Duitsers, merendeels nog gewo-
pend, geen enkele provocotie toe te stoon. De instructies die hii ziin
troepen gof luidden dienovereenkomstig en ofschoon enkele onregel-
motigheden voorkwomen, bleef een ernslig incident uii.
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0ursfl
aan de [euofiing uan lJmuiden

Gemeente Veben

Het lrykt mii d na overleg met de Canadeesche
Militaire Autoriteiten - ge\ renscht, tI dringend te
\naarschuïven tegen de drie volgende, veel voor-
komende misbruiken:

1. Het klimmen op, oÍ hongen oon motorvoeÉuigen
der Consdeesche troepen;

dit belemmert den dienst in hooge mate en zal
tot ernstige ongelukken leiden;

2. Demonstroties tegen Duitrche militoiren of hunne
colloboroteursr zoools N.S.B.eJ3 en doormede geliik-
gestelden;

de Canadeesche militairen begriipen oruze ge-
voelens volkomen, maar zij ziin verantwoordelryk voor
de openbare orde en rust en kunnen dit dus niet
toelaten:

bovendien onthoudt elk behoorlilk mensch ziclí
van het bespotten of beleedigen van een verslagen
viiand;

3. Verhuizen zonder miine yergunning;

reeds ziin huizen betrokken door mensclren, die
er niet in hooren; bovendien bestaat de mogelrykheid
dat de zondervergunning betrokken woninggn weer
moeten worden gèbruikt voor andere doeleinden;

verurezen wordt naar mijn verordening d.d. 7 Mei 1945
dienaangaande.

Dc Gdt dcr B.S. tc Vclrcn meekt bckcnd:
Íc Binncn dc kortst mogclijkctcrmiin moctop mlln Commando-

post aan dc ULO-school aan dc Platancnstraatwordcnlngc-
lcvcrd allc in hct bczit dcr burgcril ziindc: yuurwapcncn;
slag- cn íootwapcns; handgranatcn; munitic; ontetckln3r-
ílcsschen; slagpiipjcs; slagdoppcn cn allc andcrc matcrlccl
yan dc voormaligc DuiGchc Wccrmacht
Dc bcvolking wordt in haar clgcn bclang (lcvcncacvaar) gc.
radcn aan bovcnstaandc vcrordcning haar volÍrclilc mcdc-' wcrking tc vcrlecncn.

2c pp last van dcn Canadccschc Commandant wordt aan dc
burgcrii voorts mcdcgcdccld, det hct bctrcdon vrn hol
dulntcrrcln on vllleperk Vclrcrbcck nen EEf, !EDEn
tcn rtrcngrtc lr vcrbodcn.

0p ousrtreders wordt geschoten.

3G 
Tegen plunderin0 zal door de

leden uan de B.S. mst lracht
uorden op0etreden.

De Commandant der B.S. Vclsen.

Aan de beuolking

uan lJmuiden

Op aanraden van de B.S. heeft de Kolonel
van de Canadeesche troepen toegestaan, dat de
bewoners van het vorige week ontruimde gebied,
ten Westen van de lijn Evertsenstr. - Schoutenstr.

UanaÍ 16 Mei, n.m. 4 uur
naar hun woningen mogen terugkeeren.

Behalve de woningen ten westen van de liin

van Linschotenstr. - Houtmanstr. - Kennemerplein

Elkc yorm van plundcring zal op dc mccst
strengc wiize worden gestraÍt.

VELSEN, 10 Mei 1945

De waarnemend Burgemeester van Velsen,

DEN ÏE;K

Wordt deze tlrder niet nage-

komen, dan utllut euacuatie

uan de Ueheele bevolking.

RUST E]I ÍIRDE

BLIJVEil ]IÍIÍIIIZAKELIJK
Ondcrcommendant Vcsting

o.l. Pl. Coomandrnt B S.

DrJrr.. \' ro - ll'dà
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Britse morinespeciolisten bekiiken op de
Steigerweg met belongstelling de

tweemons-onderzeeër Seehund, één von
Hitlers lootste onheilbrengende troeven in
ziin verloren striid tegen de Geollieerden,
mei 1945.

Geen Ausweis' moor een 'Permit', wont
ook von het Geollieerde expeditieleger
hod men een bewiisie nodig om de Vesting
in en uit te komen.

N.B.S. VELSEN

Op tast van den Kolonel der
Canadeesche troepen maken wii be-
kend, dat het absoluut verboden is
lichtpatronen e.d. af te vu ren in het
vestingsgebied.

Tevens wordt U er op attent
gemaakt, dat de tijd, waarop men zich
niet meer in de open lucht mag be-
vinden, is vastgesteld van 11 uur des
avonds tot 4 Liur des morgens.

Deze maatregel moet door de

bevolking stipt worden nagekomen,

Strenge controle wordt uitgeoefend.

VELSEN, 16 Mei 1945

De Pl. Commandant 8.S., Velsen.
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Coptoin Aylon Porker von het Royol Cono-
dion Regiment registreert bii het spoor\Meg-
vioduct over de Stotions\Meg te
lJmuiden-Oost de vreemdsoortigste eenhe-
den. .

Links op de wogen zit een soldoot von de
Luftwoffe en noost hem een officier von de
Fliegerhorst-Feuerwehr (vliegveld-brond-
weer), mei 1945.

Een binnentrekkende Duitse eenheid, even-

eens von de Fliegerhorst-Feuerwehl op
weg noor de Conodese 'sousoge Mochine'
op het R.H.B.S.+errein, mei 1945.

{ti

&ï- rx, r irr*
§rI§.$I §.,§
ta..** '!i: :" ! ::!.. 1::l: "

f,r"§I.§i§

kl: $,n....È§\'
"{F '*n§':'':\§'l

Een Conodees officier neemt de choos von

verwrongen stoolconstructies, roestige

cosco,s en vernielde vishollen bii de vissers-

hoven in ogenschouw, mei 1945'
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15. De beworingskompen

Op 12 meivervoegde zich ol om7.45 uur's morgens een Duitse werk-
ploeg bestoonde uil co. 80 mon en een officier bii het botolionshoofd-
kwortier RCR; deze werd ingezet bii de centrolisotie von de diverse,
soms ver uit elkqqr liggende, voorrooddepots. Copoin McMohon
kreeg opdrocht zo spoedig mogeliik de nodige voorzieningen te tref-
fen om het Velserbod voor de troepen in gereedheid te brengen.
Bii het conlrolepunt oon het spoorwegviodud dienden zich om 9.00
uur de eerste Duitse eenheden ol weer oon, die no registrotie zonder
tiidverlies werden doorgevoerd noor moior Dorton in de H.B.S., ter
ontwopening. De gehele operotie verliep soepel, ol hod men op de
bureous de hqnden vol oon de ofwikkeling von ollerlei oonvrogen,
zowel von de Duitsers ols von de burgerbevolking.
Tegen de middog vertrok Iieuienqnt-colonel Reid noor een bespreking
op het Brigode-Hoofdkwortier om enkele uren loter terug te keren in
gezelschop von brigodier Bogort. Bii diens tweede bezoek oon de
Vesting suggereerde deze dot de copociteit von lJmuiden groot
genoeg zov ziin om, boven het reeds oonwezige oontol, nog eens
10.000 Duitsers op le kunnen nemen, zii het don mel enige inschikke-
liikheid.
De 'Sousoge Mochine' verwerkte wederom een respectobel oontol
gevollen: 2355 in totool, wooronder 4ó vrouwen en 8 kinderen.

Zondog 13 mei begoven olle militoiren von het Royol Conodion Regi-
ment die niet strikt onmisboor woren op de bureous en bii de bewo-
kingsobiecten zich in olle vroegte voor een mossool kerkbezoek noor
Hoorlem, v/ooryon men tegen het middoguur weer terugkeerde op het
sportveld von de H.B.S.. Om 14.00 uur werd het ontwopeningspro-
grommo verder ofgewerkt. Enige consternotie ontstond door het feit
dot het Hostings & Prince Edword Regiment obusieveliik een groot
oontol Duitsers vio een verkeerde toegongssluis een beworingskomp
hod binnengeloten en de odministrotie in de wor dreigde te lopen.
Omstreeks 20.00 uur loen het bureoupersoneel ol geen dienst meer
deed, herhoolde deze vergissing zich nog in ernstiger mote. 175
Wehrmochtsoldoien, nog volledig bewopend, mengden zich tussen
eileliike duizenden von hun komeroden, ollemool reeds gedwee ols
lommeren, met ols resultoot chootische tonelen. Het duurde tot diep in
de nocht voor de orde wos hersteld.
Niettemin hod men ook deze dog niet te klogen over het uiteindeliike
resultoot: een oontol von 15ó0 gedemilitoriseerden. Ook ditmool hod
men doorbii weer kinderen oongetroffen, 5 in getol, horend bii een
groep von 20 vrouwen, 15 Duitse en 5 Nederlondse.
Er woren op dot tiidstip drie concentrotiegebieden von betekenis in
gebruik: een uitgestrekt oreool, dot ochfer de Edisonstroot begon en
doorliep tot in het hovengebied, bestemd voor de Wehrhocht, het
morinelerrein tussen Schoonenberg en Driehuis-Weslerveld, en een
geïm proviseerde vrouwenverb I iif ploots, ochter de spoorwegviod ucten,
olle nog slechts inderhoost ofgebokend.

De nieuwe week kenmerkte zich door een veelheid oon octiviteiten, die
ol in het prille begin von de morgen hun schoduw vooruit wierpen.
Moior Dortons ontwopeningsploeg wos ol om 8.00 uur in vol bedriif
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Lt. Gen. C. Foulkes, bevelhebber von het
Ith Conodion Corps, brocht op 15 en 25
mei 1945 een bezoek oon lJmuiden. Foul-
kes wos de mon \Mooroon de Duitse gene-
rool Bloskowitz zich met olle Duitse
troepen in Nederlond onvoorwoordeliik
overgof en doortoe een copitulotieovereen-
komst tekende op 4 mei 1945 in hotel De
Wereld in Wogeningen.
De foto is genomen tiidens ziin bezoek op
25 mei 1945. Foulkes toont Lt. Gen. Mur-
chee von het Conodion Deportment of
Notionol Defence de Duitse tweemonson-
derzeeër Seehund op de Steiger\Meg bii de
Kleine Sluis in biiziin von enige stoÍ-
officieren.
V.l.n.r.: een onbekende Conodese officier;
Lt. Gen. Murchee, Lt. Gen. Foulkes, ver-
moedeliik de commonder von de Royol

Novy Wellmott, een onbekende Conodese
brigodieL commondont von de lth Conodi-
on !nfontery Division generol H. W. Forster,

chief of stoff von de ïth Conodion Corps

brigodier G. Kitching en een onbekende

Conodese brigodier.
Op de ochtergrond links de vuilnisoverslog

von de gemeenteliike reinigingsdienst, de

PEN-centrole, de toren von de r.k. Gregori-
uskerk en het gebouw von de Riikswo-

terstoot oon de De Wetstroot. Dit lootste

gebouw diende vonof ionuori 1945 ols

opleidingsschool voor de bemonning von

de mini-onderzeeërs.
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en nieuwe Duitse werkploegen, reeds tiidens de voorgoonde nocht
opgeroepen, begonnen de een no de onder oon een verdere centroli-
solie von de verschillende dumps, elk onder toezicht von een Conodese
compony. Andere elementen von het Royol Conodion Regiment escor-
teerden Duitse 'Pioniere' bii het opruimen von miinen.
Hei Todisch Hoofdkworiier op het politiebureou kreeg onverwochts
bezoek von generool Foulkes, opperbevelhebber von het le Conodese
L,egerkorps, die de wens te kennen gof gedurende enige uren getuige
le ziin von de botolionswerkzoomheden. Begeleid door
lieutenont-colonel Reid en omringd door een oontol stofofficieren
bezocht hii olle belongriike locoties, inclusief de voornoomste beziens-
woordigheid: het controlepunt woor Duitse troepen von ollerlei oord
en hoedonigheid in wisselende hoeveelheden binnenstroomden. Loier
mookte hii nog een rondgong longs het hovencomplex en toonde
doorbii grole inleresse voor de choos von verwrongen stoolconstruc-
ties, roestige cosco's en vernielde vishollen die de oorlog hod ochter-
geloten; het geheel gedomineerd door de beide mossieve
Schnellbootonderkomens von grou\M beton, één oon elke kont von heï
bossin.
Noost de cilindervormige rompen von enige dwergonderzeeërs, ols
door een vloedgolf op de kode geworpen zeemonsters, hielden twee
mortiole figuren von de Royol Conodion Provost de wochl, beweging-
loos ols stondbeelden. Kort voor het vertrek dronk de generool met
ziin stof een kopie thee ín de officers-mess. Ze toonden zich zeer onder
de indruk.
Hei Hostings & Prince Edword Regiment beperkte die dog de toegon-
keliikheid von de Vesting door de versperring over de Duin en Kruid-



bergerw-eg, bii Driehuis-westervetd, door middervon een betonbrok tesluiren. Doormee werd een ,".""n*àigi;ó-i, f';#"1" bereikt.Borden die de route noor BroemendoolviË do.ip;;:óorioongor"n
werden op ollerlei punten in de gemeenre geptotst, meinome vóórhet cremqtorium.
Tegen het vollen von de ovond u/oren rgrg nieuw oongekomen Duif_
ig.rs geregistreerd en ontwopend.
Niet o.lle mootregelen worel gericht.op efficienry en het reveren vonpresiotie: ook oon o.ntsponni_ng werd oondo.ht Én iiia É"rl"a.
vonof ,zondo.sovond siond hó verserboJ;;; È;r;ilndö von erkeconodese militoir die zich wilde verfrissen, en in het Rexíeorer (dehuidige. stodsschouwburg) werd vonoi tq.oo uur een show-firm ver_toold:'only.for conodioïsI Her normor" r"àn *"rd,';;;;;l"nd, her-vot in lJmuiden, de meesre evenementen echter +iÉ;;ehouden
oon legerpersoneel....

voettocht noor Duitslond. Luftwoffesoldoten
en ondere onderdelen in een eindeloze
stoet wochtend in de Trompstroot op het'vertreksein.

De oorzook von de ophoping log in de
beperkte doorvoermogeliikheíd ion de
spoorbrug. Eind mei 1045.

Een stroom von op het R.H.B.S._terrein ont_
wopende Duitse kriigsgevongenen ofkom-
stig uit Noord- en zuid-noiloid en utrecht,
h,i"i-g:fotogrofeerd tussen de restorr"n von
de Kotverstroot nobii de hoek Frons Noere-
boutstroot. Ze .ziin àp weg noor het con-
S,entrofiegebied in her *it"liik a""l vonlJmuiden, om door te *o.hÈ, 

"O deoftocht noor Duitslond mei lg4l. I
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Yoorstel to$ Iittchtlrg var d.en Baad va.rs fLlegaliteit voor Gen. yELsË[I.

Yooraltterl ,ljillian Boer3.age, Notari.s, Virnkerbaan 9r§a-ntpoort-§tatlor.
à,.ed.e-leid.er Nat o §teun fords.
B estuursL id "Burg env erk" Yo or:n aI i g Y-L eg er,
thar.s opgeroaen ir BoS.-Ye1ser, -
Yice Yoorzitter ï{ed..Yo1ks ïÍersteL
Staf-Off . B.S. €rr lid ï,.0.

§ecretarts: Casper §poorn Ch.ef Ëtaf B.S"Yelsen, Conn..voorn. Y-I,e6er,
thans opgerouea tr Bog.-Yelser.

I.,ed.en:

L:r.J.P.tute1s, PI.verv.Conn,.v. Ïolote YelsearBeecksanghlaar gBrBevenrÍjk
Conn.S.G. B.§.-Yelser, Comn.vooxn. O.D. thars op6erouel
Ll. B.§o

J.HoÀ.K.Gualtherie var. rJeezel, Card.ltotaris, ,Cijr.Dalöc1sLaa, ,9 §.Poort
Connard.art B.Í[. B.S. -Ye1ser.

var Koeverirger, Bedrljfsehef lloogovers, ileestraat 99 te Bevervijk
Àfdee1h6s-Oonn.Bo§. §ectlel Yelser-1{oord..

P.J.y4.r d.er Boogaard, Ld.j"Boekh.Gas- er #Iater, FeÍthl-aar 1{-, Drlehuls.
Cou.Brrrterwerk Àfd.ïJnuid.e!. vax voorn. Y-L,e6er,
thars op6er.ir Bo§. OffieÍef BoS. 11d. L.O.
Bestuurelld l{ed.. Vo1ks Herstel.

F.Hovat Dijk, Dlreeteur ldvles-Bureau lied..Yolks-HerstelrRijksweë 172 te
§a-ntpoort-Dorp Gen.Yelser. leid.er Nat.§teur Ford.s YeLgero
!ïed.e1eid.er trard.e1.Organ.,Bestuurslid rrBurgerwerk'r voorlo.
Y-Leger, thars opter"in B.§., Ioeg.Officier Bo§o

PoJoE.vno d.eE Berg, Yemekerings-inspeeteurrSchoterboschstro12rHaarlen,
l,eid.er Ï,arrd.el.Cr6€in., Bestuurslid i{ed., Yo}ks i{erstel.
[oegoOff , B.§.YeIsen. (Yertrouwetsuaa R.v. fll.Distr.H I len)

J,C.G.À,Roest, Boekha.ud.eliiar, Bl-oeneldaalsche straatwe§ I29rSantpoort-St.
Off .B-§.Yelsen. (Chef hl . Dienst ) rPlovervncos,Eovooxrio1í-I,e6er, thane opgero&etr ir B.§. feIser.
Offtcler ter Koopvaard.lj, K1everpalkweg 1O] Haarlen rOffLc.
B.S. Yelsen, Courn. §abotage-Ploeg (Yorrn, rthane opËe-
ronea 1r B.S"
Fabrikart (Bijenstard. rrLlelLorarr) BLoeu.stroïI .L1, S"poort
C o",m . Burgerwerk .Afd. §artpoort -§tati or. va& voor&. Y-Le6_er,
thars op§er.ln B"§r \relspl"tlLl:a. Yolks HersteL 'l1d L.O.

Àpbteraar Rijkswaterstaat, Oosterduix"we8 98' Ïtuuid.en-Oost
Pl.Conn. ,§ectle ïsuid.er d.er B.§.Yelsel"
Bedrlifschef Papierfabriek, Lijsterbeslaan ]8, Beverrljk,
C ouE, Éur g erw-erk- Àf g . Y e 1 s.gr-I-i o oid_ YAr vo oqn.. V-L 

SEE 
e r I th arg

oDselouer. uE Bl$,Ye1ser. Bestuurslid. Ited.ïolks Hérstel,
rË,if ov6 lloogovens, ilof d.iiklaau 29, DrÍehuis , GeÉ' Ye1ser,
tsoeg.Officier BoS, Yelsen.

F o Boorr

J . d,e &{eza,

ii 
" 
van Loo ,

!{ 
" 
J.:qí1}1e&s ,

À.idarc elis ,

ïe}sen, ?, ïs.ei
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De Rood von Illegoliteit deed onder meer
voorstellen met betrekking tot de somenstel-

ling von de vele zuiveringscommissies, de
oprichting von de bond von Oud lllegole
Werkers (O.l.W.) en odviseerde de burge-
meester in zoken von ollerlei oord. Aon-
vonkeliik functioneerde de rood noor
behoren, moor in de loop von 1946 veron-

derde dot. Oorzook wos de veel bespro-
ken figuur von mr. J. P. Engels, hetgeen
binnen de rood tot een vertrouwens-crisis
leidde. Mr. Engels trok ziin consequenties
en nom ziin ontslog. De heren Boerloge en
Guolthérie von Weezel bedonkten even-
gens.

19r|r.



Ió. Nooorlogse perikelen

Met de komst von de Conodezen wos de oorlogsmisère voor de lJmui-
denoren nog long niet voorbii. Wie zich doorover illusies gemookt hod
kwom bedrogen uit.
Er wqs voorlopig nog geen sproke von dot de evocuées konden terug-
keren. lntegendeel, in verbond met het risico dot de oonwezigheid von
de grote oonlollen Duitse soldoten, die slechts zeer geleideliik konden
worden ontwopend en in kompemenlen ofgezonderd, met zich mee-
brocht, moeslen nog méér inwoners tiideliik hun woningen verloten. De
toevloed von steeds nieuwe contingenten Duitsers mookte heÍ boven-
dien noodzokeliik extro ruimte le scheppen. Hele stroten werden ont-
ruimd, in sommige ponden werden Conodezen of ondere gezogs-
drogers gehuisvest. Als overgongsmootregel liepen in de eerste dogen
Conodezen en Duitsers gezomenliik wocht.
Door deze ervoringen én door de colostrofole vernielingen ollerwe-
gen, woorvon men zich pos nu, bii het wegvollen von de zwoorste
druk, extro bewust werd, kreeg de bevriiding voor lJmuiden een wot
bittere biismook. De ploots wos geschonden, noor veler mening voor-
goed, het hort wos eruit gebroken. En nog steeds mooklen Duitse mili-
toiren deel uit von het strootbeeld , ziihel don minder dominerend don
men von hen gewend wos. Op diverse punten zog men hen, onder
Geollieerd toezicht, puin ruimen of stenen bikken.

Diefstol von legergoederen of zelfs plundering von opslogplootsen,
zowel von Duilse ols Conodese, wos geen ongewoon verschiinsel. ln
de lote ovond von 15 meiwerden 8 Velsenoren door Conodese schild-
wochten betropt bii een poging tot diefstol von enkele fietsen uit een
depot, en oon de Velser politie overgeleverd. Zii zullen zeker niet de
enigen ziin geweest die op deze wiize hebben getrocht iets von hun
geconfisqeerde eigendommen terug le roven....
De burgerii leed nog gebrek, de Duitsers bezoten von olles, zo \1/os
olthons de indruk. Onder de gegeven omslondigheden wos dot een

Voor het hoofdbureou von politie oon het
Tiberiusplein werd het zwore Duitse
geschut en onder oorlogstuig verzomeld.
Voor een zwoor stuk veldgeschut zien we
een gedemonteerde Golioth-miniotuur-
tonk. Dit met springstof gevulde \Mopen kon
door middel von kobelbesturing op Geo!-
lieerde tonks worden ofgestuurd. Bii het
doel oongekomen werd door een druk op
de knop de riidende bom tot explosie
gebrocht met olle gevolgen von dien . Deze
wopens mookten deel uit von de verdedi-
ging von de Festung lJmuiden en stonden
gecomoufleerd opgesteld oon de Amster-
domseweg en oon de Doodweg (de lotere
Kopelweg), mei 1945.
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De Burgemeester van Velsen brengt op

verzoek van de geallieerde militaire auto-
titeiten ter algemeene kennis,

dat het gebruik van booten

in de haven van lfmuiden

en het zich zondet toestem-

ming aan boord begeven van

eenig vaartuig,

ten strengste verboden is.

Strenge maatregelen zullen worden ge

nomen tegen ieder, die dezeorder overtreedJ
VELSEN, 4 |uni 1945

De Burgemeester,

M. M. KWINT.

DUIÏ§CHERS MOETEN

MIJNEN RTIIMBN.
650 Dultsche krtlsggavengenen zUn

beulg de stranden Yan ons land 'Yen

m[fnen te zulveren van Den llaag tot
IJmuldon. Elken dag rulmon ,$ Bo-
mlddeld 25OO m{fnon epr ttoo ler,ern
wU ln ,rTho tïíqplo l^,eaf'r.

Er val.len elaehtodfers, aldus v€r-
klaarde hritenant, Mil,ovdky, de Cana-
deesche of,fcier, die het ,toeaidht hesft,
ma'ar, zoo voegde hU er aan toe, het
is bcg.r{Ípeltilc, da,t wU geen Canadee-
sshe levens r,iskeeren.

De Duitscfiers trffien sedert 16 Mei
reeds 46.0m mijnen genrinrrd.

Krontebericht in 'Het Poroo!' von 25 iuni
1945.

onverdroogliike gedochte en belust op borlogsbuit'trok men erop uil,
noor Velserbeek oÍ het duinterrein in. Op velerlei punten \Mos genoeg
te holen, zowel voedsel ols gebruiksortikelen.
Menig Velsenqor hod in die tiid een buitenkonsie, vook echter moor
heel tildelilk, omdot de B.S. een fiine neus bleek te hebben voor de
oonwezigheid von onrechtmotig verkregen goed.

Op 17 meiworen er tekenen die erop wezen, dot moior Dorlons 'Sou-
soge Mochine', gezien de verminderde oonvoer von bewopende Duit-
sers, hei orbeidstempo zou moeten vertrogen. Een deel von Dortons
Duitse helpers werd die dog elders te werk gesteld, voornomeliik bii
het opruimen en schoonmoken von munilie-opslogplootsen.
De drumbond von het Royol Conodion Regiment oefende met hoor
instrumenten op het plotte dok von de Technische School en het enerve-
rend geroffel trok veel publiek, dot von heinde en ver kwom toe-
gestroomd.

Om 15.30 uur hield de ontwopeningsploeg het voor gezien, met een
resultoot dot slechts een zwokke ofspiegeling wos von het oontol
gevollen dot de voorgoonde dogen wos ofgewerklz 67, wooronder l0
vrouwen.
Om ló.00 uur belegde lieutenont-colonel Reid een biieenkomst mel
ziin compogniecommondonten, in legenwoordigheid von de inlichtin-
genofficier von de 2e Brigode, coptoin Broddish. l-egio zoken kwomen
ter sproke, die no het luwen von de eerste drukte om een oplossing
vroegen: de bestemming von het meubiloir, dot door de Duitsers uil
ontruimde woningen wos gehoold en opgeslogen, de positie von de
Duitse Feldgendormerie, die nog oltiid wos ingeschokeld biide interne
ordehondhoving, de rechten von de burgerbevolking en nog diverse
ondere detoils.
Omtrent de Feldgendormerie werd besloten dot deze, bii uitvoering
von dienstopdrochten, een pistool zou mogen bliiven drogen, mits
doorbii uitgemonsterd met een wilte ormbond woorop duideliik de
functie vermeld stond. Burgers, tot dusver nog oogluikend in het Rex-
theoler toegelolen, zou voortoon de toegong geweigerd worden in
verbond met de beperkte plootsruimte en de overmotige belongstelling
von de Condezen voor de voorstellingen. Het Britse Royol Berkshire
Regiment, ols'line-of-communicotions-unil' eveneens in lJmuiden
gestotioneerd, zou wél geoorloofd ziin het lheoter te bezoeken, moor
uitsluitend à roison von f. 2,50 per persoon evenols de Novy. Dezelfde
regeling gold voor het Velserbod.
Tenslotte werd vostgesteld dot de 'Sousoge Mochine' in de komende
dogen nog slechts één uur per dog in bedriif zou ziin. Dit wegens

'gebrek oon Duitsers'!

's Avonds vertrokken olle militoiren von het RCR die von hun posten
gemist konden worden in een groot oonlol bussen, bestuurd door Duit-
se chouffeurs en biiriiders, noor het Concertgebouw in Hoorlem, woor
een feesteliike show gege§/en werd door het Conodion Women Army
Corps. Deze begon om 19.30 uur en duurde tot middernochl, woorop
het ouditorium bestoonde uit een gemengd gezelschop von Conode-
zen en Nederlondse introducées met een minuten durend opplous von
hoor instemming blíik gof. De Nederlondse goslen toonden hun woor-
dering nog eens extrq met: 'Three cheers for Conqdo!'
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Formulier yoCIr aangiite yan mijnenvelden of gevaar
opleverende projectlelen.
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De door de Duitsers op het Stormvogels- en

V.SV.+errein ingeleverde voertuigen wer-
den ofgevoerd vio de Velserduinweg, hier
gezien in de richting von de Zeewe§fr mei
1945.

OPENBÀÀR LÀGER ONDERWUS

De Burgemeester van Velsen brengt
ter openbare kennis, dat het onder-
wijs aan de openbare lagere scholen
no. 5 (hoofd de heer G. J. A. Heinq),
v. H ogeàAorplaan, Velsen, ng. 6 (hoofd
de héer J. W. van Oosterom), Ekster-
laan, lJ muiden, en no. lO (school voor
buiterrgewoon lager onderwijs, hoofd
de heer A. P. Stolk), Houtmanstraat,
lJ m u iden, met ingang van

2 JULI a.s. des voormiddags 9 uur,
zal worden hervat.

Het onderwiis aan de o. l. school
Íro. 7 (hoofd de heer J. v. d. Graaff)
te Velsen-Noord is inmiddels hervat.
De school is tijdeliik gevestigd in de
R. K. J ongensschool, Corverslaan, Vel-
sen-Noord.

VIlt-SEN, 2lí funi 1945

Dc llurqcmcrstcr t'oornocntd.

M. M. KWINT.

Longzomerhond
weer normool.

werd het openbore leven
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17. Sponningen

De volgende dog wos moior DoÉon vriiwel werkloos, slechrs enkele
rondzwervende militoiren en een klein oontol ochterbliivers von reeds
doorgevoerde eenheden posseerden ziin ofdeling. Pos loot in de mid-
dog orriveerde een grote groep lopende potiënten uit een Duits hospi-
toql in Bloemendool, woordoor de totole concentrotie von kriigsge-
vqngenen in de Vesting met ló0 mon werd uitgebreid. Uit Hoorlem
kwomen viiftien oken oon, geloden met hout en munitie. De explosie-
ven woren door de Princess Potricio's Conodion Light lnfontry, die de
begeleiding von het tronport verzorgde, voorbestemd om buiten de
pieren in zee le worden gestort.
Voor het eersl wos die dog 'Civil Affoirs' poolshoogte in lJmuiden
komen nemen; eersl twee officieren uit Hoorlem, loter gevolgd door
een sectie met de bedoeling zich er bliivend te instolleren, iets wooroon
dringend behoefte bestond. Tot dusver hodden de Conodese leger-
inslonties getrocht de belongen von de bevolking zo goed mogeliik te
behortigen, moor nog ofgezien von het extro werk dot hiermee
gemoeid wos, de specifieke noden von de burgers konden slechis door
een speciole orgonisoiie noor behoren gelenigd worden. Moior
L,obouchere Sperling, de 'lown-moior'von Hoorlem, wiens bevoegd-
heden zich ook over hel lJmondgebied uitstrekten, vestigde een bureou
in een gevorderde woning oon de Konoolstroot.

's Avonds werden de officieren von het RCR uitgenodigd voor een
donsportii, georgoniseerd door verpleegsters von het St. Elisobeth
Gosthuis te Hoorlem. Hei evenement verliep zonder enige wonklonk,
in tegenstelling tot enkele soortgeliike in lJmuiden gehouden ontspon-
ningsbiieenkomsten. Conodese militoiren, die zich op slroot mel ionge-
domes inlieten, \Moren doorbii nogol eens lostig gevollen, met nome
door de B.S.; een kwestie die door de betreffende 'covoliers'zó hoog
\vos opgenomen, dot klochten over dit optreden de Stof von het RCR
reeds hodden bereikt.

Direct no de bevriiding werden politieke
delinquenten oon het stenen bikken gezel,
een beeld dot veel lJmuidenoren nog voor
ogen stoot. Longs de Stotionsweg moor
ook elders woren de steenbergen longe tiid
een vertrouwd beeld. Met dit soort stenen
ziin onder ondere noodwoningen in Velsen-
Noord gebouwd.
Links zien we een gedeelte von de boerde-
rii von Von Schinkèl en op de ochtergrond
de Popierfobriek Von Gelder.
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De volgende morgen boden de Conodese bureous ol meteen bii ope-
ning weer het bekende beeld von dichte drommen mensen, die zich
voor de toegongshekken verzomelden. Voorol het Toctisch HooÍdkwor-
tier kreeg tolloze oonvrogen te verwerken voor reispopieren, \ /oonver-
gunningen en ondere voorrechten, woorop het ontwoord meestol
'No!' luidde; niet uit onwil, moor eenvoudig omdol men er geen rood
mee wist.
Een onoongenoom incident brocht nog meer sponning teweeg. ln een
twinligtolvoorluigen, volgestouwd met goederen en bemond met Duit-
se militoiren, die kloor logen om noor Den Helder te vertrekken, wer-
den bii een lootste controle wopens ontdekt, woorno de ofvoort
onmiddelliik werd verhinderd en grote stognotie ontstond in het door-
vo'erschemo.
De vond$ leidde lot een minulieus onderzoek von olle Duitse onderko-
mens, het Hoofdkwortier op Schoonenberg incluis. Doorbii kwom ook
oon hei licht dot er hioten bestonden in de bewoking von de concentro-
tieterreinen, wooryon in de ofgelopen dogen terdege wos geprofi-
teerd. Het bleek dot sommige Duitsers konden goon en komen
wonneer zii dot wensten....
Midden in deze chooiische situotie orriveerden nog eens viiftien sche-
pen uit Hoorlem, wederom beloden met munitie, en om elk risico te
vermiiden werden de Duitse opvorenden terstond opgeborgen.
De 'Sousoge Mochine'kreeg die dog olleen te moken met een oontol
verstrooide elemenlen, resto nten vo n verbindin gseenheden, gestroften
en deserteurs. De lootste cotegorie werd zonder meer overgedrogen
oon de Feldgendormerie, die noor eigen goeddunken kon hondelen.
ln totool werden 89 monschoppen en I vrouw geregistreerd.
Tegen de B.S. werd een woorschuwing uitgevoordigd, die inhield dot
men zich diende te onthouden von inmenging in de contocten tussen
Conodese militoiren en Nederlondse vrouwen. Het wos nu volop lente
en overol kwom de noluur lot bloei, zelfs in het geteisterde lJmuiden.
Romontiek vierde hoogtil, niet olleen onder bevriiders en bevrilden.
Een Nederlondse vrouw, vier moonden zwonger, werd in de echt ver-
bonden mel een geihterneerde Wehrmocht-soldoot en voorbereidin-
gen werden getroffen om beider veÉrek noor Duitslond te bewerk-
stelligen.
!n de lote ovond trok een longe colonne von het Royol Conodion Army
Service Corps de Vesting binnen; twoolf tientons vrochtwogens, volge-
loden met groon, werden ondergebrocht in het zogenoomde 'Gun
Pork', ochter het hooÍdbureou von politie, en H.Q.-Compony regelde
het nochtverblilf voor de chouffeurs. De veelbewogen dog hod een
ongelukkig einde voor een Nederlondse tolk, tiideliik ofgestoon door
de 2le Legergroep. De militoir verwondde zich in ziin kwqrtier zodo-
nig met een vuurwopen, dol opnome in een ziekenhuis noodzokeliik
werd geocht.
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plechtige herdekking door middel von een

kronslelging voor hén die vielen in de striid

tegen dËviiond of slochtoffers werden von

dJ Ouitse terreuï 4 iuli 1945-

Een deel von de stoet oP weg von de oulo

noor de gedenkploots, beschriiving von het

voorste gedeelte:
Linkerrii 

"1.J1.r.: 
n.n., n.n. (N.S.-mo^), J.9t

de Jong (B.S. Vesting lJmuiden, sectie A),

Nic. Koi iB.S. Vesting lJmuiden, sectie.A),

Coen C. Hor"tt (B.S. Vesting lJ muiden,

stoflid); rechterrii v.l.n.r.: h.h., n'n' hL S-'-

mon), Von Kleeí Henk Servoos -(B'l'
Vestíng lJmuiden, sectie A), Wim Geels

(8.S. Vesting lJmuiden, sectiecommondont)'

De plechtige kronslessins ?P ' i:l .1e45
,"nà onde-r grote belongstelling ploots'
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18. Aftocht

Zondog 20 mei nomen de in lJmuiden verbliivende Conodezen deel
oon een mossole 'Church Porode', voorofgegoon door de drumbond
von het Royol Conodion Regiment. De dienst werd gehouden in het
Rex-theotel geleid door 'Podre'Mc/vtohon, en het ceràmonieel dot de
plechtigheid omgof trok grote belongstelling.
Onder de Duilsers wos longzomerhond enige opwinding ontstoon in
verbond met hun spoedige terugkeer noor de Heimot, iets wot ol
dogenlong onderwerp von gesprek vormde in de kompen. De grote
ofmors gold overigens olleen voor diegenen die niet voor herstelwerk-
zoomheden, het ruimen von milnen of ondere pioniersorbeid werden
ingezel, terwiil ook figUren die verdocht werden von oorlogsmisdoden
von deelnome \Moren uitgesloten. Voor de onderen wos een schemo
opgesteld, dot een geleideliik vedrek inhield, te beginnen op dinsdog
22 mei. De route zou vio Den Helder en de Afsluitdiik door Frieslond,
Groningen èn een deelvon Drenle noor Noord-Duitslond voeren en de
tocht diende in het olgemeen lopend en onder Conodese escorte te
worden ofgelegd. Ten behoeve von zieken en beioordqn reden voertui-
gen mee in de stoet, voornomeliik poord-en-\r/ogens von de eigen
legertros. Overnochtingen moesten ploostvinden in speciole door-
gongskompen, die inmiddels op verschillende punten door de Royol
Conodion Engineers \Moren oongelegd.

Ofschoon het merendeel von de Duitse troepen vonuit de Vesting op
\Meg zou goon, werden ook contingenten uit Zuid-Hollond en Utrecht
verwochl, die lJmuiden olleen moor ols doorvoerslotion zouden
gebruiken. Voor deze 'possonten' wos de order uitgevoordigd, dot
hun uitsluitend tiidens een bepoolde periode doortocht zou worden
verleend - dogeliiks tussen ló.00 en 17.00 uur.
Een en onder brocht uiteroord de nodige verwikkelingen mee. Zowel
het Royol Conodion Regiment ols de 'Hosty P's' $onden onder
hoogsponning, temeer door men ook mootregelen hod moelen treffen
om uit beide regimenten een zogenoomd 'composite-botoillon'somen
te stellen dot de volgende morgen zou deelnemen oon een grote over-
winningsporode te 's-Grovenhoge. Niefiemin werd die zondog nog
een respectobel oontol 'inkomende gosten' opgenomen: 189 .mon.
's Avonds konden de Conodezen die doorloe lust voelden verstrooiing
vinden bii een show, gegeven in hel Rex-theoter.

Op de regenochtige morgen die volgde, #os de rumoerige sfeer die
de Conqdese kworlieren gewoonliik kenmerkte niet minder don
onders, ondonks het feit dot slechts weinig personeel ter beschikking
stond en de Royol Novy, onder bevel von commonder Willmott, vonof
die dotum een oontoltoken hod overgenomen, met nome de bemoeie-
nis met olle Kriegsmorine-eenheden. Opnieuw werd een huweliik
gesloten tussen een Duitse militoir en een Nederlondse vrouw in het
vrouwenkomp. De Conodese bewokers kregen ruimschoots hun deel
von de geschonken vruchtenwiin.
Er wos inmiddels vosïgesteld dot co. 8000 Duiïsers de volgende dog
richting Duitslond zouden vedrekken. Een groepie kwortiermokers
omvoïtende vier officieren en vierentwintig soldoten von de Wehrmocht
wos ol vooruit gezonden om de oonkomst in de doorgongskompen
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In lJmuiden werd op 5 iuli 1945 de bevrii-
ding ook gevierd met een kinderfeest.
Uiteroord liep vooroon de stoet het muziek-
korps, dot hier stort in de Wilgenstroot.

Een bevriidingsfeest te lJmuiden-Oost met
kinderen op een proolwogen oon de voe-
ten von Koningin Wilhelmino, 5 iuli 1945.

ln lJmuiden-Oost wqren de stroten met
vloggen, voonties en groen versierd, zools
we hier zien bii de Goede Herderkerk oon
de Velserduinweg, 5 iuli 1945.

Porode door het Royol Conodion Regiment

en de Royol Novy in lJmuiden-Oost in ver-

bond met het vertrek von de Conodezen en

de overdrocht von het commondo oon het

Britse Berkshire Regiment.

We zien oon het hoofd von de troepen de

Conodese drumbond, die hier komende

von de Groeneweg morcheert op de Wil-
genstroot noor de porodeploots Igot het

hoofdbureou von politie oP het Tiberius-

plein.

Op de ochtergrond het Rextheoter, nu de

Stodsschouwburg.
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voor te bereiden. Allerlei mootregelen moesten nog worden getroffen
om een zo vl.ol mogelíik verloop von de operotie, woorvon h-et begin
wos geplond op 5.00 uur, te woorborgen.

Een oontol von 513 Duitse militoiren moesÍ die dog nog worden ,inge-

kloordi moor de meesÍe conodese compognieen ho-dden weiniglte
doen en besteedden hun tiid oon exercit're en sportbeoefening. 

-

Op de dog dot het eerste Duitse monsterconvooi de weg noor de ,Hei-

mol' zou insloon, dreven zwore wolkenmosso's over het loge lond,
ofschoon de regen wos opgehouden. Op het lootste ogenblikbleek er
nog zoveel le regelen, dot het tiidstip von vertrek moest worden ver-
schoven noor 15.00 uur. Niettemin kon de mossole troepenverploot-
sing ols een militoir-technisch 'huzorensiuk' von de eersle orde de
geschiedenis in, grondig overdocht en perfect begeleid en - eenmool
op gqng gekomen - verlopend met een verwonderliike soepelheid.
Tolloze Velsenoren, in dichte riien longs de morsroute geschoord,
\Moren getuigen von het vertrek von de onofzienbore grouwe colonnes,
voorofgegoon door Conodezen in corriers en gesloten door een veel-
soortig ossortiment von riidend moterieel, hoofdzokelilk korren met
poordentroctie. AÍgoonde op commentoor uit het publiek werd het
ofscheid door niemond betreurd.

Vóór men de Vesting definitief kon verloten, vond oon het controlepunt
bil het spoorwegvioduct eerst nog een nouwkeurige registrotie ploots
von elk individu, voertuig of trekpoord dot hier posseerde. Een kolos-
sole took, uitgevoerd door personeel von C-Compony RCR onder lei-
ding von moior Stevens, oon wiens scherpe blik niets ontging. Coptoin
Skutetzky, von het Hoofdkwortier lst Conodion Army, voerde tezelÍ-
dertiid een nouweliiks minder veelomvottende opdrocht uit: de onder-
vroging von elke geïnterneerde in het vrouwenkomp.

Toen het geroÍel vqn de corriers, het gestomp von de duizenden loor-
zen en het getroppel von poordehoeven uiteindeliik in de verte ver-
slierf, vonden de tolriike toeschouwers nog moor net gelegenheid een
hopie te eten vóór zich olweer een onder kiikspel oondiende.
Een grote show ging von stort in het Rex-theoter, en in de onmiddelliike
nobiiheid doorvon goven de drums von de Royol Conodion Regimen-
tol Bond met donderend geweld octe de présence; de sponning von de
ofgelopen middog ofreogerend tiidens een hortverwormend optreden,
dot ollerwegen bewondering oogstte.
De eersle grote stop noor herstel en vernieuwing leek gezet.

Afnome von de porode door de Conodese
en Britse bevelhebbers.

No de porode werd op het R.H.B.S.-terrein
een donkdienst gehouden. Voor de burgers
werd no ofloop von de dienst door de
Conodese drumbond op het Tiberiusplein
en de Briniostroot een luisterriike toptoe
gehouden.
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Llrenlange ontploffingen
Hollandsche l\ieuwe

aan stalletjes.

bii Driehuizen
,i,ll"l;!*Uàïiiona"nffirt,"'tïË:iïiirffi""ïÏ{:ii:hïi;

Binnenkort zonder bon.
Nu de eerste hartnglogger tn lJmul-den ls binnengeloopen, -tsunnen wtl

thans mededeelèn, dalt men binnen ntet
d te langen t§d een dtrsdantgen aan-voer van ,,Ifollandsche Nleuwe,, ver-
wae-ht, dat dtstrlbutte van dtt traditio-
neele volksvoedsel ntet noodzake[lk ls.
N_aq wlf vernemen, llggen in Engètand
75.000 vaten Engetschè-maatjes gereeà
voor verscheptng naar Nederland; De
qgrstg partijen zullen echter nog ge-
distribueerd worden doch zeeÍ binnen-
kort zal de aanvoèr van dien aard z\la-
dat de populalre hartngstaileues weer
spoedig op straat zullen verschfinen.

Krontebericht in'Het Porool'von 19 iuli
1945.

,,wij hebben het bombardement op :1?:rï1t".Ë:ï 3;'J:;"Í:ff"5i",ffi1; íËl
de ViSSerShaVen meegemaakt, trtÍ.G. -s'orden ingesteid.. De oorzaak

maar dat wai rinaers;;ï;;;;;i;f #[",#. 
ramp is derharve noe: njet

ken bu wat we gisteravond be- Een^late bericht meldt nog, dat de

reefdent,, Atdus ,;;; ;il o" iïï'i"'J.t'Híïif"t'"trr,i:f," ;n":
lJmuidenaren, de ontzetting nog Y-u.lc.-sql*sen io. het- land van Joor,
rn de osen over de verschrikietijkè iÍ;às";ffff[rl"iàof#fi3"lï]""ï
ontploffirngen, welke '§ avonds in- omlig'gende_huizen . o.a. in aè

iangs de kirstdreunden. ^. íX!"t"ï""iiL"ff";* fï""ïJ""*Ï,ïr:
GclUk ècn vulkanicchc uitrbareting 's lvon§s öm rb uur -vrogèn 

twee
voorafgaat door gerommel, wcrd de munitiedepots..t-a DT iehuizèn tn de
hcrc atr€ck rond rJmurden eraterl ibï,!_P"ï"8ïïi*ï'"*Jft1,,"fi, sfl.r:rnlddag oPgc&hrikt door zwane ijl naar Wormerveer ln ---zaanaam

dncunlngcn, ontgtaan door hGt ont' vervoe.rd Zii kond-en, omdat het ge-
proÍfen van munitrc. *Ë: llSlàf"[3liLo]Sffi-""Ë:l
De bewouers waren al weer tot rust boerd-elij in de omge"iing verbrandde,
cskomen, toen '§ avonds omstreeks waarbfl-yeel vee- om.' het leveí
iO uur een kanonnade aanving' -die kw8Jn. - De Ilaartemse brandweèi
tot mkldernaotrt voortdnrurde. IIet was ter assistentie uitgerukl Vói-
urenlang' genas§ en la,waai ven. YI.e- gens de laatste berichÍen zijn twee
eelilke exp-losies wem _99fi, r!!l-l-!- mensen Sedood en veertig gewond.
welckeDder door een ulachtlge vuur-
zee, die duinen ea kuststrook in
iaaiende slo€d zette. Tot l0 km het
land in ierden de ruiten - - lnge- BEKEÍ{DtAKtIlc
drukL graaag,tsherven kletteralen
in g«ítCmaaao'a_rond ea daartusseu r

*ïf:i*t;ffi1ïj;m,tiq,A* 0pheÍÍins uer[od

ilitr,."-trtrfuïhïr"-.s$frff§i uerbliiÍ in de
llil""'i,"'3; 'i"#'fi-iliffË"#."i; gpen IUChtontploffingen verd,wenen.
IIef mocË-t ons niet g€lu,ld(eD het
noÉed---&r - JxplosÈa-te berelken. .. .De BurgemeesÉer der gemeenÍe
È-JJ-a" -#t"eïií! -ias- dooí 

-EiU- Velsen. brengÍ ter algemeene kennis,

ffiNffiËïi.ffiifË,$ ftï*#iïffi iiffisgo de engrano hoeveelheden muni- iàrteven.
tle te waudelen en zelfs mede te re- Év,
men wat ven z[n gading ls. Jeugd vuEN, re luri rer5
vooral maakt maar al te graag van &Burs.n6Érrd@.md'
de geboden gelegenàeid góbruik om M M'KwINr'

ln het beait van'liotrtkogels te ko-
mén.
OD het ogeDbltlq dat wU dlt schrU-
vea. ls nog nlet bekeDd of er men-
ceolevens te betreuren ziin.
Natler vernemen wti, daL de explo-
sies hebben pla.ats gevonden ln de
grote bunker in het §lingerduin, ten
Zuiden van de Zegweg, achter het
Crematorium lflesterveld. In Velsen
zijn uag'enoeg a,llo ruiten gesproD-
gen, waardig dlt stadje, da.t toch al
zoveel van de oorlog to verduren
heeÍt gehad, wederom la getroffen.
Er z[Jn tot nu toe 40 gewonden bin-
nengebracht, doch men vermoedt
dat er doden te betreuren ziln. ln

GEMEENTE VELSEN

OPHEFFING VORDERING VÀN
ONROERENDE GOEDEREN

- De Burgemeester der gemeente
Velsen blengt ter openbaré kennis,
!^at_gefekend- met ingang vàn 7 iutí
1945 door den Towó-Màjor de vor-
dering is o_pgeheven vàn alle ge-
bouwen welke op 5 Mei 1945 ten
behoeve van de Duitsche Weermacht
in beslag waren genomen en waar-
van de vordering onmiddellijk daarna
voor de Britsche Strijdkrachten weul.
b overgenomen.

De gebouwen welke nà 5 Meilg45
door middel van een speciaal vorde-
ringsbewijs van den Town-Major wer-
den gevorderd, blijven in beótag ge-
nomen zoolang daarvoor geen bèwiis
van vrijgeving is afgegeven.

VELSEN. 23 fuli 1945

De Burgemeester voornoemd,

M. M. KWINT.

DFUXXERti..Ntlf,() I\tul:)t1\

Krontebericht von 5 iuli 1945.
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19. Herstel

ln de weken die volgden ging de qfvoer von de Duitsers met dogeliikse
regelmoot voort, tot medio iuni het overgrote deel von het voormolige
bezettingsleger Nederlond hod verloten.
ln lJmuiden bleven de gehele zomer nog Duitse soldoten bezig met
opruimingswerkzoomheden, nu in hoofdzook ondergebrocht in het
borokkenkomp oon de duinrond. Toen de functie von IJmuiden ols
'verzomelbosis'op hoor eind begon te lopen en het Conodese Expe-
ditieleger hoor troepen geleideliik uit de bwriide gebieden terugtrok,
verwisselden de beide Conodese eenheden, het Royol Conodion Regi-
ment en het Hostings & Prince Edword Regimeni, de gemeente Velsen
voor een locolie in 't Gooi, ter voorbereiding op hun repotriëring noor
Conodo. Een grootscheeps ofscheid op het H.B.S.+errein trok duizen-
den belongstellenden. Voor Velsen eindigde de 'Conodese tiid' offi-
cieel met de horteliike woorden woormee lieutenont-colonel Reid en
luitenont-colonel Renison gemeentebestuur en inwoners donkten voor
de genoten gostvriiheid.
Toezicht op de Duitse kriigsgevongenen werd nodien uitgeoefend door
het Britse Royol Berkshire Regimenl en de Royol Novy - in nouwe
somenwerking met Nederlondse morine-detochementen. Militoir
Gezog nom ln die overgongsperiode tiideliik het burgerliik bestuur
woor en overol in den londe vonden zuiveringen ploots, woorbii de uit
de inmiddels ontbonden B.S. voortgekomen Politieke Opsporingsdienst
(P.O.D.) zich uitermote octief betoonde, ol don niet tot tevredenheid
von de burgerii.
Longzomerhond werd het openbore leven \l/eer normool. Midden
zomer '45 leverde de voedselsituotie geen problemen meer op en
begonnen de nore herinneringen ie vervogen.

Nog eenmool werd men, op gewelddodige wiize, oon de oorlog her-
innerd toen, op een strolende nomiddog in iuli, Velsen werd opge-
schrikt door een zwoÍe ontploffing, die op diverse punten in de
gemeente oo nzien I iike g losschode veroo rzoo kte. Boven het d uinterrein
ochter Driehuis-Westerveld kolkten dikke rookwolken omhoog en tii-
dens enkele volgende explosies, nouweliiks minder hevig don de eer-
ste, vlogen roodgloeiende proiectielen in het rond. ln het Slingerduin

BE.rENDDTArING;
Aenglftepllcht Joodec

rperendc .ëloodbr'ti.
De Bifgcnneeeter viin Vetp»
maakt bekend... dat 'n leder,
die roerende god.ermr.. .welke
aan Joodse landgeooteu toe;
behorerr, onder ziin 'benrstlng
heeft, -verplibht is daarrran
aarrgliÍte;; te doen aan .het
Bureaq.' voor . Boergnde G@-
deren van Vijanden en
I.,andverradens, - Meen{let-
straat, lelsen.
Velsenr ,I Septem6er 1945.
De Burgemeester' voorn.,

M. M. KWrMf.
Krontebericht in de Kennemer Koerier von
13 september 1945.

Ook het visseriibedriif kwom \Meer op
gong. ln de zwaor gehovende vishol vond
zodro het mogeliik wos een levendige hon-
del ploots, iuli 1945.

,*ri
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!Jmuiden werd door de Nederlondse mori-
ne ols bosis gekozen voor de miinenveeg-
dienst. We zien hier de miinenveger Jon
von Brokelvon de Koninkliike Morine ofge-
meerd oon de zwoqrbeschodigde Trowler-
kode, september 1945.

Door den Marineeommandpnt te
IJmuiden.

Met lngang van 2a Scptember l9{5 voor bewonlng wU
Segeven: gehecl lJmuldcn met uttzonderlng van de Kanaal-
straet en de -ZuldzUde van de Vbschershavcn.
à) September l9{5. RAADHUIS VEISEN.

Krontebericht in het lJmuidense Nieuws-

blod 'De Potriot'von 2l september 1945.
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leek de hel losgebroken. De grote munitie-opslogploots, ol gedurende
de Duitse bezetting oongelegd en in de no-oorlogse moonden nog
iteeds uitgebouwd, stond in lichterlooie.
De gehele ovond en nocht duurde de verschrikking. Krokend en knette-
rend gingen enorme voorroden springstoffen de lucht in, gelukkig zon-
der slochtoffers te moken.
Wos er sobotoge in hel spel geweesl, onvoorzichtigheid, of hod een
spontone reoclie de munitie tot ontbronding gebrocht? Vonwege het
feit dot zich destiids op meerdere plootsen in Nederlond dergeliike
gebeurtenissen voordeden, vreesde men oonvonkeliik het eerste. Men
is er nooit ochtergekomen.
Toen de morgen oonbrok wos het vuur uitgewoed, ol bleef het duinter-
rein nog geruime tiid onbegoonboor. De bevolking herodemde; eens
te meer prees men zich gelukkig dot de oorlog voorbii wos, mogeliik
nog meer bewust don tevoren.
Meer en meer IJmuidenoren keerden terug in de woonwiiken die
gespoord woren gebleven. longzomerhond won de vroliike volksoord
het von de triestheid von de omgeving. Tiidens buurtfeesten ter viering
von de bevriiding donste men in de rtrot"n op wiisies die vilf ioor long
verboden woren geweesl. 'You ore my sunshine'en 'Don't fence me in'
woren de onbetwisïe tophits von die tiid.



ln ougustus verschenen nieuwe Geollieerde lroepen in Velsen; kwieke,
beweegliike militoiren von de Jewish Brigode: een uit Polestino ofkom-
stige eenheid, die oon de gevechten in ltolië hod deelgenomen en ver-
volgens, in verbond met Montgomery's 21e legergroep, enkele
moonden ols'Occupotion Force'in Duitslond dienst hod gedoon. No
het vertrek von de Britten nomen zii in Velsen de verontwoordeliikheid
over de oldoor tewerkgestelde Duitse kriigsgevongenen over, een
doortoslend beleid voerend en zeer zelfbewust optredend. Op ollerlei
plootsen in de gemeenle werden onder hun leiding herstelwerkzoom-
heden uitgevoerd. Duitse werkploegen sponden zich tot het uiterste in
om een goed figuur te sloon, ruihes slechlend, puin ruimend en slenen
bikkend; elk stuk bouwmoterioo! dot nog bruikboor \Mos tot keurige
stopels formerend. Aon 't eind von de zomer begon lJmuiden er v/eer
enigszins bewoonboor uit te zien. Op vele punten nomen noodwonin-
gen de opengevollen plootsen in en een groot deel von de vroegere
bewoners wos reeds teruggekeerd.

Het territorium von de Jewish Brigode omvotte een oonzienliik opper-
vlok. Hoor octiviteiten strekten zich uit von Zondvoorl tot Wiik oon
Zee, hel hoofdkwortier bevond zich in Bloemendool. Bii het invollen
von de herfst liep de took von de militoiren die er deel von uitmookten
ten einde. Tiidens de lootste moonden vqn hun verbliif kreeg een oon-
tol von hen visserii-onderricht, dot hen bii de opbouw von hun eigen
voderlond - de lotere ionge stoot lsroël - von pos zou komen. Kort
doorop trok het gros huiswoorts, uitgezonderd degenen die nog tot
medio 1946 een cursus volgden. Enkelen hodden hier te londe een
Ievensportner gevonden - hun Nederlondse echtgenole zou weldro
nokomen. De lootste Duitsers woren ol eerder weggezonden.

Aon het einde von het iool toen de situotie in Nederlond zich redelii-
kerwiis hod genormoliseerd, leken ook voor Velsen de ergste moeiliik-
heden ochter de rug. Voor het eerst sedert Ionge tiid kon men weer
denken oon een toekomst die perspectieven bood, ol zouden de litte-
kens in bepoolde woongebieden in lJmuiden nog long zichtboor blii-
ven en die in de ziel von velen slechts moeizoom helen. Sommigen
zouden nooit meer verdwiinen.... Moor dot mocht geen reden ziin bii
de brokstukken von het verleden te bliiven neerzilten. Er moest worden
oongepokt, hersteld en OPGEBOUWD!

EIPLO$IE$
De Burgerneester van Velsen waarschuwt dr,

bevolking van Driehuis, dat op

Donderdag
I November a.s.

een aan\rang zal worden gcmaakt rnet het opruimcn
van dc hctonrerspcrring lussr.lrt'n tlen Hagelinger-
wcg ('n den Duin- en Kruidllcrgcrweg, door rrriddel
van springstoffen.

De werkzaanrheden wordor rerricht dagt'lijks
tusschen 9 cn 4.30 uur cn zullcn vcrnroedelijk
vee'rticu dagen duren.

\ l'lLSIj\. (r \orr.nrlx.r I () l,-r

l)r' llrtrgr.nrccslr.r rrxrrrrrx'rrul,

\1. \1. K\\,lYf.

Burgemoerter en Wethoudcrr von Vclrcn moken bekend, dot op

Woensdag 9 Januari 1946.
in het ontsponningrlokool ron de ]ovo Deurenfobriek te Yolrcn-Noord zit-
ting zol worden gghorden voor uitbrtoling von dc nog tutrcrrndr
togocdcn op gcldkoorten A of B.

Het kontoor ir geopend von 9-12 en 13.30-16.30 uur,

Alle bewoners von Velsen-Noord, die op 1 en 2
October 1945 bii dit kontoor hun geld op'de geld-
kooÉ hebben gestort, kunnen hier uitbetoling verkrilg"n.

Bil de uitbetoling moe,ten worden overgelegd:
l. do gcldkoort A oÍ B.
2. dc biibchoorende Twcede Dirtributicrtomkoort
(De nooicursur von Volksherstel wordt op dezen dog niet gehouden).

Voor de overige kantoren en bankinstellingen
in deze- gemeente, waar men ziin geld op de géld-
kaart of volmacht heeft ingelevCrd,-geldeh de-vot-
gende uitbetalingsdagen :

Dinsdag 8 Januari 1946 naamletters A ym BWoensdag 9 ,, ,, ,, C , G
.Donderdag l-g ,, ,, ,, H ,,, IV_rijdag 11 ,, ,, ,, K ;; Í,Maandag 14 ,, ,, ,, M ,, O
-Dinsdag 15 ,, ,, ,, p ,, n
Woensdag lÉ ,, ,, ,, S ,,, T
Donderdag l7 ,, ,, ,, U " VVrijdag 18 ,, ,, ,, W ,,, Z

De kontoren zijn geopend von 9-12 uur,

Uitbetaling uan Geld

op de Geldlaarten

VEI.SEN, 5 Jonuod 1946.

Burgemeester en Wethouder von Vclscn,
de Secretorir, de Surgcmccrtcr,
SUWERINK. M. M. KWNT.

LS.
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Onder toezicht von een soldoot von de

Joodse Brigode ziin Duitse kriigsgevonge-

nen bezig het het opruimen von prikkel-

droodveriperringen voor de gereformeer-

de lchtuskerk tusien de Komposstroot en de

Fohrenheitstroot (ochtergrond) in lJmuiden,

november 1945.
Een gedeelte von de voormolige bewoor-

schoi oon de Cosembrootstroot wos bii de

Jewish Brigode Group in gebruik ols eet-

zool en ke-uken. De brigode wos gelegerd

in ponden oon de Koningin Wilhe.lminoko-

de nobii de oud-kotholieke Engelmundus-

kerk.

Een soldoot von de Joodse Brigode

bewookt twee Duitse kriigsgevongenen, die

belost ziin met strootreinigingswerkzoom-

heden op de Julionobrug in lJmuiden,

november 1945
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JAANVERST,ÀG
VAN DE

GEMEEI{EELI JKE V I SSCEERI JSCEOOT

íJI,IER tg45.
-ooo-

àï@.EU_ 0\rEnz:.qEI-

.tn n\in vorÍg jaarrlersj-ag over L942
sprak ik in het rrBesluit n ce -hoop uit, dat
L94) ons deaVred,e zott brengen en dat d,aar-
mede voor It Scheepvaarttr en rt'risscherijn een
tijàperk ven ongekenden bloei zou aanbreken.

EeLaas is de t\/'redeI dar Jaar niet ge-,
kcnen eu ondergeteekende wero op 1 ApriJ.-
I94, op last vA"1 de l}ritsehe Autorlteiten
ontslagelr.

De noeiliflcheden waarorrder cte schooi
reeds docr dea elgeneenen toestand had te
I\ideu, Deneu s=dsdiea toe en berelkten hun
erinax toen de spoorregstaking in september
]944 uitbrak. Koit daéíop wertÍ versei,doord,
cntnrind err de schoor. waarla het qrisseher§-
_oadgrr§sn t§deI{ft was -ud,ergebraehtr Bfgs..
broken..

fu &r11 \?45 kreeg: ondergeteekende op-
dracht de leldini nan è.: schoóI weer op zichte Berrerr elt traar een ger'.ouw otn te zj.ea'waarhet o:rderriJs gegevea àou krrnnen worden.

Eet o_og vlel vnnzelr'sprekend op ons
oude scb.oolgebouw, daar geen ander gebouw
zÍch zoo goed voor het nl lsscherijoni[emss,tIeent.. -,

-ïet geborm plegk eöhter nog uiet te
pitr Yr1jgegeven. De Engelsche leiding vbrr
het Duritsche gevange''ÈamIl wenschte iie sehool

z

ars een mod,cru hote L in te r.ichten voor,. de
kruéssevangengn ;

Pas in Augustus kregen rvr j van deLTown-.lía_jortr in Eaarren àe toeöteo*ioÀ om
de .school.r_ met uitzond,ering vFn de snöae.-
Ii j , voor het onderri js in-te richten.
De draadversperring, ielke het kanp-oà-
€al moest_ n.I. ovei het terrein lolen,
dat tu.sschen de school en de snedeiij-Iigt
?"rg ongevTensehte toestand bleef gedriren-
öe het jaar J-945 ongewi j a igd .Eerst in denroo! vaí 1946 íerd rte smederi j
vr i jgegeven 

-

:'en aa.D.zi.eu varr het sehool.bezoek wa.-
.ceu ic velneaetr.tiugeu niet hoog gespannen.
tr]en groot deel v:n fJrmiden wàs veinield
,uf, onbewoonbaar. De visschersvloot temg.
geloopen tot_ eenige tientallen schepen.
De vissghersbevolfing voor een belaigrijk
FgI _geëvacueerd. Eel wBS dus geen ,önàe"
dpt de vooruitzichten voor de óehool niet
-al.te _.rooskleurig schenen- Daar lcram nog
!1\ det een vrij groot deel van de schóo}-
inveltaris verdwenen bleek.

l+t schoolbezoek heeft echter d,e ver-
w,tchtiri'ten verre overtroffen. fn de 4 Eraan-
clen tij{, dat d,e school neer ia bedrijf
vrès, yol€d,en niet miader d,an L99 leerlin-
Ëen de versehillend.e cursusserr.
, Elerbij In:nnen nog een )1-ta1 solda-
len vnl"r d,o nPalesti jnsch.e vri jwilligers
.;rriga9e" worden opgéteId,.

Deze soldaten-volgden een cursus in
r;enige onderdeelen van-het visscheri j-
t,nderwiJs. fn totaal d,us 2rO leerling€r.

Een 3l-tol soldoten von de Jewish Brigode
Group volgden oon de Visseriischoól te
lJmuiden cursussen.

'3 -

gettrlgsehr{.fteu; hlerau slaagdea et gr.
Eea overzlcht viro tle behaalde-dlp1ou.ió-
volgt hleronder:
I voor Strnmao voor de Zeevlwaart:
IrrSChlOpefnnnl'
4rlhchiilst-stoker,i
1 n §trnrruao, voor de hrrstsleelrai*t;

LZ ' Iolgrdr{ver peÍae lrandg[svaar[;
18 n Radlo-telefonlst;10 

i**,:&:"§i#3i$"ï:t,ff#-LO n §cheepsrer"lrtufgonófge-ter Eoop-
qaar.ÖiJ (V.D. );

1ll i:*Eïïiïf,t1td"-dtge ter f,oop- -

18 n Sehoolerauei,'r0plelcl{ng Zee- esr
Vlwaartn;

10 n Sehoolera,D€n rSchien8.no,tr.

- Eet era.pen voor de practfsiehe vaklsea
(schleuaaaea) .voud plaatË op 28 et Z) t&i;
íin firIl werd het eraueu gehordea voor de -

surgus "Op1e1dr"g Zee- elr Visvaartr.
Boveacllea rerdea op 2, 4 en 5 UAg,rt

25 soldaten van cle Jood-se Értgede-geàxa-
nlneerd in de vakkeD. Zeevaarthuae, Eass*-
pas seu, fnter"Dat ioriale U1fiÍt Jkbep,] Í.qg@,
Eoetea, Breien, SplLtsen en Ítropén.

De faspecteur der Scheegvaart Inspec-
tierwlJJ.er. de heer F. Berklrout, roonde
ctt exanelx bU. ÀIIea slaagd.en

9g9rlg6. Eet contact aet de Verenlgrng
yaD neders va,tx Vlssersraanttrlgen wa§ zeer
matig.

Uet öe §oheetrrvaart Inspectle eu de
fnspectle varx Rad-to-Eo1laod- te Urtrlden
rerd. aaqgeDaaD saoeugererlrt.

De betrokken lerarea woond,en zo nu

Joorverslog 1946 Visseriischool te lJmui-
den.
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Er woren in lJmuiden gemiddeld 45 mii-
nenvegers gestotioneerd. Dit oontql
bestond grotendeels uit Nederlondse sche-
pBD, oongevuld met Engelse miinenvegers
en Duitse R-boten.
ln de Vissershoven zien \Me op de voor-
grond Duitse R-boten, wqoryon de bemon-
ning een soepel kriigsgevongenschop
genoten, omdot ze in Geollieerd verbond
de hovenmond von lJmuiden en de zee mii-
nenvrii moesten moken.
Op de ochtergrond ligt een oontol Engelse
miinenvegers, genoomd Byms, oonge-
meerd, 1946.

Iloodwoningen in Yelsen
ln de gemeentre Velsen ls een beglin

gbmaakt met het bouwen van nood-
won irrgen, d'ie ln trree t"ypen uit s,teen
worden tervaardigd. Tot'aal komen er
lil Èn de omgeving van de spoorweg-
ha tte Vel.sen-Hoogovens. Voor Velsen ls
d Lt va:n veel beteekenis, aangezien
cleze gemeente, nB Robt€rdam en Detr
Haag, r.ela t lef de zwaarst getnoffen-
gemeente va.n Nederland is.

Krontebericht in'Het Porool'von 28
november 1945.

Velsen herriist. Herstel von de vishollen te
lJmuiden, 1946.

DISTRIBUTIEDIENST - VELSEN
P. J. TROELSTRAWEG - TJMUTDEN-OOST.

TELEFOON 431{ t'tu
DISTRIRUTIEKRING 207.

l- - Àa:r den Eeer -iI Venrayen,Dlrreeteur VisscherlJschoo[.

Burg.Rambonnetlean JJ,

| 
,JLIUIDEII. 

Ir_l
vELsEN, .. 9.. Jen-qapl 1!46.-

Hleroede verzoek ik U n1J te
wl11en opgeven naa,nr.; adres, geboortedatu.E an zoo
nogelijk schoen.enrna.Qt ya:e dle leerllngen Uwer
school, die wegeus gbbrek aan sehoelsel de sch.ool
niet ku:raeo bezoekeí, -

In verband net het gerlng aantal
beschikbare klonpen en sclioenen verzoek lk Utlich tot de allernoodzakelijkste gevallen te be-
perken en nlj Uw opgave zoo spoedÍg mogelijk ln
te zenden.-

De léider van den
Diptrlbuti edienst,

,/1 ,/ __- ./aG-/

Antwoord op schrqven:
8ii1..... .... . ...

Onderwerp :
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Eenzaam ligt het strand
Zeetngele zijn er heer en meester

rEen . $.96 in Augustus; zomertijd, Zoo.vcrlatcÍr, zoo wild en rpoest is hetvacantietijd. . . .

; :'rlii" ;àiffi à 
"s, 

* au, seen zom ersc* I|g;f "j#,r:*m'glil 5àï 
**fl *tl§j

"i,f-rrersche . """" rfàffi
reldzaam als zu'aluwrlk sta op de Zuider
zaÍne . $'oestijnreiziger
,n'.n oog€n, in m'n oor(
zaod, maar zand vr
epgewaaid wordt doc
schen wind" die ste,
Zliid-lVesten.'

ffiiï*?ïr"'*,,t"!-,1\!l?n,Ë""#u*ïï'eJrorr.ps?"Esg-trB-t-{e!1a1prqel
Earst .door de contr6le bii den snelboot- S,.z§e rs wlrg: waDI e,r §-DEtr een sl.erKe
bu'ke{.-maö.Àeï-"öràËiàË ïöiïàt ZUidwester. Het is'vloed en__de golven

*[B*i;tt]tH.f:*SS-rBk',in'§","1'i'"i§,]Ël'"#A*Tffi 'eï"["'i
vuËtraal-èn wotË-vïàï"ilïàïàJË everweldigend sc-hoo-n, .niet het minst
i".dËËA Ë'à;- :" dobr de eenzaaroheid, .die baast druk--i*fiË"iËaiiïïueo. meneer?" ' hegrd is. _

"#'&:"Ë*il,í:ïï'ïËiïèi,ix-ae*rli§Iii$,,;:,-"Ë4tlí"".53"t,,ii"*:-a'litier. ia maar waarheen. wLilren havèn. pinnen-de bescherlning van- de
fi.ii-uitï " ---1' piere-n .rimpelt het water als in een door
IIIÈ àË-een betonwes. maar die saat qgn,!!esj,e. {:woSen +,""ttlg. Acàter in
a$t uGi zgiàgn èn-it;iéï-fi/'dí'àffi" qe,naven'Iist ee-n zuiger',-die beziqis,
;5; ?; Ë;.ïà# Ëi';Èilà:il-ïiöl Édvaprgeul. op dispte.te _brengee. .EeníË;àrïà"-ïË- ÉiËi -Jo}1i-ït-ïrí.ffii Zweedsche kotter is pa§-d. haveh bin-
ï;t;ài-*ni| ieíi iË;"d";ji"l ii:Ëi Yrëirgekoinen en nu zie-ik.op zèe alleen
Ílii"ïtèàiitË-o,íttsË;jà;iïöàhï"ïö ryq +3ar ee.n groo-le Qo.tter'- 9i-..,-E\
j'#;i:Ëtfri;ïi'f; :rïBteitt'fl%Lï.{,:*"*3-1, j'3i"1,ï,it'."Ë3l"i3,1

*1"*nëï".ïÏ3ï'ii.r"u1ï #Ët;.9§""Ëï "'3.#i 
""r 

work van opggJaagd zand sa
riàar aà2"iaàr-piàiiii: ' ild verder de-.pier -op,.I-\..passeer een

De *,es naar de .",íàrho"" is ver- y-.ls!9Tilc]-q§--q9q"rit-lElrlh opgeruimd
g:;"?:ià..,A"i3iX"Iiïi#ffi SH:i?Ë.i"ï.,"ïf "Hi§tï.**"Ii'à3'ion,",u"
ËËneï?Ë"udï*i'-fr:rf,ËËr.'ffi"-Ëi,ïa loo-pt-langs de pier haast op de hoogte
.rö,írilqiË'b"";"ilàïï;;;ïà""iièïï:i*".:i"ïËi,:"à,"*$ïï-"""ii,,Si::I
straud. zal brengErr.

pankeerterrein en . ka.mpeertenein X§"..jl"Ë: of,:ltË"SËÏ lrï?5ï;B jf,lg!j4 _1'grQyenen. Het boothuis- yB.. 4e i,?líuiÀónï iriióè". 
^"ÈËt-í;;e; -nËè;d

!i'.4'I1'I'..Y.: 9* - --"-q-""I'11I3d ^ 
xgt te ;;Ëi chï;-àie lwàiË uàliiönsl -ààài -is-óo

Io-Iooen_!?n e9ll w\r:yal van.s-teen 9n n:eter in zee. Ik moet m'n'nieurvsgie_
'i"'Ëit'_ïËï.Ëià'i 

Í#"iï. àë,i$ïu.H"fi: à',rï-XiàË":ïfft",1L$ij"ïi i*',i"i,3"ï'loDeuJEe wezens.op mu]n.tocihl!.dllw.Fl hoogà gólven over de-pier. Het is eeneqn eTploratietocht liikt._Het ziin Duit- iiir:iËtf,i115 eezjóiri ovir'àË wii:gàruir_agle krijgss€vansenglr,.die oniler toe- de'lÀóirË;; AE-;rËiàirriö en aó;a;_sictrt van.een.paar Iled,erlan_d..che sol- ie.ïí-óp-ó'e ïËtïéii-uiiËèiispàiten --.dflte4 bezig zijn met het opruimen van -rïfità-jaeËn àËïöitö;ï; de water_allerlei rommel mflssa. "aï én toe-;àïeiËn-zeË"óË"tHet betonnen fietsnl{ \_13s,919ec d;]-àts, ïaist c*eï-ö Oï.i&iii?ïrrcheel verdwenen. Hier en daar lispen --'---'
éerige betonnen platen schots en ssh-ggf vliegt dau rveer met breede rviekslagen
op de plaats, \'aar eens het pad was.' oP. om. naar het strand of de pier te
ferder- waad ik door het mulle zand. yliegen en daa_q zijn prooi met lulzige
TÍandelaars zouden over de sooorbiels hupÈen te verslinden.
Ïunnen tippelen. maar wandelàars ziin Dan keer ik terug, den wind in den
1'i. niet. rug. Waar eens het parkeerterrein was
. Na een moeitevollen tocht, de Ílets werd ik aangehouden door trvee sol-
aanr de hand kom ik aan de pier. Maar tlaten.
rcr-st moet ik door een poort-, tussChen - Uw papieren, meneer.
twee zware betonnen muren iloor. Die zijn in orde.

Daar sta ik in de sroote verlaten- De sir.ene loeit weer. Even wachten
heirl van het oneindiga strand. De gele op de gxplosie en dan weer verder, door
slreep vervaagt naarlet Zuiden in-een de afbraak van wat de Duitschers'in de
wolk van op§ejaagd zand. Zoovet ia oprl,ogsjaren opbouwden. Verder-op in
'kan zien. is er geen mensch te bespeu- de du-inen_gapeh-nog_de vierkante gàten
len. noch naar links. naar het Zuiden. van de tallooze bunkers.
.noch naar rechts op'het binnenstrand: Mijn exploratietocht is geëindigd. Een
noch vooruit op de-pier. Maar honderj ding is me duidelijk gewordenlhet is
dem zeevogEls,- steràties, scholeksters nog lang niet zoover, dàt dit gebied yrij
en meeuwén jagen mèt veel gekrijsch oetxeden kan worden. S. B.
door de lucht. wiegen met uitbundirÍ-
heid op den storm. Het is of zij den
mensch uit hun rijk van wind en watet
bebben verjaagd en Íeest viereu over
hrm overu'inninE. Artikel von de iournolist Sioerd

de lJmuider Couront von lO
1946.

Boordo in
o ug ustus
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Eén von de foto's in dit boek geeft een

beeld von de blokkode von de hovenmond
bii de zuidpier in de meidogen von 1940.
Viif ioren von oorlogsellende volgden.
Bovenstoonde foto symboliseert de vriiheid,
wont zonder gevoor von zwoor ofweerge-
schut en miinen, voort het tiidens de oorlog
voor troepentronsport gebruikte motorschip
Iegelberg de hoven von lJmuiden binnen.
De Duitse bunker op de kop von de pier
werd in de loop von het ioor 1947 ofge-
broken, woormede een wonstoltig monu-
ment verdween.

Artikel von de iournolisï Sioerd Boordo in

de 'lJmuider Couront' von 19 mei 1947'
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lJmuiden gin$ weer
,rÉer piere"

Maar Sernakkeliik
was het niet

Gisteren was het de eerste Zqtdag s€Sert
een zestal ,aren, det het strandbeznéR weer
ofíicieel uras toegestaan. Drutr uras het er
nog lang niet, maar toch hebben velen varl
de gelegen?reid gebruik gemaakt, hun neus
v/eer eerui buiten de duinen te stelcen en te
genieten uan het eltiid boeiende panorafira
van de zer,, de havens, de pieren en de
duinen. Het u/as weer zdn heediilre Mei-
dsg zoals we er nu al een hele serie gehad
hebben, alleen de zmr wilde zictr nog rriet
in haar rrclle glorie vertönen.

Het is nog een zware toctrt, zowel voor
rloetgangers als voor wielr[iders. De Strand-
ureg is sleoht begaan- €n berijdbaar en dan
komen pas de grote moeilijheden, u,an-
neer men voor de poct s"taa't, de gleuÍ, die
l*pt v8n het padk€erterrein (waanran niet
veel meer ouer is, en datgene wat er
van over 'is, grotendeels bezaaid is met
oorlogsrommel) naar de X»er. Daatr moet
men zidr een wqg banen door het mulle
zand" want de zware bazalttegels, die eens
het pad vormden zijn grotendeels verdwe-
nen en die er zijn bliiven liggen, ztln kapot
of li.ggen op hun kant.

Maar wanneer dan ean de zeekallt . de
duinenrij open gaat, Irrij$ men het loon
voor zijn moeite rnet rerrte ultbetaald, want
daar Ugt de wiJde zee, daar kom,t men. op
de Zuiderpier en ligt het onrrergeteliJke
Innorama, dat nooit verveelt, omdat het
een en aI afwisseling is.

Het skand aan weerskanten ligt nog
eenzaam. Een enlcele wandelaar of wiel-
rijder zien ure van de Bloernendaalse kant
komen. De pier lolrt" hoewel het ook daar
nqg niet druk is. Maar het is nog, ver vóór
het middagutrr en i.n de namiddag zal het
wel druldcer worden. Er zitten zowaar al
enige vissers, zowel aan de binnen- als aan
de buitenkant: ze van'sen ectrter heel urei-

nrg, het blijf t bij een sotrarretie en een
bolie. l4ractrt maar, als het wa't later ln de
t[id en dus \ Tarmer is; warureer de makreel
weer tangs de pic zwem't. Daír zitien 

^ 
de

t 
""àaÈàË 

wàf naast elkaar en dan'is' er
wat de trawlervisser noemf ,'(getl goed vls-
ser[itje".

IVat een rust na die lumocriSe oorlogu-
jaren, v/aarvan de herinnerringen overatr
verspreid }iggen. Bunkers ttr d€ drtrtten,
btrnkers op de einden der pieren, sen wfak
in de, buitentraven, i.ui$ naast het và8D-
'uraÍsr. Maar als vóór de oorlog, brc \f,esr
aià oreindige zer, nu nog *àtïrazB inLèt
versctriet, met lcatm kabbelende golfÍe$ did
àls de zon even flauw doorbreelst zfllveren
ri,mpels vormen. Het ztet er op de pier noÍl
wat veruraarloosd uit, maar ze is hecfut en
sterk gebouwd en heeft stand gehouden en
haaor taal( als besetrermster va,n de haven
trouw vervuld.

Men is aI bezig, de bunker op de Zu'ider-
pier af t€ breken De d,i.kke muren van 8e-
wapend beton worden geleideliik opgebla-
zer\ maar het zal wel enige maenden dtrren
voordat dit wanstalttge monument v€È-
dwenen is.

Vneemd is het, als le een knaap vau Een
iaar of vijf, zes, terwfil hii naar het stnard
wli$, zijn vader hoort vragen: ,,'![at is dat
rrader?" - ,,Dat is het strand, iongen."

7n b#en heel wat gEm'ist, otrrze ÍongPru
en meisjes, die in al die iaren geen shand
en ter nauqrerinood de zee hebben gezien

Vooar de strandbezoekers is het te hopen'
dat er gauw een behoolijke toegangswqB
komt. Niet alXeen voor de strandbezoekers,
ook voor de pachters van h€t strand, die
natutrlijk op een druk bezo€f,í hopen

s. B.
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Verklo rende woordenliist

Atlontik-Wol - Duitse verdedigingslinie oon Europo's westkust
Ausweis - Door de Duitsers ofgegeven bewiis om zich buiten
'Sperrzeit' op stroot te begeven, verboden zones te betreden e.d.

Bren Corrier - Pontservoertuigen op rupsbonden, veelol bewopend
met een Bren (lichte mitroilleur) of een lichte mortier
I,C.A.G.R.A. - lste Conodion Army Group Royol Artillery =
Conodese ortillerie groep, overol woor nodig inzetboor
Civil Affoirs - Militoire bestuursorgonisotie voor civiele zoken von
het geollieerde expeditieleger
Colloboroteurs - Nederlonders, die op welke wiize don ook, met
de bezetter somenwerkten
Demolitie-ploeg - Speciole militoire eenheid, opgeleid in het ver-
nielen von belongriike obiecten
D-Doy - Decision Do» de invosie in Normondië op ó iuni 1944
Dolle dinsdog - 5 september 1944. Uitzendingen von Rodio Oron-

ie, g".ombineerd met het ordeloos terugtrekken von Duitse troepen
en de vlucht von N.S.B'ers, zorgden voor een opwindende stem-
ming in het lond. Een poor weken loter werd deze dog door het
pseudo illegole blod De Gil ols 'Dolle dinsdog' oongeduid.
Field Security - Militoire veiligheidsdienst; Brits/Conodees
Follschirmiöger - Duitse porochutisten
Feldgendormerie - Duitse militoire politie, vook optredend ols uit-
voerend orgoon voor de S.D. en de Gesfropo
Gestopo - ofkorting von Geheime Stoots Polizei = Duitse geheime
stootspolitie
Hofeniiberwochungstelle - Bureou voor de controle von in-en uit-
goonde schepen in de hoven
Houptsturmfiihrer - SS-rong vergeliikboor met kopitein
Jeep - Engelse ofkorting von G.P. (spreek uit: Dziee Pie) = Gene-
rol Purpose, voertuig voor velerlei toepossingen
Kommondontur; Orts-, Hofen-, - Bureou von de plootseliike militoi-
re commondont
Lazorett-Sperrbezirk - Gecontroleerd gebied rond hospitool
Luftwoffe - Duitse luchtmocht
Londeliike Orgonisotie (1.O.) - londeliike orgonisotie voor hulp oon
onderduikers
Line of Communicotions - Achterhoede elementen von het geollieer-
de legel bedoeld om de verbindingen tussen het ochterlond en de
hoofdmocht te onderhouden
Mouermuur - Hiermede werd in de volksmond oongeduid de
betonmuur die gebouwd wos bii een doorlootpost en meestol
voorzien von een Wolzkorper Sperre
Militoir Gezog - Nederlonds militoir bestuursopporoot. ln februori
1943 in Londen opgericht onder chef stof Generool Kruls. Het doel
wos om bii de bevriiding von het Nederlonds grondgebied het
gezogsvocuum, dot zou ontstoon, op te heffen.
D.m.v. speciole volmochten, gedekt door de bii Kon. Besluit inge-
voerde stoot von beleg en in somenwerking met geollieerde inston-

ties moest gewerkt worden oon het herstel von de normole
verhoudingen en een goed functionerend burgeliik bestuursoppo-
root, woorno het zich zelÍ op zou heffen.

N.B.S. - ofk. Nederlondse Binnenlondse Striidkrochten, loter ofge-
kort tot B.S. ln september 1944 ontstoon onder bevel von Prins

Bernhord door somenvoeging von olle bestoonde verzetsgroepe-
ringen binnen bezet en bevriid Nederlonds grondgebied.
N.S.B. - Notionool Sociolistische Beweging opgericht 1931, l-eider

Mussert. Nederlondse politieke portii die over het olgemeen de

mootregelen von de bezetter steunde
Nedertànds Volksherstel - Stichting ontstoon door somenwerking

von verschillende instqnties o.o. Ned. Rode Kruis, kerken enz. met

ols doel het lenigen von de ergste nood bii zwoor getroffen lond-
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genoten, d.m.v. het verstrekken von kleding, huisrood, brondstof
e.d.
Orde Dienst (O.D.) - Verzetsorgonisotie v.n. bedoeld voor orde-
hondhoving no de Duitse copitulotie
Orgonizotion Todt (O.Ï) - Duitse bouwïroepen, bestemd voor de
oonleg von versterkingen, vliegvelden enz.
Occupotion Force - Geollieerde bezettings striidmocht in Duitslond
Polor Beor Divison - Britse 49th West Riding divisie zo genoemd
noor het embleem wot zii op de mou\M droegen, een poolbeer
Permit - pospoortie uitgereikt door de geollieerden ols reisvergun-
ning, toegongsbewiis e.d.

Pioniere - Pioniers, Duitse Genietroepen
P.O.D - ofk. Politieke Opsporings Dienst
Politionele instontie belost met het opsporen von Notionool Socio-
listisch georienteerde personen. Loter P.R.A. geheten ofk. von Poli-
tieke Recherche Afdeling.
Rozzio - Driifiocht op gezochte personen \Moorbii olle stroten von
een woonwiik werden ofgezet en huiszoeking volgde
R.A.F - Royol Air Force, Britse Kon. Luchtmocht Royol Con. Engi-
neers - Con. Genie troepen
Royo! Con. Provost Corps - Con. Militoire Politie
Royo! Con. Army Service Corps - Con. Aon- en Afvoertroepen
Schnellboot - Duitse Motor ïorpedo boot
Sicherheitsdienst (S.D.) - Duitse veiligheidsdienst binnenlond die de
took hod octiviteiten tegen de Duitse stoot te signoleren en te infil-
treren
Sonder Acion - Speciole Actie
Support Compony - Ondersteunings Compognie
Sten-Gun - mochinepistool von Britse mokelii, in grote getole ofge-
worpen (gedropt) door de R.A.F. ten dienste von het verzet
Sperr-zeit - ovondklok, door de Duitsers ingesteld om de bevolking
no een bepoold uur von de stroot te houden; veelol ols strofmoo-
tregel gebruikt
Toll-boy's : Speciole bom von Britse mokelii, met een uitzonderliik
indringingsvermogen, bestemd om betonnen versterkingen te ver-
nietigen
T-Force - Speciole éénheid morinetroepen bestoonde uit Britten en
Nederlonders voorzien von snelle pontservoertuigen, een onder-
deel doorvon wos een z.g. Novol Porty v.n. voor odministrotieve
token . Deze Novol Porty's werden in elke bevriide hovenploots
ingezet en woren gegroepeerd onmiddelliik ochter de geollieerde
voorhoedg hun took wos de hoven zo snel mogeliik te doen functi-
oneren
Town-Moior - Geollieerde Stodscommondont
U.S.A.A.F. - United Stotes Army Air Force Amerikoons (leger)
Luchtmocht
Unter Stob - kleine éénheid von regimentstof
V.E. Doy - Victory in Europe, de overwinning op Nozi-Duitslond
8 mei 1945
Wehrmocht - Duitse Weermocht hieronder vielen Heer = Leger,
Luftwoffe = Luchtmocht en Kriegsmorine = Duitse oorlogsmorine
Weer Afdeling (W.A.) - knokploeg von de N.S.B.
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