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Ontlog voorziidei llmuiden-Oost, door ofurook verwoest, gezien vonuit de spits yon de Poterskerk in noordoostelijke

richting. Rechts in het midden woningen oon de Heidestraot. Op de achtergrond deVelserspoorbrug en de Koninklijke

Popierfobriek Von Gelder Zonen, jonuori I 9 4ó.

foto: Fotobureou Y.d.Werff, Hoorlem. Gemeenteorchief Yelsen, fotocollectie.
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Koort von Yelsen, bijgewerkt tot septembeÍ I 9 40 door Openbore Werken Yelsen

Hoorlem, Eikelenboom, I 9 40. Origineel school I : I 0.000.

Gemeenteorchief Velsen,Topogrofisch-historische At,os, voorl. ktt. nt. 2.
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Een tiid die nooit meer terug mag keren

ln Nederland duurde de Tweede Wereldoorlog vijÍ iaar. Het waren de laatste ja-

ren van een afschuwelijke periode waarin het Duitse Nazi-regime met een even
grotesk als afschuwelijk machtsvertoon dood en yerderf zaaide. ln feite ontstond
dat regime met de oyerwinning van het Nationaal-Socialisme in l933.Vandaar dat
de Historische KringVelsen de aandacht voor herdenking in dit boek over de

grenzen van die vijf Nederlandse oorlogsjaren geleid heeÍt. Die grensverlegging

leidt tot een beter inzicht in de verwarrende situatie van toen. die voor de latere
generaties nog sreeds moeiliik re begrijpen is.

lk geloof dat dit boekwerk een wezenlijke bijdrage vormt tot beter begrip op ve-
lerlei terrein. Het overzicht van de verkiezingen in de gemeenteVelsen in de ja-

ren 1933 tot 1939 en de daaruit voortvloeiende samenstelling van de gemeente-
raad, het artikel over de mobilisatie 1938 tot 1940 en de meidagen van 1940 zijn
in een verSelijkend perspectief geplaatst met artikelen over deVelsense buiten-
plaatsen en de voortgang en stagnatie in het onderwijs.
Het is goed deze zaken, die ogenschijnlijk los van elkaar staan, in elkaars verleng-
de te zien. De'invasie' van lJmuiden, eerst door de Nederlandse soldaten, daarna
de bezetting door de Duitse troepen en de evacuatie van de bevolking van Oud-
lJmuiden hebben hun directe uitwerking op de hele bevolking niet gemist.

Schriinend is het verhaal 'Het eiland met de ratten', een vertaling van een Duitse
impressie over het verblijÍ van de Duitse soldaren op het Forteiland. l,íeer dan
tussen de regels door klinkt daarin de síeer op van racisme en iodenhaat, als ge-

sproken wordt over'miin prachtige lichaam' en het verbod om te zwemmen om-
dat het water'bedorven zou ziin door de jodenlijl<en'.

Het is goed om terug te kijken. Niet om opnieuw te haten, maar om te proberen
iets te betrijpen van een tiid die nooit meer terug mag keren.

A.Ph. Hertog
burgemeester vanVelsen



Ten geleide

Ter gelegenheid van vijftiS jaar beYrijding na de Tweede Wereldoorlog brengt de

vereniging Historische KringVelsen een boek uit overVelsen, een Semeente in

oorlogstijd.
ln het voorlaar van 1994 is binnen het bestuur van de nog jonge vereniging de

wens geuit om in 1995 een publikatie te doen verschijnen over een Periode uit

de geschiedenis van Velsen, een donl<ere periode die zo ingriiPend is Seweest

voor het leven van d€ inwoneTs van deze gemeente.

Gezien de ligging vanVelsen aan de kust en aan de monding van het Noordzee-

kanaal heeft de bezetter een groot deel van de gemeente veranderd in een ves-

ting.Vele inwoners van lJmuiden,Velsen-Noord, Driehuis en Santpoort-Noord

werden gedwongen te evacueren en anderen verhuisden om plaats te mal<en

voor de;vacués.Al spoedig in het eerste oorloSsiaar is voor de ioodse inwoners

de onderdrukking door de bezetters en door collaborateurs verheviSd en voor

velen volgde deportatie naar vernietisingskamPen.

Teneinde de verdediSing van de Festung rmuiden tegen geallieerde aanvallen van-

uit zee moSelijk te maken is aíbraak gelast van talloze woningen en Sebouwen in

grote delen van de gemeente, Bovendien hebben zware bombardementen van de

leallieerde luchtmacht oP strategische doelen van Kriegsmorine en Wehrmocht

ilachtoffers onder de burgerbevolking 8eëist en nog meer schade toegebracht

aan de bebouwing.

Er zijn vele aspecten van de oorlogsperiode al eerder beschreven en nog te be-

schrijven. De auteurs en de redactie hebben getracht uit archieven, andere ge-

schreven bronnen en door middel van interviews licht te vr'erpen op een Yeelheid

aan onderwerpen. De inhoud van het boek is in Srote lijnen chronologisch van

opbouw. UitvoeriSe documentaire artikelen ziin SegroePeerd in een eerste deel'

daarna volgen interYiews en korte artikelen.Tenslotte is een aantal artikelen van

journalistieke aard oPtenomen. Het teheel is Seillustreerd met afbeeldingen en

documenten, welke veelal niet eerder zijn gePubliceerd'

Het bestuur van de Historische KringVelsen hooPt met deze uitSave een biidrage

te geven aan de ver8roting van de kennis over een Periode uit de Seschiedenis

variVelsen welke gekenschetst kan worden als een zwarte bladziide Dat heeft bij

de vormgeving van het boel< dan ook het l<arakter van het omslag bepaald: een

zwartboek.
I'4oge het boek biidragen aan een gePast herdenken en insPireren tot samenleven

vanuit respect voor elkaar, nu en in de toekomst.

Velsen,5 mei 1995

A. BrunekreeÍ

erevoorzitter

J.V Suurmond

secretaris
G.E. Hartendorf
voorzitter



Siebe Rolle

Opl«omst van
het fascisme

De geschiedenis leert ons, dat de Nationaal-Socialistische

Beweging (N.S.B.) voor de oorlog redeliik voet aan de grond

kreeg, ook plaatseliik. Maar dat er in lJmuiden ook enige

aanhang bestond voor de op 5 mei L934 opgerichte agressief

fascistische en fel antisemitische partii

Nederlandsch Volksfascisme - ZwartFront van ene

Arnold Meiier, naar voorbeeld van Mussolini's fascistische

partii in Italië, was tot nu toe een vriiwel onbekend gegeven.

De oorzaak lag in het feit, dat Neder-

land en de omringende landen een

zware economische crisis doormaak-

ten.Vele Velsenaren moesten iedere

cent omdraaien. Bij de papierfabriek

van Van Gelder werd zelfs gesproken

over loonsverlaging!

Kop Yon het weekblod

Zwort Front nr.27,

d.d.4 oktober 1934.

Wij strijden

voor het

gehee§e

ffieder"

§amdsehe

víltK !

I{o. Ë7 1934

.!J,À.&{.:.:UÉ?



4 Een gemèèntè ln oorlogstljd Vèlsèn 1r40.19,15

eind l94l en de beyrijd:ng ln mei 1945

hebben er kennelijk toe geleid,dat de

plaalseliike activiteiten van Zwa(
Front annéx Nationaàl Front in h€r

verteetboek ziir teraakt.
Meiier werd in 1947 voor ziin houding

tlidens de februadstakinE en ziin initia-

tieítot oprichting van een Nederlands

Legioen in hoger beroep tot vier jaar

Sevangenissraí met ontzetting uit bei-

de kiesrechten voor tlef jaar veroor-
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R lksrch eÍ!-Hèrro$nbosch: chieven van Zwart Froíi en

Gèmèentèa..heÍVesen:secretàrièarchief,Sedeet€n 1925-1935 en

l9ló.19a5. Pa/e(e, a<l-Eí er pe{- e" Ío,ódócumè1o e.

lníormàtie van L.van G.insven teVeserbroek.



Luc. van Gfinsven

Pro Memorie
de N.S.B. in Velsen voor de oorlog

Ook voor de gemeente Velsen gold in 1935 wat voor grote delen van

Nederland dreigde: het spook van het fascisme stak opeens fel de kop

op. Het Duitse nationaal-socialisme en het Italiaanse fascisme, die

model stonden voor soortgeliike groepen in geheel Europa, worden

in Nederland tot voorbeeld Senomen door een politieke groepering

van sterk nationalistisch en anti-democratisch voelende elementen

onder leiding van Anton Mussert en Cornelis van Geelkerken: de

Nationaal-socialistische Beweging in Nederland, de N.S.B.

ln het begin verliëp de ledenwerving

voor dë Beweglng strcef.zij bleeí een

lokaal-Utrechtse aangelegenheid. Aan

her ëinde van l9l2 kon zii hàar dui-

zerdste lid inschriiven.

1933 werd een succesvoliaar, zeker

nada! Hitler in Du tsland aan de Ínacht

was gekomen en 14u§sert in de'grote

Nederlandse pers dë aanda(ht op zich

wist te vestigen. Einde vàn dat iaar lel.
de de partii meer dai 20.000leden.

Ook in de daaropvoLgende jaren nam

het edëntal sterk toe. culminërend

vlak voor d€ voor de N.S.B. loch wel

succésvolte noemen uitslag van de

Statenverk ezingen ln 1935r midden

1935 24.000 lëden, b€gin 1936 52.000

De N.S.8. voor de oodog -

Op 14 december l93l vond - in navo.

ging van wàt elders in Europa 8e-
sch edde-in Utrecht de oprchting

plaàts van dè Na onaal-So.ialistische

Béweging in Nederland (de N.S.B.).

H€r lnitiatieí hierroe ginS uh van

ir. A(ntor) A(driaàn) 14ussert en zijn

vriend C(ornelis) van Geelkerken.

ln lanuari lr32 verscheen eën toelich-

ting op her ëind l93l opgesteldë par-

tiiprog.amma. Hierin werd sterk bena-

drukr, dat de Beweging een 'Nëder-

landsche Bëweging' was, 'd ie op 8eën

enkele wlizë r verbindins staar met

buitenLandsche beweSingen van dezelf-

de s$ekking'. De N.S.B. wilde behoren

tor'de nieuwe strom rt die een einde

wil màkën àan de aloÍn woedende eco'

nom sche burSeroorlor en die alle be

schikbare krachten in het volk wll

doen samenvrerken in de coporatieve

De N.S.B. was in haar beglníase, to!
ca. 1937, een íàscistische, geen natio-

naal-sociàlistische (nazistische) bewe'

ging - hergeen duidelijk bliikt uit haar

prosramma (waarin biivoorbeeld in

deze periode geen sprake is van antise-

mitische uitlatingen). Na 1937 is duide-

liik sprake van het srel opdringen van

èen'volkse'. nazisrische factie met

sr€rke pro'Duitse en antisemhische

rekken, onde. andere door de toene.

mende invloëd van mr.l'4.1"1. Rost vàn



6 Een g€mèèntè in oorl08stijd

ln de loop vàn de periode 1937-1940

eYolueerde de N.S.B.Yan een'noF
maa íascistische' partil naar eën partij
mët stëed§ duideiiiker en radicaler na-

!ionaal-socialistische rrekken (toene.

mend anri-sëÍnitisme,stèrkë gerichr.

heid op Duitsland en de N.S.D.A.P,

tiek). De partij

der het Néder.

landse volk sanS-

overtuigingen.

Haar aanhane

gën van 1937 en

1939 brachten

reagëerdén inThalia op een roespraak

van de toen in N.S.B.-kringen hoogge-

wàardeerde ds. G. vèn Duy, hooíd van

Einde 1933 kreeg de onderaídeling

Sroep§nummer 49 en werd de secreta-

ris YerYanFn doorA.C. de Kort.
ln lt34 en 1935 is er sprake zoàls e -

ders in het lard van een sterke eroei
van de aanhang. Dan wordt groep 49

Krine 15, Kring ljmuiden ën tëlr zij

midden 1935 ca.750 aanhansers.

Kring l5 oÍnvattë Umuiden (3421e-

den),V€hen-Driehuis-Sanlpoort ( l9 I

leden) en Beverwijk (l l7 leden). DaaF

naast waren er 105 voorlopige leden

en 23 donateurs (kennelijk lieden dië

ervoor terugdein§den openlijk id te

worden - ambtenaren en winkeliërs).

De w(eer)A(fdelins) in llmuiden telde

34leden.
Einde 1935 Yormde z ch een nieuwe

de Umond'gemeenten oÍnvattende

Kring de Kring l5 Kennemerland

waarvan PC. de Kort kringleider

werd. Het Kringhuis bevond zich aan

de Kerkstraàt 7 re Umuidèn.
Ook inVelsen mocht dë N.S.B. zich

verheueen over een succesrilke uitíàg
van de Statenvërkiezlngen in 1935

(hiërover Íneër in de volgende para-

8raao.
Vreèmd génoeg nam de N.S.B. inVel'
sen niet d€e aan de ye.kiezingen voo.
dë gemeenteraad in 1935 en 1939.

vermoedelijk spelen hierbij de plaatse-

liike liisten eën rol. He! ontbreekt aan

ondeEoekingen op dit terrein, zodat

Dreigde Yelsen in ,935 een

fascistisch bolwerk te woden?
Ook voorVelsen gold wat 8€consta-
teerd kon worder voor nagënoeg ge-

hee Nederand biide verkiezingen

vö.r Provin.hlè Stàtén in 1935:het

spook van het íaschíre waardë ook

hier rond, opvalend zelís in bepaa de

d€lën van de gemeente. De N.S.B.

vormde inVelsen zeker op dat moment

een bedreiging voor de'8€vestigde' par'

tijen. Er ziin onvoldoende gegevens

voorhanden over dè srmënstellirg, so-

ciaal-economisch en pollt ek, vàn de

beyolking in de geÍneentë op het mo-

m€rt dat deze vërkiezingen plaatsvon-

den om conclusies te trekken over de

srerke aanhanS van de nieuwe partiien

de oorzaken daaryan - zoals dat bii

voorbeeld door dr. G.A. Kooy se.

het b jsissen moet bliiven.ln de jarën

na 1936, toen er een lichte verbeterinS

in de economische s tuatiè ook inVel-

§en te bespeuren v,el, het gevàar vàn

het nazistische Duirsland beter ordeÈ

kend werd en he! anti.semitisme in de

N.S.B. onderdeel van dé overtuiging

werd, verminderde ook inVelsen, net

a s elders in den lande, de aanhans van

de N.S.B., ook alwas dàt procentueel

gëzien minder sterk dan over het Behe-
le land. Deze tendentie werd nog ver-

sterkt door orderlinge ruzie§ binnen

de kring, die leidde tot het uittr€den

van eer groeP van ca. 70 aanhanger§

order leiding van de vroegerë kringlei-

derT!senius.

De N.S.B. in Yersen tussen
t933 en t940
Vrj kort na de oprichtinS van de

N.S.B.moe! het in llmuiden tot€en
onderafdelin8 binnen de Kring Haar-

em en omstrcken van de partij zijn ge-

koÍnen.ln maart 1933 bedchtte de

toenmalis€) sroepsLeider F.J. Erenst

aan hetAlgèmeen HooÍdkwartier in

Utrechr de samènstellirg yan het bë.

stuur vàn deze onderafdelingr groeps-

leider Erenst, secretaris Kunst, pen-

ringmeester Kërkehovei en

plaatsvervangend secretaris-penning-

meester Oe Koning.

ln mei 1933 te de deze groep ca.200

De belanestellinS voor de N.S.B. nam

inVeisen sterk toe, getuige het grote

aantal belangrtellendén voor een toè-
spraak van de leider Mussert in juli

l913 ln de gemeentè (meer dan 1.200

Personen onder Y/ie de bu€emee§ter

vanVeken) en het enthousiasme waaF

mee 1.000 aanwezigen in januari 1934

I {A}

duidelijk, dèt de N.S.B. haar spel verlo-

ren had. Nog sterker zou zij dat be-

Ínerken toen in m€i 1940 het politiëke

toneel volkomén Eewiizigd werd.
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Prc memo e - de N.S.B, in Vèlsen voo. dè oorlog 7

En nu èveí eiréèr€n op Í20351 re lJós
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Vischhandel Frigo
lll Ifmuiden
Steeds vaste prijzen Telefoon {741
Levering franco door geheel Nederland,

EngelTol - lfmuiden
VeÍsche Zeevischhànd.l

ln mei 1937 werden er bijdé verkie-
zinten voor deTweede Kamer inVel-

sen 1.502 stemmén op de N.S.B. ui!ge-

bracht, dat is 7%i làndelijk percerrage

4,22%.

schi€ddë voorWinterswij( in diens

'Het echëc var een "volkse ' beweging'.

Wel Ínag worden aangenoÍnei, da! ook
hler - naast de grore visseriistakingen

n de iarei dértig met hun economi-
sche gevolSen - de nog sreeds aanhou-

dende crisis, de roep om een sterke
mai en een zekere aÍkeer van her de

mocratisch besluitvormingsproces

toennraals een belansrijke ro hébben

gespeeld om het mer een andere,

'nieuwere' panij te prober€n Íner op

de achtergrord de overtuigint dat het

in kaliè en Dultsland onder de niëuwe

leiding beter ginr. Er zou een nader

onderzoek moetèn worden in8esreld

wat bijvooÈeeld de inyloed yan de

visserijstakingen i§ gewéest en welke
rol reders, visserij en middensranders

hebben gespeeld in eën ontwikkeling

ter plaàtse die neigde naar gehoor ge,
ven aan de fascistische lokroep. Hier-
.aast volgt de uirslat van de verkiezi.-
gën voor Provinciale Statën op l7 april
l9l5 in absolute aantallen en in per.

cenren van de uitgebrachte stemmen

stemmen
Veken dorp I 15

Driehuir 16l

Santpoort 97

l.Gijzènvaarr 90
greësaàpnraar 88

Visschërijschool 145

Heidestraat 83

Tasmànsraat 116

Ekstèrlààn 123

Wiikerstràat 95

Had eystraar 171

Wijk aan Zeeërweg 154

Langev.stràat 40
Casembroostraar 7l
Noordërl. 49

Kon.Will.huis I83
Enselm.weg 34

Fr Netscherlàan 106

Bothastmàt 98

Stationsweg 66

Kerkstraàt 120

Plat.sffàat 6

Bii de verkiezin8en in april 1939 vër-

<reeg de N.S.B. inVelsen 1.337 stëm-
men, dat is 6%. Landelijk sremde 3,89%

op de N.S.B.

Naderë lnÍo.matie staat in de biilagen

len ll:
Vergelilkend overzicht verkiez ngsuit-

slagen geÍneëntëVelsen I 933- I 939 en

de sanrenstelling van dë gemeenteraad

vanvehen 1935 èn 1939

t4
t4
I t,s
I

14,5

t8,5

6,5

t4
t0
I

t5,5

t5

5

7,5

6

t8
5

l0
l
6

70

7

PROGRAMMA
EN LAIIIDDAG
50 MAAEIT 1955

ln tolaalwerdër er 2.325 stemmën op
de N.S.B. uirEebracht, dar is l2% vàn

de 19.650 geldigë sremmen.

Lande ijk werd 7,94% yan de geldlge

sremmen uitgebrachr op de N.S.B.

J
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I Eensemecntein oorloSstijd - Vèhen l940'19{5

Biilase I Partij
t933 1935

Gem.Raad

t935 1931 t939 t939

t933-1939

RKSP

KDU/KDP

Oud.kath.

CHU
SGP

HGP

CDU
VB

VDB

SDAP

RS(A)P

cP(H)N

Nëutr.k.

Zw.Ft

NSB

NS(N)AP

CNA
NH

RVAB

BTT4P

t1P

GB

r.988

4t8

2.785

1.847

176

s7
260

702
t.58t
5.691

646

1.203

3.494

tó8

892
t.688

1.948

53t

644

935

5.471

t82

998

L149

3_737

7_777

2.007

l5l

909

2.119

2.375

481

878

2.545

6.250

290

1.t49

5ó

462

968

7.176

5.845

70

984

L219

r.458

430

;;

rt.354 t9.650

Verk arlng aÍkortingen:

- niet deelgenomenl

RKSP Rooms-Katho ieke S!àats Partij

KDU Katholiek Democratische Unie

KDP Kàtholiek Democradsche Partij

Oud-kath. Oud-Katholieken

ARP Anti-RevolutionairePartlj

CHU Chrlsteliik Historische Uniei

sGP Staatkundi8GereíormèerdePartlj

HGP HervormdGerelorÍneerdeStaatsPanij

CDU ChrlsteliikDëmocràtischeUnië

VB Vriiheids Bond

VDB VrijzinniS Democratische Bond

SDAP Soc àal_Democratische À.be,ders Part'i

RS(AlP Revolutionair-Socialistische (Arbeiders) Partlj

CP(H)N CommunistischePartii(Holland)Nederland

Troelstra TroelstraBeweging

Neutr.k. NeutraleKiesverenigins

Zw.Ft. N ederlan d §ch Volkíasclsme Zwarr Front

NsB Natlonaal-socialisthcheBewesinginNëderland

NS(N)ÀP Nationaal-Sociali§ti§che (Nederlandse)

Arbeiders Parrii

CNA ChristeliikNationaleActie

NH Nationaal Herstel

Stevens Lliststevens(PlaatselijkegroePering)

RVAB RadicaalVerbondAl8emeenBelaÍrg

BTIIP Nàtionale Boerer-,Íuind€rs- ei |liddenstands PÍ
MP l4iddenstandsPartii

GB G emeenschaPPel jkë Belangen

(P!aatsëli jke groePering)

Heere nans Lijst Heeremars {Plaàtseli,l'e SroeDering\'

|t.447 12.141 27.s32

3.948

178

1.978

1.588

245

499

s78

1.556

5.055

44t
,ï

1_315

:.

4.648

r83

3.853

1.597

157

47

458

448

t.563

6.s40

r09

,r11

57

t.502

3

l6

15

:

4.820

66

t.337

18.709



Pre meóorie - de N.S.B. inveken voor dè oorlog 9

juni 1935

9

0

0

l
0

6

I

I

I

2

0

I

3

0

Vërklaring aÍkorting€nl

- ni€! deelgenomen

SDAP Sociààl.Democra.ischeArbeidersPaftiji

RSAP Revolutionair-SocialhtischeArbeidersPartij;

ARP Anti-Revoludonaire Partiii

KDP KàtholiekDemocmtis(hePartiji

RKSP RoomÍKatholiekeStaatsPartiii
vrijh.bond VrilheidsBondi
Oud-kath- Oud-Katholiekeni

CP(H)N Communistisch€Partii(Holland)Nede.landi
Nëutrkiësver. Neutrale Kiesvercnigingi

CDU ChrÈteliikDemocratischeUnie;
VDB VrijzinnitDemocratischeBondi

GeÍn.bel. GemeènschappelijkeBelàngeni

Heeremans LiisrHeeremÀns

27 27

Pàrsèijkeèn règionaèdaSbaden ltlIl939
Géméènter.chièf Vehèn: historische documentàtie

lníormaties en onderzoekA.l. de Loo, Umliden, en s.Rolle,

N.S.B.-mappen Paul NJ. Sreenbakker,A kmaar

Dunk, 1982i H.\Y von der Dunk,ln de schoduwer von de depress,e.

Dè N.s.B.en de verkhzingen,, dejoÉn den,g,Alphen aàn den Riló

t93?

Umond, l9ó0:De l/mond vo" 3Íeek Iot Ídd. Eèn só.iolos,s.h ondéÉ

zoek in een gebied von stru.ruuryerondering, Haar€tr 1960

loiA, 1969: L.de lon8, t è! Korinktijk det Nedetlonden in deÍweede

WÍeldoorlog, deel l,vomspel, Den Haat 1969

loige, l968rdiA.A. de lonte, Het Notionoolso.iol,sme in NedeF

Lnd voo.gesctiedenis, ontstoon en ontw,klding, D€n Haàg, I 968

Kooy, 1982: G.A. Kooy, Het ahe. van een \alkse bewegtnE. NozifE@

tie en denozifEone in Nedetl.nd, U$echt 1982

Zwaan. 1984:J.Zwàai (red.),Dezworte kon aden. Een geilustrcer

degs.h,edènÀ von de N.S.B.,Weesp t84

Biilage ll

t939

SDAP

RSAP

Stevens

ARP

KDP

RKSP

Vrilh.bond

Oud-kàth.

CP(H)N

CDU
VDB

CHU

Gem.bel.

Partil
juni 1939

I
0

;

;
I

I

I

I

0

2
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De mobilisatie t3S-r4O

en de meidagen
van l94O

Arj en V.A.l. Bosman

Bii het schetsen van de mobilisatie '38-'40 en de gebeurtenissen

in de eerste oorlogsdagen in mei 1940 in Velsen ligt de nadruk
op militaire zaken. Ook zal aandacht besteed worden aan de

belevenissen van de manschappen van het twaalfde Regiment

Infanterie (12 RI) die gedurende de mobilisatie in Velsen

ondergebracht waren, maar in de meidagen naar Zuid-Holland
moesten oprukken. Zii waren daar hard nodig als gevolg van

het gevaar van Duitse parachutisten.

De Mobilisdtie I 939- I 940
Altiidens de mobilisatie van I 914-

l9l8 waren Nededandse milirairen in

|Jmuiden gelegerd vanwege het strare-

tische belang van het Noo.dzeekanaal

en de havens. Een zwaartepunt in de
yerdediging was het íorteiiand. Hier
a8 sinds eind maart 1938 opnieuw een

vàste bezetting yan manschappen van

de KustArtillerie- Ook later bleeí het
belan8 van Umuiden als haven voorop

Nedèrlandse opperbevelhebber Eene-
raai Winkelman op inspectierejs naar

De volsorde van belansrijkheid van de

Nedërlandse havens was: Umuidèn,
Hoekvan Holland. Den Hëlder en

Vlissingen.

-

Het belang Yan Umuiden werd ook op
her hoogstè nivèau onderkend.Tot

rweemaaltoe kreeg Umuiden hoog be,
zoek.ln februari 1940 kwam Z.K.H.
prins Berrhard in verband met l'larine-
èangelegenheden en na de Dultse lnval

ir Denemarker ii april 1940 kwam de

lvlet name de afstand tot Dui$land en

Frànkriik ei de mo8elijkheid van her

tëgëlij<ertiid afmeren van méer sche-

pen tot ontschepint van militairen, zo-
ak bij de invasie vàn Noorwegen was

gebeurd, bepaalden d€ze volgorde.

llmuiden was daarnaasr door de aan-

wezigheid van het s uizencomplex van

essentieel be ang. Eën maaregel die in
àpIil 1939 genomen werd, wàs dar alle

scheepvaart onderzocht werd op de

aanwezirheid van vilandeliike tro€pen

-

tltctuah wr dè hdnóke h1b wr H1nskèt k
ger.hddt.l tund een ofi.t{ nr de tdrdnatht nat
Íhod A aon de,G ílaar in l/nuiden.

Í; I
§

.,:
í*..



t2 Eèn 8€mèeítè in oorlos.tijd

(lYar ne 1t53, blz. s3). H ervoor werd

gëbruik gemaakt van de Bewakings-

schepen H. }1s. B.V 16,17,42en45

Dir waren Loodsboten en bewapende

trawlers voor onderzoekings" en be-

wak ngsdienst.Verder was de $eede
Divisié l4ijnenvesërs (D.14.V ll) met

vier m inenveeers (Hr l4s. M.v 1,2,3,

4) en boeienÍhepen 3 ën 4 n Umuiden

gepLaatst. H€t eveneens n Umuiden
aanweziSe boeier§chiP 5 hoorde tot
dë derde Divisie Hu pÍniinenveger§

(D.H.14.V lll) (Nierstrasz 1961, blz. ó).

Op 29 maa.t 1938 vestigde zich een

compaSn è van het regiment Kustartll"

lerie (K.A.) in llmuiden. Dit regimert

viërde op 9 januari l9l9 ziln 125-iaris

bès!àan.Ter tëleSenhe d hiervan vond

een deflé p aats en de troëPen werden

door burgemeester Kwint in deToren-

straa! te Oud-Velsen teitrspecte€rd
Echter een van de me€st dreiSende

onderdelen van de K.A., het íor!, was

slechs schi!n aargëzien de PantseÈ

batteri 5 x 24 l.l0 zeer verolderd en

bu ten bëdriiÍ 8e-

Yan l5 1.30 w€rd

gebruik.. Zowel

het kanaal lagén

l2 1.40. ten z!i.

van 7 l.40.Als

-As Eeere! 1edèí ,a den Raait

Y!l,sxN.

1ë Àfd. lrrl,sllf, 2a ua6rt 1914.

otrDrRli!ÈP : gltioodigire.
Ik h.tr de èè. Í eede tè deelen, ttat o!

,i!Èdag 29 lisart a.É., de ,aÈte n€zetting re
het íoÍt IJmiden:91 uu! voors. za1 e!kr_

statloí Yelsetr-IJmiden-Oo€t'Vd-
da3! hordr seoucheeld nàar 4er trllte6plein
& Ll@id€r. Eié! vtrilt de tnBpectiè éE het

deftlé !1et3. De co@dèDt Loudt eèr toe-
sltÀst relke door oii 251 vorileE leatrooïd'

Ik heb at6 ee! g uit tè noodigeD,op ]1el

ÍÍ111en€r1eir + ro+ uur voórn. bri de !l€ch-
xieheid aanPezis te ziix.

geÉeeste! van vèl€e.,

-.lr-
-!-E--



Dè mobililati€ '!8r{0 en de meidag€í van'40 t3

maliSe pàntserschip Hr lls.lacob van

Heemsker.k als batteriischip met twee

kanons van 24 cm in de BerghaYen af-

gemeed. Dit §chip werd op 30 a!gu§.

ros 1939 omSedoopt tot Batterilschip

Umuidën. Dë nieuwe nog niet gehéel

afsebouwdë Hr. M§.lacob van

Heèmskerck werd in de mëida8ën van

1940 via Umuiden naar Engeland over-

gevaren.

De mobllisarie voor de Tweede Wè-

.eldoor og heeít van 29 augustus 1939

tot en met 9 mei 1940 Seduurd. Hier-

vóór is echrer in de periode 27 sep'

tember 1938 tot 28 sugustus 1939 ook

ëik€le malen n verbànd met interna-

tionale spanningen besloten tot vooF

mobilÈatie of B.O.-U.V (Buirengewore

O p roep int Uitwendige Ve iligheid).

Hierbiiwerden met name de srens- en

kustbewakingstroepen en de Lucht-

vaartaídeling onder de wapenen Seroe-
pen.Aanrézien lmuiden ak belant.ijke

havenplaats ook een grensplaats is,

werdën vanàÍ dat moment manschap-

pen in Umuiden ge eserd.Voor het

eerst tijdens de Sudetencrisis van 27

septéírbër tot 5 oktober l918 ën veÈ

volgens na de bezetting van A banië

door ltalië Yan 7 tot I I april 1939.

De hierbovén genoemde troepen ble-

ven in dienst,wànt de sPanninsen h e.
den aan en kregèn hun hoogtepunt in

augustus na sluiting van de verdragen

tussen resPecueve iik Ru§ and en

Duitslafd en Polen en Engelànd. Op 24

augustus kondiSde NederLand de voor-

mobilisèrie ai waarna op 29 ausustu§

de al8emene mobilisatie volgde. Na de

Duitse inval ln Polen op I seprember

volgde op 3 sëptember de oorlogsvër-

klarins door Eng€ ànd en Frankrijk aàn

Duitíand waarmee de Íweedewereld-
oorlog een felt was Seworden. Neder-

land trachtte neut.aal te bljjYen

(zw^at teTe).

ded,eren werden we litgeioden (brieí R.F.

de Boer).

Verder werden ook gemobilis€erden

ondergebr:cht in de eegstaande bui-

t€nplaatsen als Beeckestijn. ln

Eeeckestijn lag l.lll-12 Rl (interview R.

Toomo.Van het verblilí in Beeckestiln

ziin fotot gemaakt door dë Haagse ío-

tograafVan Rimmér§wal, die à s soldaat

in het hoofdgebouw was onderge-

OokWaterland is kort in tebruik ee-
weesi Hier was in de stalgebouwen

direcr na aankoÍnst inVe sen 3-ll1-12 Rl

vlng de reh aan

waar werd !irge-

Kockengen, wàar

De gemobiliseerde soldaten en ondër-

oíÍcleren werden in dive.se scholën in

Velsen ondergebracht, bijyoorbëeld:

- llÍnuiden: flarnixschool, Comité-

school (uit een kràntèartikel var l8
mei 1940 blijkt, dat in dere §choo

rond deze datum de lessen al weer

waren hervat), schoo Kiinschool D

aan de Heidestraat in Umuiden lagen

mannen van de mitrailleurcompagnle

van het l2e Rl (M.C.-lll-12 Rl).

' Velsèn-Noord: school G:

- Oud-Velsen: k eutelschool bij dè

- SantpoorÍ De School mët de Bijbel.

Hier was de gymzaèl in sebruik (Har-

tendorí 1988, b z.49). Uit her dàg-

boek van de C-12 Rl blijkt dat in deze

schooltot 7 meide sràí van 12 Rl la8.

Vlak voor het begio van de strijd
werd het reximentsbureel verhuisd

n:arAnna van Saksenlaan 8 te Sant-

De oÍÍicieren werden over her alse"

meen bii burSers lngekwàrtierd. Ook
werden veel huizen en stalen in Sant-

poort Seyorderd voor het onderbren"

8en van de paarden,wagens en kànon.

nen Yan l-lll-6 RA. Ook het6e
Règimënt Arri lerië was net als l2 Rl

onderdeelvan het le Legerkorps €n als

reserve in West. Ned e rland ondër8ë-

bràcht

Uir d€ dÀSboeken Yan de commandant

var het l2e Regimenr lnfanterie k een

beeld rc kritgèn hoe de mobiisàde in

haar werk ging. Het Reglment was

voornàmelijk opSebouwd ult mannen

ui! de noordelijke provincies. Ze waren

op 29 septeÍnber 1939 in Groningen

Gtad) oprëroepen voor de mob lisat e.

Daar waren ze Yier dàgen n €en mulo-

school ondergebracht. Mer de lrëin

l

; it
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tr II

-^l



r4 Eèn s.mèènte in oorlog3tiid

Gedurende de mobiLisat e wetuen re-

gelmatig de verloven ingerrokkën, voor

he! ëerst gebeurde d t aLtussen l0 en

2l nov€mber l9l9.Toch vonden ook

feestel jke gebëurtenissen plaats zoals

een schaatswedstriid op 5 lanuar 1940

en he! 12o-iarig beshan van l2 Rl op 9

ianuad 1940. Een zeer hëuslilke se-
beurten s was het dëÍié voor H.f1. ko-

ninginWlhëlm nàaan het eind van dë

Zeeweg t€ BloeÍnendaal. Het was aan-

vankelijk goed weer, waardoor ovér§të

Stilm besloot zonder overlas u t te

laten rukken. Helaas begon het om

I 1.00 uur të rëgënen, wat tot ca. 17.00

uur bleeí doorgaèn (SriirÍ'r 19400, blz.

7) Schaenen vol wotet en lotaol daaL

\|eekt.Wilhelnino onder een grate porc-

plu, noat gaed dat ze nieÍ gehootu heeft

wot €r gezegd is (brieí J.H oevënr. De

vo gende dà8 gelastte ovërsle stilrm

(C.12 Rl)voor i€dereen "b nnëndienst"

om de kleding !e doen drogen. Dë

meeste dier§tplichtiSen warën nameliik

nlet n bezt van zoíenaamde "twèëde

kleeding" (StÍirm 1940a. blz.2).

De verdediging van Nederland was 8e-
baseerd op de vërdediging van de Yes-

ting Holland. De belangrlikste stellin-

gen warcn deAfsluitdljk, de

Vàllëi-Eemstelllns (d€ Grebbe inie) en

de Peel-RàamstelLing. ln het westen

van het land lag binnen de vesting Hol-

land het eerste lëserkorps als reserve-

eenheld. Om de neutralrteit re handha-

ven was ook eer verdediSingslinie

angs de kust aan8elegd. Deze linie wa§

alleer eën teken richting Duitíand, dat

Nederlànd niet met Engeland en

Frankriik heulde. De kus! was op

sterkte Sebracht en zeker niet onder.

seleserd.l'laar als gevolg van brandge-

va:r en de nauwe ingangën werd aL na

enke e dagen uilgewekën nàar school

K. (Van der Laan 19s8, blz.3).

Ook in Santpoort-zuid onder andere

in en bii hotelVelsererd en Spaarnbers

verbleven troepen. Hier betrof het

mànschappën Yan 2 Bt.6veld, inge.

de€ld bij l2 Rl. Deze Balt€riis.ond
óidè. bévèlvan res. le luircnant

l4J.F. Dekk€r Het Seschur vàn dezë

batreri bestond uit ca.80 jaar oudë

vuurmonden, die ëen tweede leven

kenden àls anti-tankgeschutl Helaas

was ër 8€en Ínoge ijkheid Íneer de

srukkër van een bescherírende plaat

aan de voorziide !e voorzief, ten einde

he! bëdienend persone€l te bescher-

Ínen legen yijande ijk vuur. De batterij

heeÍt o.a. dienst gedaan op 2 december

1939 bil een beëdlSins van vier luite-

nants op het weiland van boer Smit

aan de l.1iddënduinerwe8 (Stiirm

19400, blz. li D ikstra 1987, blz. 8"9).

Hier hebben de manschappen van de

batterij de coÍnmandant Yan l2 Rl

ove6te StiirÍn (C.12 Rl) een loer 8e-

draaid. De overste zou nameliik de

plechtigheid te paard aíwe&en. Helaas

bleek hët door de batterit 8e everde

rijd er door nog onopgehelderde oor-

zaak niet zo mak en wierp het de over_

sre steeds van zijn ru8. De ofíicier

moest het roen verder te voet aíhan-

-=-RUKSTELEGRÀÀE

l
i
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Deze eenheid is ook op l0 mei 1940

naar Zuid-Holland aígereisd. Hiervoor
werden o.a. in Santpoort en Dr ehuh

pàard€n en autot geyorderd. Uiteindë-

lilk is een sectle Gwee stukker se-
schut) in het pantseratueeríront bij

Deftopg€nomen. De anderc secrië is

n Hàarlem gebleven, hiervan was een

sruk onbruikbaar door het ortbreken

van de nuitschrcel die overigens ge.

durcnde de geheLe mobilisàtie à afwe-

zig was. Korporaal Dijkstra, oorspron-
keliik van lll-4 RVA, heeít sedurende
de mobllisatie regelmatig een verzoek

tot levering van het ontbrekende on-

derdeel ingediend, hetgeen niet mocht

bàten. Deze korporàal woorde dicht-

bi. Hil had aan deWaterlandweg in

Driehuis een woning gëvonden voor

zjn sezin (Dijkstra 1987).

lr 1939 vo gden dëAgemeene Be"

kendmakingen Nl12 en 3 van de coÍn-

mandanr vàn deVesting Ho land, res.

I

I

t

EÀ

/:

lir,aa.1.. .i

-i--

..4-*

&'



t5

oa.1zo€No @aÀdann .

o !e!o!-4@!asde vàtr hët n6si@ri LrÉt-!!n 1ètla ie rrN1deÀ

1€. 
'6 

R.&. scXool !.Ea!t o! iret fèsDdE1e1n. !e saàeele

6che1 ( uitsozoDded net si@ast1èlrlok_41 I èn de au-

B!oE@i16 f€e§tzlaI.

2è. s.noö1 -À. 1! dè Ï€rk6traoi (seèo€1).

1€ vmà}1én k@t doanalÍe de sel10e1 ae d€ oas@blootstrBi,

relle nU a6 ÍorÍeÉ AsaYe ias aanaóÈa'ed'

!e G-r.lzoemèÓmardait

deVels€r spoorbrug het 9 Pel. Lu.l"1itr.

Ten zulden van het Noordzeekanaal la8

op een voerbalveld inVelserbeek het I I

Pel. Lu.l'1ltr Deze drie peloton§ hadd€n

elk vler m traileurs Spandau l'125, daar-

naàst had het 7e Pel.een OerLikon ka.

non lan 2 t. . en het 9e twee van deze

kanonnen. Deze drie pe otons hoorder

tot de l0e comPagn e Lu.lYitr onder

e ding van kapirc n H.l. Ennen van de

Lu chwe rd edigings kring AÍnsrc rdam

(Lvd.Kr).Tjdens de Laatste oor og§dag

(14 me 1940)la8 ten noorden van de

Noordersluis her 2l Pel. Lu.Mifi (3 x 2

t.l.). Ziiwaren aísesBàn door het De-

pot der L!.4. (Nierstrasz 1961, blz. 7).

ln april 1940 werd verordonneerd dat

in tijden van onrust de commandant

val) de Positie UÍnulden (C.PU.) zeeveÈ

duistering mocht Selasten. Hierbij wer

den de havens, sluizen, Noordzee-

kànaal eí een groot deel vèr Umuiden

ln-

11tLJ/-
l,ht.»

li JUr tlot

íietsen (Corneg-

oor 1988, blz.4).

Ík èelcht u, dnt t1J -ilc@eené

o'
,. lL 44

ll!f§e!- i

Op het HooS-

wiik aan Zee

stord de 152 Bt

Lu.A (3 x Boforu 4 t.l.),ten oosRn var

Batterj lvan de K.A. Nàast de Staal'

haven ca. 100 m Én ooslen van het

zoelwaterstation Bosch u§t lag 7 Pel.

Lu. Mit. en op een sportlemein ten

ooslen var de PE.N. tën noorden vàn

lukenant-generaa l.yan Andel, en buÈ

gem€ester Kwint elkaàr snel op. H e.lr
werd order meer yerordonneerd, dat

er een verbod van kracht werd op het

zich birnen 300 m van m lhaire terrei'
nen te bevinden (ar!.1)ën binnen deze

Op 2l december 1939 werd een Posi-
tie berrokken op een vlak, hoo8 du n-

terre n nabii deVisseriischool ten z!i-
den van de Zuidoostpunt van de

Vissershav€f door de l8e Baaerj

Luchtdoelal.íllerie {18 Bt. Lu.A) ondèr

bevel van res. kapitein derArtilLer e

C.H. Corregoor !it Haariem. De bat'

terii bestond uit drie vuurmonden

Vickers geschuqwaar in april 1940 nog

lwee luchrdoel-Ínitrailleurs lÍ25 aan

toe werden geYoegd. De mannen zljn

in vier nleuwe huizen aan de Rambon-

nerstraat ondergebracht. ln de winter

van 1939-1940 werden versÉrkin8en

àarSeletd. een houtér keuken en twëe

barakken Sebouwd, in één daarvar

werd door vaandrg R.F. de Bru ne eer

kanrine opgezer compleet met birord en

kolfienochine, in bruikleen von Heineken

STAAT

M
VAN BELE&.

maakt bekend, dat deze ge'
meente, voor
onderdeel.,,r.

wat betreft het

zelíde aísrand te foto8raferen of een

camera sëbrurkssereed te hebbs 
I

De ucht bovenVeken werd beveilird

door verschillende batter jen !cht-

doel8eschu.. n april 1940 waren inVel-

sen n toual vilí batterijen,waarvan

drie ten noorden van het kanaa en

twee ten zuiden van her karaal.

bij Koninklijk besluit met
gang van
in staat van beleg
verklaard.

s

- í911

De Burge meester voornoemd,
ll .
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Dè mobllisatie '38140 €n dè meidaSèí van'40

De Burgemeester van vEI-: r.,

I
P6reÍ rèr danroidisins rdi dé Íad rcn bèhg ii



Tot enigë onrust komr het rond 22.10

uur op l3 april 1940. Over de telefoon
kwam d€ boodschap: "Geval W 8., uur

U=22.30. Grootste spoed". Bii navraag

door ovërsk Sriirm (C.12 Rl)wèrd
medegedeëld, dat her geen oëíening,

maar he!"8ëvalWB". was. Hët hele
regiment nàm de alàrmopsteliintën ln

en het hooídkwaniër werd uir Sant-

Poort verplaat§t nàar Duin en Daal-

scheweg l7 in Bloemendaa.'s Morgens

om halfacht werd het aiarm opg€he-

ven en konden dë rroepen !erug naar

dë kantonnementen.Tweë dagen later
kreëg de oversre re horen dat de

dienstpl chrigen meegede€ld moesr

worden dat her geen oefenint had be-

troíÍën maar wel degeliik "we rk€ lijk-
heid" was geweest (SrÍrm 19400, blz.

3).

Eén geme€nte in oorloSstijd

Riiksweg in Santpoorr over de vloei
Het contact was gelegd toën beide he-

ren met de tandem naàr Bergen wil-
den. De tandem was gehuurd van de

buurman van de íamilie yan dewel, dië

íietsenmaker was. Er zat echter geën

fietsplaatje op.Van de genoemde faÍni-
lie konden ze deze lener. l'4evrouw Van

dewel was v/aarschiinlijk zo op de he-

ren ge§teld, dat ze dë volgende da8 op
Beeckestijn kwam vrasen oí ze nog

eèns lanss wilden komen- Ze warcn

niet aanwezig, dus krègen ze de bood-
schap door van hun maten. l4evrouw

Van deWel was oorspronkelilk aÍkom-
stig u]t Stadskanaa]. Dit zal her corract
zeker beYordërd hebben met de gro-

.endeék uir GroninSers bëstaarde

eenheid op Beeckestijn. iinrerview R.

Toomsi brieí1. Hoevens).

Tijdens dë srrenge winter van 1939 op

1940, wàarbii de kolenaanvoer stokte

en de soldaren op Beeckestiin planken

en laties vàn de zolder van Beeckestiin

sloopren om de kachel brandënde te
houden,lag ook de vijver dicht in de

tuin yan Bee.kestiin. Bij een wàndël-

tocht lièpen de so datenTooms en

Hoevens over het ijs van de viiver,

waarbij Hoevens opmerkte dat zich

onder het ijs dikke karpers bevond€n.

Tooms haalde hierop snel een pikhou-

weel ën ëen net,wàarna ze enkelë vis-

sen vin8en.Aant€komen in he! hooíd-

Fbouw zei res. le luhenant G.O.

Terpstra direct, dàt hil ze wel wilde

bakken. Hijging een grote pan halen bij

de íamihe bii wie hijwàs ingekwar.

tie.d, waarna het bakkën gebeu.de op

het kacheltie ir de eeuaal op de eer-

ste verdieping. De mannen en hun ofí-
cier genoten daarnà van de rracratie.

De enige die woedërd was,was de be-

woner var hët z!ideliike koetshuis van

Beeckestiin.l-lij kon de rooÍ van de vls-

sen niet waarderen (intervie\í R.

Ook werden vanuit de buryerbevolking

nitiatieyen gënomèn om her de milirai-

ren zo aanSenaam mogeljjkte makën.

ln de Positie llmuiden werd een op-

roep 8edàan len bëhoeve van de onr.
wikkelinS en ontspanning van de solda-

ten. ln Velse n-Noo l.d werd dë actié

vroígt een militdir op de rhee gë§tart.

Het dàmescomité van Beverwitk gint
zelfs over tot het breien van bivakmur"

sen n grijsgroene wol.

De dienst voor l.lll.l2 Rl op Beecke-

stiin stelde niet veel voor':we kresen

wot theotie- we narcheeden noor Asen-

de|ft, yedet veel tij, catveediensten, le-

derc komet moert zelf,le kamet neles

houd€,r (brieÍ R.F. d€ Boe4.

OeÍenlngën v/èrden gëhouden in de

dulnen, waar aíèn loe mer losse flod-
ders kor worden Seschoten. Ook lag

ln het duin een schietbaan waar met

scherp geoeíend werd (interview R.

Tooms).

t6

Op 3 mei 1940 vond eën dèÍilé vo,r de

olhiet in gonizoen liggende milnanen

plaats.'s Ayonds gevolgd door eën tap-

toe op de Min. Lelylaan inVelsën"Zu d.

Waàrschljn ijk betreft hët hier alleen

dë ln de Positie Umuiden gelegerde mÈ

litairen én nier die van lll-12 RLal

speelde het zich welafop de batal-
jonsalarmplaats van deze eenheid.

Gedurënde al die maàndën waarin veel

mannen ver Yan huis wàren.werdèn

vele contacten gelëgd met de bevol-

kinS vanVelsen. Sommiee gezinnen t.a.
den op als een tvíeede thuis. De solda-

tenTooms en Ho€vens van l-1ll-12 Rl

8ëlegerd in Beeckestijn kwamen regel-

matig bij de íamilleVan deWe aan dé
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Toch had het Ieven op Beeckestijn ook

noe zijn ongemakken. Zo werd aànvan'

keliik op los stro geslàpen,waarna là-

ter een soorr kisten Setlmmérd wer-

den wàarin strozakken werden SeLegd

als bedden. Bovendien moesten de

man§chàPPen zich buiten wassen.

Douchen doar deden we niet oon.We lie'

pen wet tane in heÍzetfde henpie.We wa"

rcn niet rcukloos, naot dot tras voor

ollen selilk. De eerste weken woren er

ook geen toil€tt€i.lede. kon in t bos re-

rcchÍ. Eenig confatÍ ktegen we doot de

Prcvesotitche W.C.Von de achle*ont

open en seen deuren,t was een open

deUr zit rlenig spr€uk ve6cheen op de

tussch€nschotten: Door wird en íorm_

vlogen zijn deu en venste$ stukgeslogen-

Nu zit ik h,e. voor het open fro re §chr'-

te, ols eei hond" (brieí R.F. de Boer).

richr 0507-1500

(o.L.z.). Gedu-

ingenomen. De

9 mel om 18.00

rrenzen en de <Lrs. werd bevolen.

Dàarna kwam het t€lefonische ber cht,

dat de vo gende dag bii het dagworden

algehele paraatheid beyolen was. De

donkere wolken pakten zlch nu werke'

liik samen boven Nederland.

Deotrd-rón.r vo, l33rtu.A 
'nde 

Romboiid.

ÍÍoor mer oidr odeíe rrei wd.hd.kddr op de noé,

hd ro.hrhui§ie mer í?worerd€ ,o.hqsr àn ft" 3è
VanafT meiverkeerden de troepen in

de Positie llmuiden in hoge mate van

paraatheid.A le Yerlovën waren inge.

lrokken na onwangst van het telexbë_ De Meidogen von 1940

De srrljd op he!land die in deze mei-

dagen zou lostbarsten.vond niet op

Velsers grondgebied plaats, wel werd

sÍijd gelëverd in de lucht ën oP het

water. Sllild v/il zeggen eën dir€cte

conírontatiè mët de teEenstarder van

dat Ínomënt. De Eecombineerde acties

van Nederlanders en Engehen in h€t

kader van de vërnielingen zijn uiter-

aard ook [e zien in het licht van het

Vriiwel alle tëvechtsrapporten over de

gebeurteniss€n in de Posirië llmuiden

ziir, volgens voorschriít, vernietigd na

de capitulatie. Hiermee ziln vele hjsto-

rische détails helaas ver orën gegaan.

welzilr de rapporten Yan 12 Rl be-

t0 MEt t940
De eerste dië gewekt werd, wàs de

Commandant van de Positie l]muidën

kapitein-luir€nant rer zee

c. Hellinsmàn (c.Pll.)in ziin comman'

doposr op het fort. Oirect na het tele'

íoongesprck in dè koep€ van het Íort
waarschuwde hij de troePen in het íort
en de kustartilerie.Vrij sne verzàmel-

den de commandanter zich. De folt-
commandànt en de commàndant van

de K.A. hadden ook hun coÍnÍnando.

pos! op her Íort.Toen bleek uit èën te_

lëx dat de O.L.Z- dlgemeene olormslel-

a .neóht xdkbeek selatas«feed .ónèr net h.t hedÉrcnd .Dq.raèèr tor

/3 3rlu.A Dé dsd€ von r,lc a d/èB+ràiis:atdaat Hèhk D witNé (t9 tt r937) uil Aníèrddn rnÈràsodi:do(

/ink r*4 í/dotn her njèuke pruefnod€I dform drogéi ma èP, rrsse"de t rcas Hèt hau\|enb)een van dè n.n

tflèèdè wr rc.ht seeft dor ddt hl nkre(ryoom ruurèjdigÍo.írbddiedè vor.
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t8 Een 8emèèntè in oorlogrtiid

liiggelast had. Dhwas nier de eerste

keer,vandaar dat de steÍÍming nier

pë§simistisch was, e. we.den zelís

8ràpje§ gemaakt. Bii het horen van

vliegruigen war de eerste gedachte:

nu zot het wet snet oíCeto\en zijn, wanl

nu is er tenninste \,liegvetkenning.

Het wàren echter mijnen àíwërpende

Duitsërs. Her was duidëljik:

Nederond i, nu ook,i den ooíog (Van

Hamël 1940, blz. 2). De mannen op

h€tíort zoudën de komënde dagen

doodopend wachllopen en per ëtmaà

slechts twee à vier uur slàpën ( I'1.R.

1940, blz. l). H€lingman gal tëvens be-

vel aan oversle l.PJ.G.van Blarkom

(C.42 Rl) de troepen onder zijn bëvel

gereed re maken en de alarmopstelling

Dëze troepen en stellingen waren:

C.-10 G.B. op het Hoogovensterein
-10 G.B. he. terrcin ten lulden van

het Buitënkanaal,

terrëinleugdhèrbèrg

(min I s€cti€)

l-10 G.B. I sectie op het Fort
2'10 G.B. ten noorden Yan het

Noordzeekanaal vanWijk
aan Ze€ tot de slakken

berg bil de Hoogovens

C.-42 Rl te Umuiden-Oost
l-lll-42 Rl Hoogovenstërrein

2-lll-42 Rl sluizencomplex

3- ll-42 Rl reserve, gelegerd ten zui

den van her Noordzee-

kanaal in deTasmans(hoo

in llmuiden.

De opstellinS van de zware infanterie-

wapens van deze eënhedën is niet Íneer

n:uwkéurir bekend.Wel is duidelijk,

da! de zware mkrailleurs en het pant-

seraíweerseschut (pas) de vaarwateren

bestreken vanuit een opsteling op de

westelijke uiteinden var de sluiseilan-

den (Nierstrasz 1961, blz. 8).

Op I mei we.den twee Dep. Cn. Bew.

Trrer beschikking van de C.Pllgesteld.
van 2 Dep.C.Bew.Tc bewaakte een

sectie het teleíoonGntoor inWijk aan

Zee. een tweede sectie dàt van BeveË

wilk.Van 7 Dep. C. Bew.Tr. bewaakte

een se.rie het radiosbrion in llmu den

en ëën rweède bewaakre het Sebouw
Yan de PEN (Nie.strasz 1961, blz.8).

Eën Yan de voornaamste raken van

deze dag en de koÍnende dagen voor
dëze troepen was hët nauwkèurig be-

palen van de plaatsen waàr magneti-

sche mijnen in de warercn werden af-

Seworpen.Verder werden patroull es

uitgesruurd naar aanl€ ding van me din'

8en oyer parachutist€n en lichtsiSnalen.

Her luchtgevaàr leverde ook het eerste

slachbííer:een soldaat vàn l0 G.B.

ruakte gewond n de duiner (Engeler

2.j., blz. i).

Bërgen. Ze wa-

liik€ provincies

Noord-Ho land

gekomen richting

Engèland. màar

kust. Hoogst-

waarschijnlijk is

king gewekt door

driiÍ

I
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Al om 02.00 uur vlogen laagv iegende

Duilse bommenwerpers over de kust.

Een uur later kwamen ze teruS in de

richting van de elie8ve den S.hiphol en

I]
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Om 01.00 uur werd de luchÉíweer 8e-

wekt en de batterjS€vechtsvaard g ge-

màakr. Even loler \teÍd Eezien dal het

licht in de lnfontetievetblijven wed aan'

gestoken en hootue nen dot de nilibnen

met Íompet§igioíen werden gewekt

(Cornesoor 1988, blz. l4).

Onseveer om 04.00 uur be8onnen de

viiande iikhëden door he! afwerpen

van Ínatnetlsche mijnen aan Parachores
in dë buitenhaYèn door drie Heinke

He I l5 (tweemorcriSe drijvervlië8tui
gen). De toertélen waren moellljk te

bestoken daar ze zeer :ag vlogen en

de builenste duinenril in de weg lag. Er

wërd vriiwel direcr actie ondernomen

de miinen te markeren en te ruimen

(walma van der l4olen 1940, blz. l).

De vlegtuigen die n el aanvielen, ble_

ven zo hoog vlegen,dat het àíweeÈ

vuur hen niet berëikte (14.R. 1940, blz

l). Bij een tweede aanval lukte het de

lu.hrafweer met name 152 Bt. Lu.A.

en de lLrchtaíwëer van het BatteriFchip

Umuiden (l4arlne 1r53, blz. ls), echter

wel een legensurder te raken .oen

dëze optrok boYen de semaphore en

Umulden. Het toeste zou nabii Castrl-

c!m n zee zijn 8e§tort (Helllngman

1940, blz. l). Nà de eerste àanvàL oP

Umuiden zou de bat.erijvan l8

Bt.Lu.A. deze morg€n tweemaà aange-

vallen worden door een Junkers J! 87

Stuko, die bomm€n aÍwierp en de stel_

linS met de boordwapens beschoot

(Schmidt 19400, blz.7). Er werdei
geen verliezen 8e eden door de aanwe-

zigheld van Yoldoende dekk 18. Deze

batteril was nagenoe8 de eniSe in de

Lvd.Kr.Amst€rdam die Yoor l0 mei

1940 met een dèrgeliike voorziëring

ter bescherm ng van het P€rsoneel was

uitgerusi Oe baneril had echrer wel

te kampen met storing van het Seschut
als sevolg van Íuiízand (Molenàar

1970, blz. 568-5ó9).

Umuiden alwaar een Duitse Junkers

lu 52 (ddemotorig trànsport-vliegtuig)

werd neergeschoten. Ondanks schadë

aar het Franse toes.e wlst het toch

thuk re komen.wa:r het een wàrm

ontha:l kreeg vànwë8e het fejt dat hët

d€ eerste overwinning van deAérona-

valë had gescoord (SchoenÍnaker/Post-

ma 198s, blz.75).

Vanàfvroeg op de d1g is het helè poli'

riekorps gecons gneerd en zowel de

dag- als de nachtdiensr in functie. Om

02.35 uur saí het burëau Yan de C.PU.

door, dàr algehe e verduistéring was

ingerredën. Na reger ngsopdracht wer-

den ca. 125 manneliik€ Rijksduitsers,

tussen l6 en 65 jaar, Searresteerd en

bewàakt ln de ulo aan hetTiber uÍ
plein. Om 05.35 u!r verzoekt C.PlJ.

revens gevàarlijke Nederlanders, voor-

al N.S.B'ers (ca.25) op re pakken. Zij
werden aÍgëvoerd naar Hoorn. Er ziin

talvan meldingen van lichtkogels en

signalen: onderzo€ken wordei,ngeste/d.

Tegen 18.00 uur legde de Entëlse de-

stroyer D77 (H.Ií.S.Whitshed) aan. Hët

schip was even tevoren aangevalen

waarbil zes man overboord waren 8e-

s àgen.Van de l6 gewonden oveIeed

er Lare. een in hetzekenhuis als ge-

volg van een ernstige bulkwond (Hel-

linrman 1940, blz. l). De whltshed had

een l2l man sterke demolition porty

kwarlier voor de Entelsen zou het

hotel Augusta dierst doen. Ongeveër

40 Ínan Enge s àndmachtpersoneel

reisde per trein direc! door naarAm-

sterdam met als opdracht het vernieti

ten van de olleyoorraden. Het zenden

van de porty was een Engels nidatieí,

dat als veiligheidsmaatregel bedoeLd

was. Derselilke ploegen ziin ook, zon-

der dlrect verzoek van NederLandse

zijde,naar Hoek van Holland enVlis-

singen Sezonden (Nierslrasz 1961, bz.

t0).

M.G. Goode.

noush (Royal

Nàvy) en wërden

in de l'1iddénha-

venstraat. Zij wà-

Umuider Courqnt
DArjB!^D voou vEL§,N, uillJtD

vt*!íí d,.dnr* Èdr r tu s Faóqo

Ons lond en België met Duitschland in oorlog

Onverwachte aanval
hedennacht begonnen

Op deze da8 ziin vle$ui8en var de

Aéronàvale ide Franse 11àrjne lucht-

vaarrdienst) bovenVelsen in actie te-
wéèí Vàiuk Dulnkerker voerde de

vlucht van een patrouil€ Latécoère

298 (eenmotorise driiver-vlie8!ui8en)

ver8ezeld van enkele Potez 631 (!wee-

motorise jasërs) naarwalcheren voor

verkennlrg var de SchëldemondlnS.

Een van de jaseB vloog door naar

Geallieeden
oeÍleenen
ons stean

lhileb!rcht ,iiE Duitscle lÍNÉ! ode
pr.". o,*s"ÀL}"o e heblÉ Duit_

;"1'" rliestrigea er dral s€d*r oP

.*",'t"àall*. tl.t Ak@à Eo.Íd'
t*ani -ddlile 06 ihasnïdl leil6_
ochtàd oro 5.15 i.t rclgdil€ dedè:

Duitschland
valt ons aan

N&iaad taa pal
t!funEeu{xon]Bi

PÍnclarndtie ona II,M. de Íoaiain

GITY ÏAX
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onteveer op het Ínoment van de laat-

ste aanval op de lager verschenen dr e

Franse y iegr!igen bovën Umuiden. Zii
kwaÍÍen uir zuidelijke richtine en wà'

ren naar Umu den bevolen door de

Chef l4arinestaf in Den Haàg om r de

haven de magnetische mijnèn re rul-

nren.Voor dit doeLwaren de loestèlen

uitgerusr met grote hoepels ondër dë

roÍnp.Aan8ez en men had verzuimd de

komst v:n de toeste len door te gëven

aan C.Pll. werden ze zwaar bëÍookt
door de Lu.A, gelukkig zonder schade

aan te Èchten (walma vàn der lÍo en

1940, blz.2). De reden hleryoor was

her onverschrokken optredën v:n de

piloten,die op 3 à 5 m boven het

water vlogen en vlàk voor de sema-

phore steil optrokken (l4arine 1953,

b z.2l). Helllngman troí en ge maatre-

g€ en ter verbetering van de beveii.

tint. Zo werden zware mitra leurs op

de havenhoofden geplaatst tegen de

aagvlieSende D!itse miiren' en bonr-

mef werpérs, dië nagenoeg onbereik.

baar waren voor de uchtaíweer, en

I
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I
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De mobilÈati€']8.'40 èn de meidagën van'10 2l

De rroepen van lll-12 Rlonwinger ie-

der in hun onde&omens om ca.05.00

uur de alarmmelding. ledëre comPag-

nie moest ëen sectie Sereed houden

om ult te rukken teSen eYentuele Para_

churisrën.Teyens moeÍ veEcherpte

politiewacht (të8ën overweldiSing van

de leteringsgebouwen) inge§teld wor'

den en moestèn mitra lleu.s tegen

luchrdoelen opgesteld worden

De secti€ zware mitrailleurs van de

14.C. had echtër al om 4.30 uur het

vu!r op een Duits vl€8tuig bov€n

Umuidën geopend. Een kwartier na de

èlarmme ding wèrd het wachtwootu

doorseSevenr SCHERPSLUPER

Om 08.00 uur volgde het tw€ede be'

vel, waarin opgedragën werd de kan-

tonnementsweSen aíté sluiten en alle

verkeer te onderzoeken:

llll-12 Rl ting in stellint lan8s de

Ri jksstraàtweg richting

Haarlem.

2Jll-12 Rl sloot deAmstërdamsche

§traatweg af en beveiligde

3Jll-12 Rl sloot de DriëhLrlzer

kerkwes àt
Al dëze maatregelen waren het Sevolg

van een meldint van vijandeliike para

chutisten in Zandvoort.

Om 15.00 uur kwàm het bevel,dat het

batalion zich moest verzamelen oP dë

batàLionsalarmplaàts. Dit was h€t gràs'

veld len oosten van stationVe sen/

Umulden-Oost. Hiër àangekomen werd

doorSegeven, dat (vracht)auto's en be'

stuurdërs Sevordërd moesten worden

bii de pont. Onder de voertuiger be-

yorden zich bussen van de N V Storm'

vogels er ëen vra.h aten vanvan

GeldeB PapiërÍabrieken. Een uur later

werd inSestëgën. De oPsteLling van de

colonne was: 1,2,l. 14.C. s€volsd

door de zogënaàmde autotrein en

wielrijdërs. H€r hooÍd van de colonne

stond oPgesteld !er hooSte van

Beeckestijn. Rond 17.45 uur zerte de

stoet zi.h in bëweging oP weg naar

Noordwiikerhoui va Santpoort, B oe-

mendaal en Ov€rveen. Onderweg

Ook de slaÍvan l2 Rlwas op deze da8

verplaatst.ln legeistellint to. her der_

de bataljon verliep de reis vanuit Sant-

poort naàr Noordwljkèrhout zonder

problemen. Het eigen Yervoer (tweë

vrachtwagens, een bë§telauto, een per_

ÍEr 1940

Hellingman vërbood allë verkeer oP

§ffàat tussen 21.00 en 06.00 uur. Hij

gaí machtiging met scherP !e §chieten

op een iedet die zich gedurentle die liid

Íe€,sgewiize op stroot bewoog.Verder

Liet hijalle niet aíges oten auto's ln be-

slag nemer en alle garage§ bewàken

(Helinsmàn 1940, blz. 2)

Het bleef berekkelijk r!sti8 in de Po-

slrle Umuiden.Wel werden nog aanval-

len gedaan door de ru ralrilker Duitse

vliegtuigen. ln de voormlddag kwamen

Duitse watervliegruit€n boven het ha-

venrebied. Een daarvan liet twee mlj-

sonenauto en ëen herstellinSsauto)

was ook hier niët voldoende. Derhalve

wèrden tien burg€rvrachtauto! Sevor-

derd,alsmedë een civiele motor om

een militaire motor te vervanSen

(Steu. 1940, blz. 1).

nen vall€n nabii dë oostziide van het

Zuidelijke Sluiseiland, beide kwamën

rot ontplomnS. Het toe§tel werd ech"

ter door de 4 t.l. batteril Yan I52

Bt.Lu.A. geraakt en zou bijAs§endelft

nee6tonen (lÍarine 1953, blz.22).

het gebied Oud-lmuiden (havencom'

plex) ën de woonhuizen biide sema'

phore werden ontruimd (Hëllingmàn

1940, blz. l).

bleek,dat de weg niet veiliS was en

werd omeekeerd en het rclsdoëlwerd

Lisse. Het keren ging niet zonder Pro-

blemen:een oplegger waaroP een keu-

kenwagen kwam k em te ziften en

zorgde voor vertraging.ln Ll§se werd

de nacht in bollënschuren en Íabrieks"

gëbouw€n doorgebracht (Dijk I 940,

blz. l-2).
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Ook 1-lll-6 RA kreeg bevel zich te ver-

p aatsen. Het zo! samen Ínet 9 Rlal§

divisi€reserve in Zuld-Holland gaan

íunteren. Santpoort werd verlatën en

rond 18.30 uur werd Sassenheim be-

reikt (Nierstrasz 1954, blz. 140).

Betichten kwonen binnen dat omstteeks

18.00 uur Parcchulislen warcn uhge'

spro,gen te VelseD"Noord, in deveherpol-

der en boven Duin' €n (ruidberg Voor

her hoofd bieden aan dergelíjk gevaar

was alvoor her uitbreken van dë oor-

log een zorenaamde mobiele brigade

gevormd. Deze bestond uit sPèciaàl
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Seselecteerde fanatiekë manschàppen

onder l€iding van energiekë oíficieren.

Zil zouden de komende dagën nauwe-

lijks rust krijgen, aangëziër ale me -

dingen serieus genomen werden en

constant uhgerukt wërd (Niersrrasz

1961, blz.9).

€r in die houding yersta.d. Zelís hun

geweren stonden nos rechtop. De

ovèr evénden vluchtten de weilanden

in.waàr boeren he! veë aàn het mel-

kefl waren. De reactie var de boeren

was:dlt hebben we nog nooit ÍÍeege-

maakt. Hièrop àntwoorddër de m lital

ren direcr dat ook zii dit voor het

ëerst mëemaaktën- Hier warën zë to-
taal niet op voorbereid (mondelinge

med€de ing J. Hoevenr.

Ook in het lichtvan dëgëspannën si-

tuatie ziln twee gebeurtenissen te
plaatsen.Tussen 15.55 en 16.i5 uur

vloog een patrouille yan twe€ Fokk€r

DXXI jagers naar l]muiden vanaf Buik"

sloot, zeer laas over de llpolders. De

registratienummers en v ieSer§ van

deze pàtrouille van de lelava waren

215, 2e luitenant B. van der Stok (pa-

!rouillecommandant) en 240,2e luite-

ràntJ.\ryTh. Bosch. De actie had te
nràkën met een zoekrocht naar ver-

meende parachutisten en een me ding

over een Duirs v iestuig bij lJmuiden

(Gerde$en 1991, blz. 3l).
Ook in de middae scheurer Nëder-

landse militaire motorriiders van de

mobiélë brigade doorVelsen op zoek

naar een Duit§e pantserwagen írer 4

man, die - volgens zegge,r - per para-

chute zou zijn gelandl (Van HaÍne

1r40, blz. 3).

Gedurende de dag verlieren vele schë-

pen llÍnu d€n om over tè steken naàr

Engeland. Hieronder waren de lris en

deTitus, met e€n be angrijkë lading vàn

De Nederlardsche Bank.

A op deze dag is ëen aanYang gemaakt

met de gep ande vernieling van dè ha-

vefs door de Enge sen. Springladlnten

werden aangebracht bij de sluizen.

De C.PU. heeír hierb j een be angrijke

invloed gehad op de wijze van vernie-

len:hij stond erop, dat de sluizen niet

volgenr het Engelse plan met geo-

pende, doch mer gesloren deurcn zou-

den worden vernield. Hij a.htte het
gevaar Yoor de burgerbevolkins te
groot ei hljtwijíelde aan de miitaire
waarde van dërgelijke maatregelen.

HetzélÍdë go d voor het vernieler vèn

de Vels€rbrug (I4arine 1951, blz. 23).

Op deze dag sneuveldë op de Grebbe-

berS de llmuidenaàrAber Glas, die

ais dienstplichtig soldaat bij de eerste

compagnie van het tweede Bataljon

van het tiende Regiment lnfanterie (l-
ll-10 Rl) diende. Gedurende de mobili'
satie lag hii in Ederveen. Hit is ir Rhe-

ren samen mer gevallen kameraden

besraven (vinke 1993,b 2.249).

l2 MEr 1940
's l4orgens vroeg moest C.3-lll-12 Rl

zich melden bijC.20 Rlin Schevenin-

8en voor een Seheime oPdrachr. De

laak was ëen tran§port ën bewakinE

van ca. 800 Duitse krilSsgevanSenen.

Een uur ater ving het transport aan en

wërdën zë opgehàald uir hët Circus ën

de straígèvangenis van Scheyèningen.

De colonne b€§tond uit bu§ën voor

de gevangenen aígewisse d door platte

vrachtwagens voor de bewakers.

ln toraalwaren vier rirten nodig naar

stàtion Den Haag H.S- De gevangenen

glngen in de trein terw jl de bewakers

op de balkons stonden. Rond 14.00

uur reden ze weg en kwamen twee uur

later te l]muiden aan. Hier bleek, dat

het beoogde transportschip deWeÍ.
and verdwenen was naar open zee ir
verbànd Ínet uchtaanvallen op de ha-

vens van Umu den gedurendé de moÈ

ger. H erb j werd he! schip overigens

niet geraakt, Ínaar wei werd een biok

leegstaande huizen (een gebouw èn

loods vanWeismtller) aan het eindë

van de Bik enArnoldkade vernierisd.

Hierblj raakte een soldaat gewond.

Hijbràk ziin sleutelbeen door de val

vàn zijn íiëts (14arine 1953, bz. 26).

Nadar de rrànsportcommandant, kapi-

tein Somer van het K.N.l.L., zlch bii dë

C.Pll. had geÍneld, werden de gevan8e-

nen uit8eladen €n naar de kelders van

de vishallen overgebrachr.vooral werd

gebruik gemàakt van de v/esteliike hàl-

27

De mànn6n vàn l2 Rldie met dóór

b ubber secamouíleerde bussën van de

N.V Stormvoge s in Zuid'Holland ver-

voërd werden kregen her zwaar re ver-

duren. Ze werden aartéYalen door
Duitse vliegtuigen die op een hoogte
yan 25 à 30 Ín oYer her hëer vlogei.
Eër bus werd getrofÍen er de inzkten-

de soldater waren rechtop verbrand

d,\

Dehoq1!sdfÍodmdsm.rb.dk'rngyd"/33/rÀDnbaÈ]'"akeapCheidèle.terkanhogrètattlidwotoa or|wrde! ldtèt
tunsèr waden daot hd .nice rc:etveeEntlnat ldt D.n dat Nedetknd trjr was. lrkr de «hmdndai i ff dé bdÍs, a kdÈnd"



Omstreéks 20.10 uur liepën drie En-

geke rorpedoboten binnen en werden
bij de Klëinë Sluis aígemeerd om het

íuizencomplex teSen luchtaanvallen re
b€schermei (walmà va'r d€r Molen,

blz. 4).

Circa 22.00 uur kwam de waardetrans-
porràum van Oe Nederland§che Bank

wàarin prinses luliana, prins Bernhard

en de prinsèsies Beatrix en lrene in

Umuiden aan. De wagen v/erd seëscor-
teerd door ëen dëtachemenr mariniero
èn matrozer oP twee àuro\. Bii de

overtochr mer de pont kwamen Duksë

vliegtuigen in de lenSrerichlint ove.
het kanàal gevloSen. Prins Bernhard

wilde zijn Érma-machinepisrool op hen
leeSschieten, doch hij lier dit na op
verzoek yan de c.Pll., om de aandachr

niet op de pont re veíi8en mer alle ge-
yolsen yan diei (l4arine 1953, blz.28).

De prins heëft zelÍ de leden vàn zijn

escorte var vu.en aíSehouden. ze wer-
den overgebracht raar de noordziide
van dè Grote Sluis alwaar de Engélse

torpedojaSer H.tÍ.S. Codringtor lag.

Na inscheping zerte deze direct koers

richring Engeland en zonder het të bè-
sefien er met veelgeluk werder de

mijnën in de vaarrou.e vermeden (14a.

rine 1953, blz.28). Zowel het leser ah
de politie hàd !irgebreide bèvelligings-

maatregeler Senomen om deze opera-
ti€ tot een goed éinde re leiden.Alleen
was er eniS Sevaar Yanuit de luchr.

23

de vishallen, waarna 3-lll-12 Rl een

kol.don vormde. De Duirrers werdën
in groepjes vàn tien man aàn boord ge-

voerd (Nienhuh 1940). Her was duide-
lijk van de Sezichren aÍ te lezen dat ze

dit iiet verwacht hàdd€n (Van der

Laan 1958, blz. 7). Her schip was prima

voorberëid op de opvang van sevanÍe-
nen, het hàd diensr gedèan als hadji
schip (een schjp voor het vervoër van

bedevaartsansers naàr l4ekka). De 38

oíficieren werdën in een klein voor-
ruim verzameld, de ovërige manschàp-
pen werden over twee russendekken

vërdéeld. De zes zwaargewonden wèr.
den in de ziekenboeg gelegd (lÍarinë
19s3, blz.27). Rond 11.00 uur vras al-

les aan boord en wërd de wacht over-
genomen door een §ectie Ínariniërs
van de landinssdivisie (dje eerder ëen

roudtranrport hadden begeleid), 20

stokers in opleiding en l5 adelborsren
allen onder bevelvan le ltrt der màri-
nierc Liëítinck. Oe adelborsten werd
op dezë manier ak aarkomende ofÍi-
cieren de kans gegeven naar Engeland

uit të wiiken. Het detachemerr was

uitgerust met 30 parroren de man en

had in totàal de beschikking ovër 70

handgranaten. Geen van hen had ooit
een handgranaar seworpen. Zij warcr
al sinds de vorigë dag in Umuiden €n

hadden de nacht àar boord van dë

Wëstland doorsebracht (l,larine 1953,

blz.24-25). lnreressant deÉil is v€fter,
dat bij het uhvaren het s.hip zwaar

Dè mobilisatië 18140 en d€ mcidagèn van'40

I

ï1, n

13 MEr t94o
ln dë nacht, rond 02.30 uu( liep dë

Van Rensellaer binnen de pieren op
een mijn. De doden en sewonden ziin
door botters en sleepboren van boord
gehaald en aàn het Rode Kruis oyer-

sedragen (walma van der Molen 1940,

blz.6). De drenkelinsen werden ook in
de kelders van dë vishallen ond€rse-
bràchr, maar in €en ander deeldan de

Duitsers.Anderen werden nàar horel

Augusta Eebracht (Van Hamel 1940,

blz.4).

Pai?l yan C Hellinsnan, cannahdóht yon de poetÈ

unuiden (c.P.u ) lFdap.R'mor Dè Brër,HaonenL

len (Walma vàn der l,loien 1940,

blz.4). Hier werdèn provkorische zir.
plaatsen g€rea iseerd: ofíicieren op de
yoorste rij, daarachrer de ondërofíjcie-
ren en daarna de manschappen.Tesen-

over hen nam een sectie lichre mkrail-
leurs plaats,gereed om te vuren (Yàn

der Laan 1940, blz.6"7). Rond 23.00

uur kwàmen nog eens cà. 300 krijgsgë-

vànFnen àan,vervoerd in yrachtwa-

Sens (walma van der l4olen 1940,

blz.4; l'4arine 1953, biz. 26).

OfÍcieren van hëtAlgemeen HooÍd-
kwartier (A.H.K.) vordetuen s ÍnoF
gens een nieuwe boot voor de aívoer
van dè geYangenen: d€ Phrontis. Dë
wesrland kon vanwege de verduis!e-

.ing lJÍnuiden in de nacht nier meer re-
rugvinden en zetle koers iaar Ente-

laid. De Phrcntis werd afSeÍneerd bij

oI I
,l

I
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aangevalen werd door Du tse Stukat.

waarbijvier bommen oP no8 Seen 50

mercr achter het schiP vie en. 3_lll_12

Rl verzamelde zich en marcheerdè aí

naar het slation. Het vertrek van de

trein werd echter vërtraagd door

luchtalarÍn. Uile nde iik zou de com'

pàgnië via Den Hàag en S.heveningen

weer bij het bataljon in Zoetermeer

geraken (Nienh!is lt40).

De C.42 Rl moest zljn reservë-coÍn-

paflnie, 3Jll-42 Rl, aístaan. Het vertrok

naarAmsterdam rer bewaking van ma'

ritieme middelen. De tàken in ljmuiden

van deze compagnie werden ovërgeno-

mën door ëen, volsens de C.PU. over-

bodlge, compagnie van de Kustartille-

rië. Deze ca. 180 man waren voor-

nameliik afkomstiS van Batterii l. Dezë

batterii wàs onklaàr gemaakt door de

drukbodenrschroeí ër de slagPin te

vërwiiderer.Al een de mitraillëur§ t..

eelesd. Het deel tus§en deVëlserbrug

en de sluizen werd bewaakt door een

miinenv€8er lvl4 van de Div sie rliinen'

vegers ll. Dëze lieP echter rond 17.00

uur op een miin,waarbii zeven schePe-

lingen het leven vërloren (Wàlma van

der l'1o en 1940, blz. 7). Door het

doortastend optreden van ëen Umui_

dens meisl€ werden de drenkëln8en,

acht man deels gëwond, gered. Zii was

Setu ge van de exPlo§ie en rënde u t
haar huis op de Kanaa dijk èn sProng

pardoes het water in. Zlj he€ít hier-

voor rerecht halÍiuni 1940 uit handen

van de lnspecteur-g€neraal vàn ScheeP"

v:art de heLdenmedaille gekregen in

het Stadhuis teVelsen (l"larine 1953

bLz. l7).

D€ Engelse journalkt Leonard l'losley

maakte de mëidagen in Nederland

me€.Hjwas n aanraklns sekoÍnen

Íner gévechten in Zuid-Holland OP l3

mei w st hii vanuitAmsterdam met een

pLeziërboor naar UÍnulden te komen,

§amen met Bri6e ambtenaren van hët

consulaar en de Legarie. ln lmlden
hodden Hollondsche Nozi's en een oontal

parochuÍislen de sluizen van het Noottr

zeekonooi bezei en stoiden kloor om

een worme oitvongí te bereide,l. íi ver_

bond hiermede m€erde ons schip bÍyel
zen,tetwijl Hallondsche poltouilles et ap

uitgingen om hen te vetiogen en de slri-

zen weet te bewiiden. Zij sloosden er in

de pon.hutisten Ie uangen, noar ,1e Hol'

lordsche verroders w,sl€n te onlsnoppen.

(..) 0m drie lurt morgens vo€r€n 
'v,

'{eg 
(op een Engelse boot) (l'losley

1940, blz. l4l-143). Hierbljdient te

worden aangetekënd, dat het boekje

een propàgandlstisch karakter heeít.

Ve e malen wordt vàn verraad en para'

chutislen gerep!.|'1oge iik 8eeft her

ëchter wel de íeer weer,waarin over'

al Dukse parachutiÍen en in alles het

werk van veÍàdërs werden Sezien,

rcrwljl d€ dopper sfi,idende Hoííonds.he

soldoot Lijdzaam moest loezien.

t4 MEr 1940

14idden op de dag kwam het telexbe-

ri(ht binnen, dat ie aígè§proken Yer-

nietiSingen binnen de hàven uitgevoerd

kondën wordën en dàt alle vààrklare

Mar neschepen me! zoveel mogelljk

personeel naar Engeland Ínoestën

over§teker. Een En de zinnen uir de

telex uidr ...vernielingen uitvoercn, striid

stoken, di! is de ,ootsle lel€x (Van Hamel

1940, b 2.4). De Enselsen singen di-

re.r voorwarend aan het werk.

Rond 14.00 uur kwam de Jàn Pieters-

zoon Coen uirÀmsterdam aàn. Het

werd's avonds àLs aítluitlngsschiP

haaks op de ZuidPier in de havenmond

door een springcommando var Engel'

§en en Nedërlanders afgezonken. Het

schip was speciaal hiervoor uitAír-
sterdaÍn oPxehaald en zwaar bëstookt

door Duilse v iegtuigen tijdens de

rocht. Naàsl dit schiP werd de oudë

miinënveser l'4V-3 afgëzonken.Tevens

la8 in de havenmond de oP een Íniln

gelopenVan Ren§ellaer. Over bleëí

slechts een vaàrgeulvan 75 ír breed.

ln totaal ziin twaalí §chePen en een

baggerschu t aíSezonken in Velsense

wateren. De §lu zën werdën gesàbo_

teerd door de bewegerde de en te

verniel€n er de electri§che centrale oP

te blazen. Op het Hoogoveníerrëin

werd de koelinsta latië vern eti8d. DÈ

was een maatrege die de Engëlsen

zonder voorgaande afsPràak eiSen-

machtiS hebben uilgevoerd.

Al in de ochtend, tussen 10.00 en

14.00 uur, waren de Engehen begonren

mët het vernietiSën van de olevoorra_

den in Àmstërdam. Direct nà de laat§te

explosi€ keerde de demoliton porty rc-

rus naar ljmuiden (l4arine l9s3,blz.

32).

Om 15.30 uur kreegVàn Heyningen het

bevel al het geschut var de K.A. te veF

n elen en d€ munitle in de luchtte la_

ren vliegen, met u tzonderlng van de

kanonner die in de landrichting konden

vuren.Aanvanke iik werd de munltie in

aanhoudend snelv!ur verschoten. Dir

leverdë echter Paniek oP bij d€ bevol"

k ng en Ínilitairen. Beslotën werd daar

om aLleen het geschut !e vernie en

door zand in de looP te gooien en

daarna een granaat afte Yuren. De

overuebleven munitle zou toch van

bleven achter rczamen met bewàking

voor het 8e§chut ivan HeYningen

1940, blz.2)- D€ compagnie bewaakte

de gëmeente en de toeSÀn8swegen van

Velsen en Umuiden (He linsman 1940,

blz. 4).

Tenelnde te vooftomen dar vliegtuiSer

zouden anden oP hët Noordzee_

kanaal.zoah ln de f'laas in Rotterdam

was gebeurd oP l0 rnei,werden vanaí

deVelserbrug tot aan de HembruS bin"

nenvaartschePen dwars ln het kanaa

Tekenënd voor de sfeer wa§ tevens het

v€$aal dat verdachte íisuren werden

geziën in een bloemenve d nabii de fa-

briekwulvers in SantpoorÈZuid. Na-

dat er een Nedërlandse pàtrouile oP

afwas gestuurd bleek het om bloe'

Ínenplukkende klnderen te gaan (mon-

delinge medede in8, dhr Rlngr.



we nis waarde zjn voor de Yjand. ook
de zoeklichren werden vernie d. De

commando-, batrerij' en meetposten

bleven lntac!, evenals de bàtteril vàn 24

l.30 en de koepel vàn 5 1.30 op het

Íort (Van He/ningen 940, blz.2'3).

2-t0 6.8., t- t,42 Rt,2- t-42 Rl,1.1.C.-

lll-42 Rl en u t de g.oepA kmaar de l0
Res.G.C. De reden voor deze maàtre.

tèlis nièr bekend,vermoede ijk is een

bericht doorgekomen dat de Dultsers

over deAÍs uitdijk oí het Usse Íneër

Noord-Holland binnèngedronSen wa-

rer (l'1:rlne 1953, blz.32).ln vérbani

met de opzet var d r íronr werden 7

en 9 Pe.Lu.lltr naar de ztidoever yan

her Noordzeekaraal binnen de Posltie

llmuiden verplaatst (schm dt i9400,

blz. l7). Ook werd de le sectie van de

4e Zoek ichràfdelinS van Amsterdam"

Tussendoor is rond 7.00 uur nog een

ransport van ca. 100 kriig§gevangenen

aan boord vàn deTexelstroom naar En-

ge and verlrok(ën. Zij werden bewaakt

door 40 man van de KustArtillerie on.

der bevel van kapt. dër K.A. Derkse-

ma. Net Neder àndse leSer heeít met

de aÍyoer van deze troepen, voorna-

meliik bestaande uit zeer ge.rà nde

lucht andlngseenheden, de Dultsers

een zwàre slaS toeSebracht. Het gemis

van deze speciale eenheden zou hun

larer in de oorlog opbrekën.

25

Rond 4.00 uur werd he! bevel gege-

ven, dar a le beschikbàre troepen in de

Positle Umuiden eën lronr naar het

ioorden moesren vormen. De C.Pll.

hàd hiervoor de beschikkng ovër:

DÉ mobilhatiè '18140 en dé mèid.gen van',10
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vaanuiSen werden zoveel ínoSelijk aan

boord var schepen tebrëcht, de reÍ
werd onbru kbaar gemaakt oí vérnletiSd

(M.R. l940iJYarlne 19s3, blz. 34).

Na het bekend worden yan de capitula-

tie ontstond grote opwinding onder het

personeel van l8 Bt- Lu.A. Slechts wei-

nlgen maaktèn gëbruik van de mogeliik-

heid van vlucht naar Eníeland. /k vo€lde

me door de 8rit1€n in d€ íeek geloten,:l-

dus de commandant van de batterij

Cornesoor (Cornegoor 1988, l9).

Noord n:ar Umuiden verplaatst (l'1o e-

naar 1970, blz. 573). De vier instalLa-

ties hoog-intensiefvan 150 cÍn met

trekker moesten ter zulden van dëVis-

§ershaven op8€steld worden (Schmidt

1940a, blz. l2). Dë C.l8 Bt.Lu.A. kapi-

tein Cornegoor bege eidde de sectle

raar Santpoort, waar een opstelling

werd betrokken. Ze maakten gebruik

van de onrruimde l€8€rin8, die tijdens

de mobilisarie ir gebr!ik wàs bii l-lll-6
RA. De zoek icht-aíde ing had eën aÍ"

wàchtingsopstellinS nabij en in het
parkVeLserbeëk insenomen. Corne'
goors hulp werd ingeroepén aàntez en

hil de omSeving goed kendë. bovendien

hàd de commàndant Yan de sect e

slechts de beschikking oyer eër rij-
wielkaart van Kennemerlànd ischaal

l:200.000) (Corre8oor 1988, blz. l9).

ln de naÍniddagwerd C.42 Rl door

C.PU. bevo en met ziin troepen stëlling

re nemen ln de liinwiik aan Zeé -

Hoogovens -Ve s€rspoorbrug met

írcnr Noord.Àle troepen in de Poshie

Umulden zouden in deze rtelling opge-

nomen worden.zo ook de KustArtil'
eie.Al e sr!kken geschut, met uiuon-

dëring var die die vuur konden

uitbrengen op hët land werden on-

bruikbaar gemaakt.To€n de bevelen

aan de ondercommandanten werden

ultgegeven kwam echter her tëlëÍo-

n sch bericht van de Opperbevelheb-

ber: woÈe,s ,eerieggen. Aangezien eer'

dere berichten duldelijk waren over dit

§oort bevelen (er zou nooit sprake zijn

van capirulatie) en hèt fe r dat he. te e-

íonisch en zond€r codewoord werd

doorgeSeven, moest dit wel van dë vli
and aÍkomstiS ziin.Toch deed C.42 Rl

navraas, onder andere bij c.Pll. zeí
Deze verzèkerde hem. da! de nieuwe

stelinE ingenomen en de yijand in ië.

der gëval tot 24.00 uur tegengehouden

nroest worden. Hierna verdv/een de

C.PlJ. naar Enseland, waarbii hij tracht-

te zoveel mogelijk schepen en,soms

onder dwans, personeel naar Enseland

të krijgen om van daar de strijd voort
re zerten. Hij wilde hiërbij zoveel mo-

gelijk g€bruik maken yan de duisternis.

lnmiddels waren all€ nog vaarbàre

schepen van de nootueljke oever van

het kanaal teruggetrokken. De C.Pl].

had het commando over dé Positle

llr.uiden oversedràsen àan Luitenànt-

ko olonel der KusiArt leriëVvG.F. van

Heynlngen.Al sne werd duldelijk dat

de capitulat e een feit was en t.ok Var

Blarkom a le bevelen tot het nnemen

van de srelling in. H€t 7 Dëp.Bat. (!it
Haarlem) en de 34 Res. G.C. (het kusr-

bewak nesdetachement ut BLoemen-

daal) werd bevo en h€t íront tussen

ZiikanaalA en de spoorb.us biiVelsën

te bezetten.Voordat dir bevel uitge-

voerd werd.was het bevel lot her

neèr eSgei dër waPens reeds ontvan-

sen (Nierstràsz 961, blz. ló).

t l\liddags, na de capiruLatië. ontstond

pan ek in Umuiden-West en -Oosi het

gerucht deed de ronde. dat Íoft en slui-

zen opgëblàzen zouden worden.I4en

vlu.htte naàr de duinen. Driehu s en

Sanrpoort. Ook de milità ren op het

lort waren oyert!itd dàt hun onderko-

men oP8ëbazen zou worden ën ver-

zochrcn met kleÍn naar de wa te mo-

8en. uiteindelijk Yerleende de

fortcommandant toeÍemmirg tot ont-

ruiming (Nierstrasz lr6l, blz. 6.17).

De laatsten die het for! verlieten waren

ove rste W.G. F. van Heynin8ën (oP dat

momënt de C.Pl.),luitenant tër zee e

klasseT.F.Walma var der l4olen íCom-

mandant l'4arinë Depot Umuiden) en de

ofiicier van gezondhëid 2e klasse H.A.

Yleye\ nodat zii de vlog neÍ hel ve\chul-

digde eetbewif hadden neergehooltl en

deze hodden verbrond (van H€yrinsen

1940, blz.3).1íe! grote moeite vrerd

door politie en ca. 100 Nederlàndse mi-

ira ren de bèvo klng tot ka Ínte gë-

bràcht. Rust këerde pas weer na hët

ontsreken van de straatverlichting.

Laat n de middag drong de capitu atie

ook door bjde mannen van l2 Rlin
Zuid-Hol and. sommlgën gelooíden het

niet direct er vroegen om bevesritirt,

zoak de C.l2 Rl, dië ziin antwoord pas

de volgende da8 kreegl Hiervoor had-

den ze echter de schokkende ervàr ng

van het bombatuement op Rottërdam

meegemaakt. overvliesende boírmen-

werpers hebben zells nabij Zoete.meër

hun dodeliike last latën va len. Ook

werd vanult de YliegtuiSen mer de

boordwapens op de grondtroepen ge-

vuurd. Hierbij makte korporaal Postma

yan 2-l l-12 Rl gewond door eën schot

in de long (l'4eulmar 1940).

De voorraden van het lYarinedepot aan

dë zuidzijde van deVissershaven èn

waardevo le zaken uit het Bureau l'4ij-

nenvegerc en het B!rcau BewakinSs-

-

Een semeente ih oorlosstijd - Veheí lr40.l9l5
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l5 xEl 1940

ln llmuiden wàs het een chàos Er wer"

den vele achtergeb even auloir, goede-

rën en koÍíërs 8€borgen. Tev€,rs €en gro'

te hoeveelfieid gewere4 munitie en

andere voowelen doat de Nederton'1'

s.he miíitoiren op de weeg€'r en IeÍeinen

De binnenkomende Duitser§, onder

wie Ss'ers, srcllen op de bekende nra-

nier direct een onderzoek in naar de

acties die zich hadden aÍSesPeeld nadar

de capituLatie een Íeit was,zoals de

vërnie ingen en de àívoer van de krijgs-

SeyanSenen.l4et naÍne de vraag wie de

verantwootuin8 hiervoor had was van

belang. Dë Ss'ers van de Standarte Der

Frhrer bleven slechts twee daser aan

de k!st. Zil verÍokken om opnieuw

ten strjde te trekken, hun niëuwe

werktërrein lag in Frankriik (Brink/Cra-

mer 1989, blz. 146'147). Hun naseko-

mer Duitse makkers blëven langer aan

de kus( zo'n viiÍ iàar.

beYel van de C.PU. om Èt 24.00 uur

stand te houden had zeer ernstlge 8e_

volsen kunnen hebben.Waarschijnlijk

heeít hiizich nauweljks tjd gegund om

rationeel over de zaken en h!n gevol-

gen na !e denken. Mogelijk woog het

bevel van C.M.S. om zove€l moge iik

schepen en personeel veilig te stell€n

en h€! vern elen var de haven zwaarder

dan de order van o.L.z. om de wapens

neer te erffn (NieBfiàsz 1961,

blz. l9).

23 MEr 1940

Op deze dag vertrok de stafvan l2 Rl,

incluslef de morderen, Pa8 en óveld

wed€roÍn naar de kwart eren in Sant-

poorr.Tw€e daSen lare. verr.ok ook

lll- 12 Rlvanuit Zoetermëer naar de

kwartleren in Velsen. De manschapper

vàn l-lll-6 RA keerden ook weer terug

ln Santpoort. Op 26 mei glng ongeveer

de helít van de aanwezigë slerkte op

Sroor ver oí De rëst werd dee s oPSe-

nomen in het op l4 iuni opgerichte

l2é Bewak ngsbatalion. Ook di. ba.al-

lon werd op 24luni opgeheven en op-

Senomen n hér 5l Rl, to! de bezefter

Rond 25 mel wordt ook l8 Bt. Lu.A.

gedemobllkeerd vanu t Utrecht waar

ze via Weespe rkarspel zijn terechtge-

komen (Cornesoor 1988, blz. l9-20).

moetcn worden gebracht!
Zegt het voort!

De commanalànt ven de Duitsche bezet_
tingstroepen beveelt, dat alle achtergeleten
auto's van Joodsche vluchtelingen, hetzij
weggegcven
het HooÍdbu reau van Politie

oÍ gekocht. onmiddellijk naar
Tibeiiuspl

n eder teYal is het een t.oor geluk ge'

weest, dàt Umuiden oP l4 mei niet dÈ

rect oyer de grond § aan8eval en. Hèt

t,t \?,f 't r[ r? lf lI l, r, l, l/.rt'l a
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Seen aPafte Nederland§e troePen

meer nodig had (Stilrnr 19400, blz 5).

Auto's van Joodsche
vluchtelingen inleveren!
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Na de meidaSen kon de íieste bàlàns van gesieuveldèn opgèmaakt worden (Hoek 2.j., blz. 184-241)l

l^yehen Ceborch hiln iftn,dÈ eldets Cèsheuveld zijh:

Nàam geb.plàrts Eeb.datum ríil.rang gèvàllen

BeGèts, BS.

EvPe,J.w

laBen, cl.

woí G.L.

Zeeuw, B. de

I n Yeh èn ge sn e uv eld e hi I no i rc n:

Naàm Seb.plaats

Den HaaS

Beverwiik

Den Haag

03-08- t905

06-09- 1920

t0- t - 905

t3-02-1907

07-02-t904
5- t- t9 t4
5-03-tï2

28-03,tfl2
28.0t-t923
2t-Ir-t9t9
03-t t- t9 t5

Zwijndrècht zwijndrecht
30- t2- 19 5

22-02- 9i5
7A-A - 922

23-02- 9r9

26.12- 9r3

2 -0t-19t0
9- 0-1907

t-10-t907

vàn bovènstàaóde militàirèn vielPJ. Blonk aan boord v.n het Batterijschip Umuiden.de overten aan boord van dè Mijnenveger M2

Bosman,l.G.

Bothoi R.

sne len,l.B.

Den Haar

Ede

,,,.,,,.1896?

2ó-04-t903

t8-06- t9 t7
22-09-t902

0l-0t- t9 t9

02-06,t9 t5

04-05- t9 t6

Eén 8eméèftë in oorlog3tiid - v.lten lr{0.1t45

8eb.datum m l.Én8

Blonk, PJ.

l.1an, J. de

Riinsburger,l.

Smks, PH.T,l',1.

smulde.s, B.]YJl.F.

lska,l.

lnyeken besruftn nilitanen,die etde6 gesneuvek ziih:

Naam geb.plaàts geb.datum mil.rung

dpl.sld



LiistYan A,H,K,

l8 Bt.LuA.

c.tÍi
c.t,1.s.

c.P[.
c-t2 Rl

Dep.Cie.Bèw.Tn

D,H,T4.V

D,14,V

G,B,

HiMs.B.V

Hr.Ms.l'1.Y

K,A,

K,N,I,L,

Lu.14lti

t1.c.
tY.c.- l-t2 Rt

o.t.z.
P"c

Pel.Lu.14itr.

Res.G.C.

R.t.

l- l-6 RA

t- t-t2 Rt

r5 t.30
24 t.30
71.40

t2 L.40

Altemeen HooÍdkwartier !e Oen HaaE

l8e Batterli LuchtaÍweer

Commandant Pos tiè Umuiden

commandànt l2e ReSiment lnÍafterie

Depoi Cómpagnie Bewakints TroePèn

Divisie hulpmijnenve$rs

DiYisie 14iinenYegero

Grens Bataljon

Harer l'lajesteits BewaklnEsvaartuit

Harer l',1àjesreirs líijnenveser

Konink ijk NederlandschJniisch Legèr

Lu.hrverdediSintskring

lÍitmilleurcompagniè vàn het 3e batalion, l2e Rl

Opperbevelhebber Land- en Zeèmacht

Peloton luchtdoelmiff ailleurs

Reserve-Grcnscompatnie

le bafterij,3e aíde in8,6e RA

le compa$ie,3e batàljon, l2e Rl

1cm gèschut teSen luchtdoelen

batterii oI kanon Yan 15 cm lans 30

idem van 24 cm lant 30

idem van 12 .m lant 40

29De mobilis.tiè '38140 è. dè mèida8èí vaí'40
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Dilk, res. mai. H.l',1.C., I 940, 6e vechtsbeti.ht C --lll- I 2 R.l.: lA, ll,
12, 13 en 14 mei l94o,Yetsen (dossier 478/ 9)

Enselén,L.,hulpàalmoezeniérstar42 R.i.(Umuiden),2.J., vaskg l0
nei 1940 en ll tat en net 14 me, /940, z.p. (dossier 484/5)

Hamel, knr. t. z.2e Kl. L.A.RJ. van, 1940, De dronorsche neidose,

ré i]nudén, Umuiden. (do$ier 484/ó)

Hellingman, Kapt.- tnt, t. z. C., I 940, Ko/l rereldg 8ebélneni5se, È
llnuider nnaf l0 nei 1940 taÍ dorkohsr in Eneelohd l5 nei d.o.v.,

Heyniigen, kni'kol. der K.A.\4G.F.yan, C. Positi€ lmuiden,
1940, Derd.henenr Klsrdrr,ller,e,VeBlog ovet het Í)jdvak lA - l4 nei

/940, Jmuidèn. (dossier 484/8)

Laan, maj. K.van der, 1958,3.11t.1 2 R.t.rijdens de aa ossdosen in

nei /940, Den Haat. (do$ier 478/24)

Marine, 1953, DeVerichtinseh in de Posire llmuiden seduren de

de oonotsdaten in mei 1940 en de periode hi€Ean vooraítaandè,

l4ededelingen van de Motinestof 2/53 (coníidentieel rapport).

l'1eulman, rcs. kapr. E., i t40, 6e vechtsbeicht C.-2Jll-12 R.l.: 10, ll,
12, l3 en l4 mei lg4A,velsen. (ioss er a78l21)

l'1.R., ltnt. r. z. 2e Kl., l 940, 8appott Ktijgsveni.hÍingen, pl.ots: llnuL

den fon, Falmouth. (dossier 484/l)
Nl€nhuis, res. kapr. 1., I 94 0, 6 eve.hrsbeti.ht C-- lll2 Rl.: 10, 11,

12, l3 en l4 mei l94A,vels.^ (iossier 478/21)

Po!, res. hnt.1., L40, Gere<hrsbeti.hÍ C. l2e Ca È- fi|-von 8 stof

l2 R.l.: lA, I I, 12, t3 eh t4 néi /940, Hoosezand. (dossier 478/l)

Steur,vdt.J.l., 940, ye6iog vdn gebeuneDÀsen Det motormoteriee/

Íitlens en na de aaíl C-VeÉ.Ír'12 R.l.,veken. (do$ er 478/7)

Stiirm, knt-kol. G., 1940, Oogbaek van het I 2e Reginent lhfonÍètie.

Santpoorr. (dossier 478ll)
stirrm, knt,<ol. G., 1r40, Gevechtsbeiàt C.12 kl.: 10, ll, 12, l3
e, /4 trei i 940,Velsèn. (do$ier 478/2)

Wàlma van der l',1oien, knt. t. z. le Kl., C.lYarine Dèpot llm! den,

1940, Chtunol isch ve5lag avet de oó ógshnhdelihgen in de Positie

l,/n,iden,ljmuiden. (do$ier 484/ l)
W jdeyeld, res. kapt. l.S., 9 40. Gèeechtsbetkht C -1 111- 1 2 R l.: 1 0,

11, 12.13 en l4 nei 1940,\esen. (dossier 478120)

Bilde Se«ie Luchtmacht Hhtorie vàn de Luchtmachrstaf (sLH)te

! GÉvenhage zijn de volgende apponei ii8èzien:

Schm dt, L.P knt-kol., 1940a, veBidg vd de kiiSw$richtingen i. de

periode l0 tln l4 nei 1940 von den Luchwèdedi9ihgskting Anster

ddm,Amsterdam. (doos 61, ll.3)
Schmidr, L.P hm-kol., 1940b, Dolbaek Stof-Luchvedediglrgtktirg

AhsÍè.ddh,l I óPtil 19i9 - l5 mei /940,Amsie.dam. (doos 61,

1.09)

NN, 1940, RdpÈoft vdn her cé ntrcol Luchtwochrburcao, ihzoke neL

dingen getlurcnde het41vókvóh l0 hei I94A bÍ en etI4nei
l940,von A0.00 tot 18.38.2.p1. NN, 1940, Gevechtsbericht van

I I mei 940, Luchweriedigingskr ng Amsterdam, z.p. (doos 61,

.2)

Bij dè Secrie l'li iraire Gèschiedènh van dè Landmacht (Sl'1G) te s

Gravenhate zijn de voltende rapporten ingezièn:

Berye, kipi J.H. 
yan de, 940. GvechtsbetichÍ C.-M.C.lll- I 2 R t.: t 0,

ll,l2, l3 en t4 nei 1940.|)nuiden. (dossier 478/25)

Barkom, hnr.-kol. I.Pl.G. van, C.42 Rl, Eericht op schriven vdn

ConnontlontwesíÍonrveslinl Hallond dd-29 Mei 1940 Secne l-l Na.

2 8.,lmuiden. (dossier 484i4)

Bii drle oud-miltalren van l2 Rl ziin inlcht isèn insewoinen:

dhr R.Íooms, l]nruiden (ntèrv ew d.d. le-10- 1994),

dhil.Hoevens,Hoogerand-Sappemeer (brieíd.d.29-12'1994) en

dhi R.É de Boei Rodei (breí d.d.25-02-1995).



Velsen

De mobllhati€'l8r4o en dè mèid.gèn van'l() 3t

Jessico Yoeten

Als in de vrcege ochtend van de l3e mei 1940 dé Dofterei de

haven van l]muiden verlaat, (omt €en einde aan de Íneest bi.

zarrè roernee Lrit de geschiedenis van het Engelse Sadlert

Wëlls Ballet.

Aan boold van het volgepakte Engelse koopyaardiischip

wachten de meer dan veertig dànsers samen Ínet zo'n drie-
honderd Engelse landgenoten en neg€ntig F.ansë vluchtëlir"
gen op de dageraad. HonSerig, vel.moeid en angstig realisë-

ren ze z ch dat ze tot de gelukkigen behoren die het bezette

vasteland van Eurcpa achter zich laten,op weg naar huis.

De ba letgroep heeft ëen etma:l doorgëbracht in Hotel
Velserbeek, dat in de Íneidagen na de invas e boordëvol zat

met vluchtelingen. Gelaten er tegelijkertiid in €en vrcemde

euíorie over de schoonheid van het park vullen de dansers

de uren met niersdoen en wandelen.Terwijl de bombarde-

menten in de omgeving en geruchten over de naderende

Du tse troepen de atmoíeer steeds dreigender maken, spe'

len ze een par.ijtje voetbal mer ëen hardjevo Nederlandse

soldaten om de tiid te doden.

Even na middërnachr volgt eèn ijzingwekkende sluiptochr

per bu' naar de kade van de zwaar bewaakte, biina herÍne-

tÈch yoor de bukenwereld afgesloten haven en ten s otte de

inscheping. |laar ook aan boord zijn ze nog niet veilig. De

buitenhav€r ligt vol miinen en Duitse bommenwerpers pro-

beren vluchtende schepen te localis€ren.ViifendertiS iaar la-

ter beschrijít de dan wëreldberoeÍnde primà bàllërina l4ar-

got Fonteyn in haar autobiograÍie hoe de vluchtelingen,dle

instinctieí de betrekkelijke veiligheid van het dek opzochten,

raar b€nedén gèdirigëerd weÀeÍHet enome, nooryeestige

s.heepstuim was ol avetvol net vrcuweD en kind€ren, di€ ergens

een plekje op de vloet hodden gevanden; het enige dot et op zoÍ

Het valledige a.hÍeryandvehaal van de Nededondse loemee

von Sodlet's Wells BolleÍ in de neitlagen von I I40 ir gepubli-

ceerd ii het 
'íeekblodvrí 

Nede ond ton 29 april 1995,nr.17,

oider de ttelOp rpitzen de invasle tegemoet. De tournëe

vèn het Sadlers Wells Ba let.

GemeènrearchielVehen.

l'1aryor Fonteyn. Autobiogroph/, London, 1975.

Dame Ninette deValoh. Come donre w,th ne o meooii London,

t957_

Chrcóooskch vèBlàsovèr dè óorlógshandelinSen in de positie

ljmu den,lun 1940.

Dà8boek uitenant'teÈzee 2e kàsse L.A.RJ.van Hàmel, mei 1940.

Naval H storka Bmnch. Londen.

Biilasè I lJmuiden l2- l 3 mei 1940

wor zelf een plekje zoeken en moot te goon zilten op de hade
ploike. tussei hel Írc, deikend aon de gruwelijke gevolgen ah

we zouden woden o\gebtazen.

Vijítien uur duurt de overtocht. Dan meert het schip aan ln

Harwlch.llet de rrein keren de dansers tërug naar londen,
wàar ze tien dag€n tevoren volgoede bedoelingen waren

vert.okken om voorstellingen te #vën in het néutrale Ne-

Het is l4 mei. Nederland tekent die dag de capitulatie.
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Het drama met de autobussen

Hetdrano net de outobu$ei von l€o (ors uit He€mstede en

de N.V. Stormvwls uit llruiden-Oosi ap l0 nei l94A

boiieischuui De I lde nei's motsens voes zijn we von doot uit

vettrckken. ontierweg noor onze besÍenming. Den Haaglsche-

veningen, h€bben we erke/e molen aPohÍhoud gehad doot Duitse

\4iegtuigen en een hevie luchtgevecht in de omgeving vonwa.
nond- Ook zin we langs een banÍe.htet gercden. Daarbij slond

een autabus, woatin ,1e lijken von Hollandse nilitoten nog aon-

De .horfleurs hebben eerst met blrbber lit een s/ool het dok

von de bus,ng€sme€rd en /oier inWossendor zU-n de bussen ge-

comouíleerd met tokkenboss en, omdat een oluniniunkleurig

dak zeket als de zon eraP scheen al te duidelijk zichtbaat wos.

Oe oorlog met Duitsland is uitgebroken én van gerege de

àutobuslijndiensten is geen spmke meer. Overal worden au-

tobussen,vrachtwagens en luxë aulot tevorderd door het

Nedèrlandse ese. De chauífeurs krilsen opdmcht militàirën

en materieel te vervoeren naar plaatsen waar het Neder-

iàndse legër in gevëcht is met dë Duirse parachutisten. Dit
geldt ook voor de militalren van het l2de regimenr iníante-

ri€, dië gelegerd zijn in school D aan de Heidesrraat re

Umuiden"Oost, op de buirenplaats Beeckestijn en onder
meër in school G teVëlsen-Noord.

De I Ade Mei's moryens on negen uur zie ik soldolen uit school

D een nitnillew, omtingd li,et zakken zond, ploatsen ap de

kruising Zeeweg-Willensbeekweg-Heidestruot. On elf uut Co ik

weer kijken e, oíes stoar er i og, moor no het middogeten ko"r,

ik et nagmaals en toÍ rrijn vetbozing zijn alle niliÍoten weg.

Als ik vruag woot zit gebleven zijn, wordt nij ve eld dot ze nei
oulobusse, von de N.\l Srormva1els en wachtuogens yan,1e fir
mc Overda+ zijn yettrokken. Niemand weeÍ woatheen. Alle mili-

taten die gelegen warcn ol Beeckestijn, zijn lotet vettrckken.

Aldus het relàas van de heërJan vàn Es,toen chauÍÍeur bij

de N.V StormvoSels uk lJmuidën. Hij vervolgt.

lk moest om twee uur ín de middog nijn diehsl tiideh Ínaat

keeg een andete ardrc.ht lk naest net bus no. ö noot

Eeeckestr',r om miliroke" te yetvaeten, somen met nog twee on-

dere busse, von Stormvosels neÍ de chauffeurs Mettens enwil-
ten Konijn.

ln het begn rcn de avond,tussen zes en zeven uu, vettrck

de colon,r€ outobuss€, €n vrochiwagens, geloden net matetieel

zools veldkeukens en deryelijke.Vedet woren nog een oontol

luxe-outot gevorderd i, yeJsen-Nood en aon onze colonne taege-

voegd Een en ander wordt bevestigd door de heer Roef

Tooms,toen als militair in Beeckestiin gelegerd.

Éen ordonnons von het Nede ondse leget teed voor de

colonne uit Heloas kwom de colorn€ vost te z,tt€n oP een och-

terweg b, Lisse €,r moest in hoor geheel doot avernachten in een

Over militairen, Seleserd inVe sen-Noord, is welnig bekend.

Dezen zijn voor oí na hèt deÉchemënt uk Bëeckesliln veÈ

trokken met d€zelíd€ besremminS.

Terug naàí de gevorderde àutobussel. d e ,n her beSil var

de middaÍ van l0 meiziin vemrokken en die raar Haèrlem

zijn gedirige€rd, waar op de Dreeí een Srote colonne werd

samengesteld.Van daàruit vërrrok m€n richting D€n Haa8.

Voorop reed een bus van de íirma L€o Kors uit Heèmstedë

en daar achter rwëe buss€n van de N.V Stormvosels uit
llmuiden.

Bij Sassenheim ging het mis. Een Duitse bommènwërpër

(vermoedelijk een Stuka) wierp ln duikvlucht drle bommën.

Een bom troí doel. Het was de voorsre bus van Lëo Kors.

Tien militairen verbrandden levend en de burgerchauííeur

l''larinus Kors troí hetzellde lot achter het stuur van zijn bus.

Na het uitbranden van de bus waren de militairen onherken-

baar ve.brand. Zelís hun identireitspl:atles waren gesÍnol-

Op l2 mei bes oot Ínen om de gesneuvelde militairer te be-

graven in een bomtrechter op het weiland yan de heerl.
Boumeester even voor de Postbrug in Sasserheim, waar het

verschíkkelijke drama zlch aíspeelde.

Ook in de twee autobussen van de N.V StormvoS€ls uit
llmuiden waren veel slachtoffers en enkele zwàar sewondën.
Deze mensen werden overgebracht nàar ziëkefhuizen in de

oÍngeving (Oegstgeest en Leidën). Ook de beide chauffeurs

van Srormvogels bèhoorder tot de slachtofíers. De heer

Kees var Es vold de dood en ziin collesà Joh. K,ljge'is op

l2 iuni 1940 in her ziekenhuis te Leiden overleden. Het is

niët gëheël duidelijk of de twee bussen van Stormvogels ook

militairen hebben vervoerd van het l2de regirnent iníanterie

uit schoo D te l]mu den. Het ir soed írogelijk dat het mili-

tairen wàren van het 9de regimert iníanterie ui! Haariem.

O p geteken d d oor'f . Rodem oke$
in sdmensprook Ínet A. PÍinssen

Àrór ff d. N Y sr0rmrcs€,5 t ,lnuiden m hd ,d vè,srbèPr

Bijlage ll

{t
(
l',



De bezetting van Nederland werd ook in IJmuiden met

gemengde gevoelens ontvangen. De havenplaats, in het hart

van Hollands kust, was voor de Duitsers uit een oogpunt van

strategie van groot belang. Het is daarom interessant te weten

hoe onze oosterburen de bezetting van IJmuiden en met name

het forteiland in juli 1940 hebben ervaren.

Het eiland met
de ratten

Deze iníormade is vàstgelegd in €en

Duits gedënkboekje van de Marine-

Flak-Abtèilunt 703.

Hét hooÍdstuk genaamd Die Rotte,,nse/

ademt ëen íèer van racisme en anti-

sem tisme onder de Duitse soldaten

en verhaàlt dat hun aanvankelilke hoe-

rastemmint omslaat in anSst voor het

oorloSsgëwèld.

t !r

t J.
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Op l9 iul 1940 riidt een lange stoet
yrachtauto\ over de vlakke Hollandse

wegen. De mensen blijven staan, kijken

de stoet nà.stekën de hoofden bii el-

kaar en halen de schouders op. Zij
zien het lichte en zware luchtdoelSe-

schut dat acht€r de auto! hàn$.War
dit allëÍnaal evenwe te betekenen

hèèít k2n men niet bevatten- lYaar wat

hebben di€ nieuwsgierlge Hollanders

er ook eieenliik aan om te welen dat

wijop weg ziin naar Umuidën oÍn onze

eër§te Po§ tie in te nemen.

la, Umuidenl"Dat is'n mooie klus.

dàar krilgen iu lie verdomd veelté
doenl' had de conrpagnlecommandant

ons àl enkeLe malën belooíd. Dat is

prima, dat willen wij immers luist.
Wi hàdden natuurlijk al iníormaÍië in-

gewonnen en waren te weten Seko-
mèn, dat Umuiden een visse.shaven is

diè vh èén kànàal metAmstèrdam. dë

handelsmetropool van Holland, ver-

bondèn ls.Hier bevinden zich dè

Srootste sluizër van EurcPa,50 meter

breed en 200 meter lang,en boven-

dien zijn er hoogovens die nu voor

Duitsland produceren. Sluizër, kànaal

en hoogovens zullen de objecter ziin

die wj moeten beschermen. Dus met

volLe kracht, erop àÍl'sAvonds komer

wil in he! gat aàn.Aan de overkant is

het eiland dat wii zullén betr€kken.

Met drilvëndë kranen wordt ons mare-

lr dë drië klëin€ barakken waar wij

zulen verblijven, heeÍt hiervoor vër-

moede ilk de duivel met z'n mà le

moer gewoond. Een zwijnèstal is ei-

gënlijkgeen goed woord voor hetgeer

Eindelijk, de maan staat al hoog aan dë

hemel,kunnen wiions aàn dë weveÈ

diende slaap oYergeven...

Als mer koning van een eiland wordt

dan verkent men het eerst helemàal.

Dat is duidelijk en de oude Robinson

Crusoe deed hët oo( zo.

Zoals sne b ijkt is het helemaai Eeen

eiland maar ëen eilandje, dàt met enke-

le stevige passen overgëstoken kan

worden. Rondom bevindt zich wàt€r.

ln het noorden,zuiden en oosrcn

wordt het door de Ínond ng Yan het

kànaal begr€nsd,ln het wesren be-

spoek de zee het strand.

bovend en zijn we nieuwsgieriS. Naar

binnen dus. Eer steile ilzeren trap leidt

naar beneden.We staan in de smalle,

duÈtere droge grachr die rond het fort
loopt.Voor ons bevind! zich de lnganS:

een zware ijz€ren deur. Hij is niet oP

slot. Een verstikkende ucht van veÈ

roning en èen bovenmatiSe stank vàn

allerhande vergane rommel komt ons

tegemoet uit hét doolhoívan donkere

Yochrige ganSën er krcchten. De ëne

na de andere deur wordt opërgeduwd.

ln de vertrëkken ligt àlles wanordeiilk

door elkaar Hollandsë geweren, uni.

íormen, schoenen, laarzen, munkie,

pktolen en buskruk.Van boven lot on-

der s het íort mer e€n ënorme hoe-

veelheid van de íneest uiteenLoPerde

explosieven gevuld."t4iin god, als di!

bouwse eens de lucht in zou 8aanl"
De enige evende wezens die we ln het

fort aanlrëffen ziin ratten- En wat een

loedersi l'4et een Sriezeligë snelheid

rennen ze door de Sangen,krulPen on-

dèr de stapels laarzen ën uniíormen,

die ze al halí opgevreten hebben. Zlj

zijn, zoals we spoedig vèsrstellen, de

werkelijke koninsen van hèt ëilànd. Ze

zirten in de barakken waar ze ons

brood opvreten,we vinden ze in de

kuil waarin het aívèl uit de keuken

wordt gegooid en ook achrer d€ atri-

nes. Overal zien we hun sporen in het

rieel en ons gëschut en met lichteB

worden onze overige spullen er raar

Her mëest opvalende aan het eiland is

het oude fort. Het is diep in de trond
aange egd en alleën het koepeldak

steekt er bovenuit. Her is oÍngever

door een primitieye aírustèring var

prikkéldraad. Een be ache iike beschër-

nring tegen een serieuze aanvallWil

zoeken onde&oÍnens voor de man.

schappen van ons luchtdoeLgeschut en



ln de grotë gëschltskoepel van het

íort vindën wë vijf stukken 28 millime-

rer geschur van KrUPP uit het jaar

1868 en voorts nog enkele stokoude

kanonnen. Een klein wapenmuseuÍn

Op dit momënt is échter de belang-

riikste vraag waar we waler kunnen
yinden.Als na vëe/ zoekèn eindelijk

een pomp is teyonden beginnen we

eerst aan een profes§ionelë schoon-

maakbeurt. Eigenlijk zijn we tiidens her

hele yerblijí in Umuiden voortdurend
blijven opruimen en schoon schip Ína-

Net zoak in het íort iggen ook op het

terrein overal Ínàssal Hollandse sta en

helmen, munkie voor gëwer€n, veF
bandartike en €n overigë uitrustingr
stukken.Alles wijst op ëe'r jammerlijke

vlucht van onze Yoorgangers.

We krijgen ook bij benaderins een

idee hoe het in eën woëstiin moer

toesaan. Zodra de wind vanaízee

waàit - en dat doet hii hier bilrà akiid ,
is de lucht vol met het íijnste zand, dar

door de kleinste naden vàn de barak-

ken en onze kieren, in orën, mond en

neus dringt.We drinken kome met

zand en eten 8ou àsh mer zand.

ln de haYënmond iggen twee grote
pa§sagiersschepen. Eén is er door de

Engëlsën tor zinken Sebra.ht om de

doorvaart te blokkeren, het andere,

het"lodenschip" zou op eën mijn se o-
pei zijn.llen heeft ons verteld, dat er
zich op dir schip zeer veelloden op de

vlucht bëvonden, die bij de ondergang

van hun trct§e zeèstomer met hun

heie h€bbèn en houden een echr

roem oos einde in de golven hebben

gevonden. De bovenbouw var de beide

schepen sEekr nog uit het wàter en

aànsezien wijsebrek hebben aan à le

mogelijke goederen, koínt onze com-

mandànr op het idee dèr ze mogëlijk
daar te Yinden ziln.

líet een Srote roeiboot varen we naar

de schepen.Tussen de gebroken mas-

ten en versplintërdë dëlèn lopen wij
rord op de gestrande rèuzen en "ritse-
len het ëen en :nder En we rirselen

een heieboel! Fautëuils en stoelen, ra-

fels en sch ilderijen, wastafels en clo-
setpotten mer waterspoeling, bestek

en zelfs een kleine vleugel nemen we

triomfanteiiik mee naàr ons eiland...

De veronderstelling dar we hier over-

vloedig met dëToÍnÍnyl kennis zullen

maken, blijkt snel waar te ziin. lJmui-

den is name ijk de më€st vooruirge-

s(hoven post op de belanSrijksre aèn-

YlieSrourc vàn deTommyl naàr

Amsterdàm en vooral naarWest-

Duitsland.

Geen worder dat men ons Seen ruÍ
gunt totdar dé bàtteri, die op het ein-

de van hèt eiland moer worden opgë.

bouwd, oyereind staàr.ln één dà8 zijn
de drie stukken Seschut en her mareri
eel geplaatsr, de kabeh selesd - de bat-

terij ls klaar voor gebru k. Bovenop

het Íort wordt her lichte luchtdoelge-

schut teplaarst en de schijnwerpers

word€r aan de overkant op her vàste-

Wij merken hoè ver $/e vooruit zijn

gep aats. en dat wé helemasl op ons-

ï,

f
ï-
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zelí ziin aansewezen.Wle zal ons oP

vijàndeliike vliegtuiSen àttenderen, als

we ze zelí niet oPmerkenlWe ziin aan'

Sewezen op onzè goede o8er en oP de

oplettendheid van d€ uitkijkposten

Vooltdurend zoeken we vanuit het fort
en de batrërii de lucht met kijkers aÍ.

De barakk€n li88en honderd meter van

de batterii. Het eerste alarír laat niet

lang op zich wachten.Wil overbruggen

deze aístànd.alsofwe ons voor de

eerstyoLgende OlyÍnPische spelen wi -

len kwaliÍcër€n. al struikelend over de

aangebrachte draden. Daarbij scheu-

ren we het oveftèidstëxtiel dat we

dragen aan de doorniSë struiken.l'1et

ha.gende tong en met knikkerde knie-

ën koÍnen wii bij de bàtteril aan. En dit

gebeurt vaak zo r .ien tot vijítien maal

per dàg.

Dat is op den duur niët eííiciënt. DaaÈ

om zëtt€n we bii de batterii viërper_

soonstenten oP. Nu bevinden zich

voortdurend twee Ploegen voor de

bediëning van hët geschut en één

ploeg voor de vuurleid ng buiten ter-

wiil één ploeg die hergeschut kan be-

dienen in de ba.àkken paraat s. De

vierde ploeg is vriivan dienst en ma8

aan land 8?an. Later Y/ordt de comPaS_

nie in twee ploeSen ngedee d, een 8e-

vechtsploes en ëen vriie Ploe8, die

elke vierentwintis uur wkselen.

Zo'n leven in een tent liikt heel ro-

martisch, nietwaar? Dat dachtën wlj in

h€t besin ook.lÍaàr v/e komen er a

snëlachter dat het in werkelilkheid op

den duur allesbehalve prettig is.Vier

personen slaPen in zo'r klëine tent

meer over elkaar dàn naast elkaar.A §

eèn Yan hen oP wacht 8Àat staan moet

hij onvermiidelijk oyer ziin kamerader

heen klim Ínen. " KaÍíer, kan je niët een

beetje uitkijken? Net àls ik over Friedà,

mijn vërlooíde in Kiel, aan het dromen

ben koÍn iii stommèling en trapt m€t ie
krommë spillebeien op miin Pràcht-
lichaam. Sodemieter op, cultuuóar-

baarl"

We kunnen ons hier buiten ook ni€t

was§en. Dë PomPen zijn t€ ver wég en

her"badderen in het opén wàtel' s al

in het begin door de dokter verboden

vanwege de vele loodse lijken die het

w:ter bedorv€n zoud€n hebben.

Erger is het evenwel dàt de zoÍner ons

in de steek laàt. Het gaat stormen en

ziin op de àndere oever geYallen. De

Yol8ende morgen wol.dt duide iik dat

de telefoon eidingen naar de sch jn-

werpers op twintlg PlaaBen kaPot zljn

Het isgoddank de eni8e schàde die de

bommën hebben aangerlcht.

Twee dagen later valen de Engel§en

ons opnieuw fe aan.lëdercen bëvindt

zich op z in post.Wij horën de voge

hoog boven ons v iegen we hebben

nog n er ya§t8e§teld of hii het werke-

lilk op ons 8eÍnunr heeÍt oí hii laàt zijn

bommen àlvallen.weer lissen wij in

een ooSwenk mer on§ Sezicht in de

moddër De bommen komen suizend

in de onmidde liike om8eving van de

batterij in het watër terechti !e ont'
ploíÍen met daverend geweld oP het

oevertalud in de buurt van de hooS-

ovens en var de vuurtoren.

Er is nog een nacht die wë niet snél

zullen verSeten:de nacht Yan 4 oP 5

aug!§tus. Het is deze nach. al ÍninÍens

voor de tiende oÍtwaalídé maal luchta_

lirm We rènnen al struikelend naar

hetg€schut en de andere aPparatuur'

Op onbereikbare hoogte draait e€n

Engelse machlne in allè rust haar rond'

jes."Dekklngl" -Weer huilt en íuit
het,weër davert en Lichr het op bij ons

in de bLrurt.Aardkluhen, stenen en

granaatsPlinters v iegen Sriezehg dicht_

bii in het rond.Vier brisantbomÍnen

zjn op het ëiland en in de haven te-

rechtgekomen.We hëbben gëluk ge-

he! wordt geme€r koud en de tenten

laten wind en regen door. Dàn houdt

alle romantiek op. Dan kan alleen nog

humor helpen. En dat doer hijook.

DeTommy's hebben heél snel lucht van

ons Sekregen. Door verkenning of vla

verraad, wiè zal het zeggen? lr ieder

gevalSeven ze hun Y sitekaartië alaf als

wij nèuwelijks drie dagen oP het e land

ziin. Deze da8,22iuli, zullen wiiniet
gemakkelijk vërgeten.

Het is een héldere rusti8e racht Plot_

seling v/ordt ër vàn verschillënde kan-

ten het geluid yan vllegtuigen Semeld'
alarÍn1-Als we Ínaar bii hèt gëschut

kunnen koírenl "E.S. in eins"wordt 8e'
íreld-neen, her is Seen herkennings-

teken. Dë rod€ x oed àan d€ hemel

wordr sterker er §terker. Het maakt

de nacht tot een daS,zodat w€ de hele

om8evnSom ons heen duideliik kun-

ner herkennen. Eën ichtkogell Het is

de eerste keer dat we dil hle. Íneema_

ken €n het geefr nu niet dire.t een

pretti8 gevoel. Nu liSt hèt eiland als oP

een prcsenreerb aadje. En daar roÍ'r-

mek en dondert het a in de lucht, een

geluid dat we nog niet kennenieen hui-

len dàt snel hoger en harder wordt. '
"Dëkkin8l" schreëuwr het hooíd van

her afweergeschut.We lggen Plat oP

de grcnd en hor€n hoe het huien

overS:at in íuiten en dan: Pat§l _ Patsl

- patsl

Het davert veëlvuld g rord ons eiland.

Wë zien de lichtíitsen. Dë bommen

§"
:,

7:_



H.t èilànd mèt dè ratten

had. ons is niers ov€rkomen.l4aar më

nigeen die eerst zijn helm achteloos

ertëns heeít achtergelaten, looPt hëm

nu Yertwiiíeld re zoeken.

'' Het íoft Íaat in brandl" Ergëns van_

uir hèr duistèr klinkt deze krcet.We

kijken op en zien eën íelle vuurgloed.

Verdomme, dat moet erSers m dden in

het íor! ziln.Als de munirie in het fort
explodeert dan Saat ook het hele ei-

land mee de lucht in €n dan kunnen wii

bij dle Selegenheid Petrus meteen për-

soonlijk "soedenavond" wen'en.

Bercerde angstiSe minuten gaàn voor_

bii.Wij staan daar maar te starër naar

de brand dle na enige tijd steeds klei
ner wordt tot hij gehee dooft. En dàn

komen we te weten dat de brèndbom-

men inderdaàd in hët íort terecht ziin

gekonren. De sergeant-maioor heeít

echrcr de vrije ploes bil elkaar seraaPt
en met hen dè brand geb ust.

Ho€welwe te vaak door de regen en

§torÍn in de tenten en barakken 8e-
jaàgd worden zijn er ondertussen ook

wame en zonnlSe dagen en heldere

zomernachten mët Ínaanlicht.Tijdëns

zulke nachten rolen wil ons buiten in

orze dekens ei, kiiken naar boven nàar

de heme.We volgen met onze blik de

melkweg èn zoeken de voo. ons be-

kende sterrenbeelden. D€ Solven r!i-
sén z:chtjes. Over het water rondom

ons heen speëh €en vaag,Slinsterend

lcht hët lichten van dë zeelWe ade-

men de pingé ën fd§se lucht diep in.

De gedachten dwà en ver aí naar huis.
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den door de inspanningën, h€t vele ge-

vaar ën alle plezie. vérlatën. De ran'

sels worden omgegord en de laatste

bezirtingën opeeborgen- Nog een kor-

te inspectie en dan word€n we n dè

ochrendschemering Ínet de boor oveÈ

8ezet.
Enige ogenblikken later slaàn dë moto-

rcn Yan de vrachrautot aan en zet de

sroet zi.h in bewesins. Onze blik sliidt
vóor hèt laarst over dè haven. het ei-

land, de hoosovens, de sluizen ef over

dè k èi.e sombere stad.

Sinds enige tiid doet het Serucht de

rondë dat we het eiland weer zullen

verlater. Dat kan ook ni€t ànders, nu

d€ batterijzo ongeveer is aangelegd,

het Seschut achter a3tuen wallen is ge"

bracht en voor de manschappen mooie

ru me onderkomens ziin vërvaardigd.

En op een dag bliikt het Serucht waar

te zijn.we word€n invlssingen 8edè-

We breken hët ges(hut en het andere

matërieel weer aí en brenten onze

hélè hèbben en houdèn naàr de andere

óèvèr waar vmchuurot klaarstaan.

Er rest ons nog een laatste nacht oP

ons kleiae ëiland.Weer moeen wij

een stelling die or§ dierbaàr È gëwoÈ

Wn von detylnsihlet flak...,

Ttotliliansbuch d 
^4otine+Iók-Abteilung 

7A3

Herausseseben zum erstenlahrestat,,.l.

Verlaling u t her Duits door

En wat doen we ais we vrii zijnlWe

schillen aardappelen, wassen orze

p unje, schrijven en 8aan "àan land".

Vee aantrekkëlljks bezit Umuidën niet.

Het is een klëine havenplaàts mët vk-

conrervenlabrieken. Nu ligt à le§ §til.

De koners.die in een hoek yan de ha-

ven loom op het water dobberen in

een niet gëwllde §laap, kunnèn niet de

zëe oP Saai om të gaàn vksen vanwegë

de mijnen.

ln het naburigevelsen bëvindt zich een

groot, net en helder overde« zwem-

bad.Wii worden sneltot vaste bezoe-

kers.14aar het voldoet ons allemaal

n et.We willen me€r zien en beleven.

De commandant koÍnt aan onze wen-

sen tegemoet. Hij §t€lt ons een vrachÈ

wagen ter beschikking waarmee de

ploeg die gëen dienst heeft mèt zijn oí-

ícieren naàr de bloeÍnenstad Haar em

en zelís naar Amsterdam rijdt.Ilaar
ook mer de trein ziln de beide stèden

snei b€rëikbaar. Hier kan iëdereen oP

zijn eigen manier de eilàndkolder

kwiitraken.We Yaren met een leoke

motorboor door de talrilke Srachten
oíwe rjden met een Íietstaxi door de

lëvendige straten vàn Amsterdam.we

winkelen en drinken tot slot een paar

pilsjes. Zo vërz€tten we de zlnnen.
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overzi.htv.n bombàdemèntèn op trhuiden èn omtèvins
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De Velsense
buitenplaatsen

a

In oorlogstiid

Siebe Rolle

Na de bezetting in de meidagen van l94O ging lJmuiden,

evenals Den Helder, Hoek van Holland en Vlissingen deel uitmaken van

Hitlers tryesÍ- oÍ Atlantikwall, een verdedigingslinie tegen mogeliike

geallieerde invasies langs de westkust van Europa. De Festung llmuiden

omvatte het strategisch belangriike havengebied van IJmuiden, Driehuis,

Velsen-Zuid, het industriegebied Velsen-Noord en Wiik aan Zee.

Het realiseren van dit militaire bolwerk, omgeven door een zwaar

bewaakte anti-tankgracht, had desastreuse gevolgen voor de inwoners,

gebouwen en bedriiven. Wat el met de prachtige, historische

buitenplaatsen van Velsen getreurde is in het algemeen minder bekend.

ry
De b!itenp aats Beeckestljn bijvoor-

beeld vervulde eën be angrilke íunctie

in de verded g ng van de zuidoost-hoek

van de testu,g umuden. De Duitsers

Legerden in bunkers op het landgoed.

De muren van de vrijopengelegen ge-

bouwei op Beeckestijn waren mét he.

oos op moge ijke lu.htàànva len gecà-

mouÍleerd met Eeschilderde bomen.

Ze waren van 1942 afgrotendëels in

gebruik als boerenb€drijí, getuige de

hooischèlí op h€t voorple n van het

herenhuis. Zie voor mee. nÍormatie

eldërs in dit artikel.

t



S p o a tnbe Íg re So nrpo o tt-Zu i d
Tiidens de mobiisatie was een aantal

manschappen, ingedeeld bii het 2e

Nederlandse Regiment lnÍanterie, in-

sekwartlerd met paarden onder ànde-

re op de buitenplaats en in de kleuter-

school Spaarnbery aan deWilste àan in

Santpoort-Zuid. Na de capitulatie

werd het herenhuis Spaàrnberg meer-

47 Eeí gèm€.nt€ in oorlogstijd

malen Sebruikt voor het onderbrenEen

vàn Duits€ eenheden. Ook was er
meubilair opseslaxen yan Velsenaren

dié móèstèn èvà.uerér

Bil leegstand diëndë het à s schuil-

plaats Yoor ond€rdLrikers. Huis"

zoekingen tijdëns razzia\ hadden vër-

nieling vàn he! irt€rièur rot gevolg.

ln het pa.k werder begin 1943 barak-

kën gëplàarst om de YeestapelYan de

boeren u t De Hofgeest en De Biezen

op të vangen. Hun boerderijën en stal.

len warer, ten behoeve van de aanleg

van de tankgrachr aàn de zuidoostkant

Yar de Festung en ter wille van her

schootsveld, in opdracht van d€ bezet-

Naar verluldt, heeft na de bevriiding

hët herenhuis van Spaarnberg nog kor-

te tijd gediend als ondërkomën voor
dë Brtsë strijdkrachten behorende lot
het Royal Berkshire Refiment en voor
huisvesting van een burëau van de Poli-

tieke Opsporingsdienst.

Op I december 1942 moesten de in.

wonërs van Drièhu § evacuërën. Bë.

làngrijke gebouwen zoals het lYissie'

huis en de scholen werden s€vordel.d.
De r-k. kerk werd gesloten, de pasto-

rie ontruimd, evenals het r.-k. rusthuis

voor belàardën annex het klooÍer De

Voorzlenigheid. Pastoor Bik en enk€le

bejaèrden werden met toestemming

van de eigenaar van het landSoed,

Herbert Cremer, ondergebracht in hët

hooídgebouw Duin- €r Kruidbert.
Op 24luni 1944 kon z€lh hët so-jarig

bestaan van de ..k. parochiekerk van

Drehuis in de tuinën rond het huis

worden gëv erd. Toën op l9 seprem-

ber 1944 her bevel kwam, dat geheel

Santpooft moest evacueren, waren

ook de bewoners Yan Duin- en Kruid-
berg genoodzaakt naar e derr te veÈ

trekken. Het herenhuis vi€l ten prooi

aan de verniel- en rooízucht van zowel

gelegerde ah te.ugtrekkënde Duitse

Senletroep€n, onder Íneer voor het

vegen van de miinervelden.

ln juli 1945 werd opnieuw schade aan

het herenhuis aaneebracht door het

exp oderen Yan het mun tiedepot bij

Werterveld. Urenlang hielden de zwa-

re explosies aan mèt allë 8€yolSen van

dien voor de directe omgeving. De

sch:de a3n de sebouwen van Duin- en

Kruidberg víerd tijdens de bewoninE

door de Britten opgenomen. Na het

Yeltrck van de Engelsen heeít in het

hooídgebouw nog enige tild een aíde"

ins van het Rode Kruis Eezeten. ln

1948 werd her buiten door de erven

Crëírer Yerh!urd àls hotel.

bouwen stonden daarom in een te

kweBbaar Sebied om voor vordering

door de Duitsers in aanmerking te

Spaarnberg was door de oorlogsom-

standighëden in een desolaté sÉat ge-

raakr en wërd uiteirde ilk in l95l gè-

sloopt voor nieuwbouw.

Van I mei 1945 tot en met l8 augustus

1945 werd Duin- en Kruidbers sevoF
derd door de Iown rlojor (= seallleerde
stadscommàndant) ten behoeve van de

Britse strijdkràchten. De Britlen wà-

ren hooídzakelijk belast met de bewa-

king binnen de Festung van de duizen-

den ontwapende Duitsers. Zii gebruik-

ten krijgsgevangenen, behorcnde tot de

à
!

Duin- en Kruidberg te
SontpooÍt-Noord
Dit buiten ag in het duingebied ju st

ten zuiden van de tankveBperring

rond de Festung, dus even buiten het

Srerrgebier, in de onmiddellijke nabil.

hëid yan ultgesrëkte Ínilnenvelden en

een grote munitieoprlagplaats. De 8è-

/.
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Veldman uit Driehuk. werden vanaí

l94l op gezerte djden en langs eer
vasre route roegelarcn voo. het ver-
richten van bepaà de adÍninkrrarieve

Leo C. Uhendaal, eveneens u r Drie-
hu s, was tijdens de oorlotslàren als

lonsÍe kantoorbediende werkzaam bij
deVisscheril Exploitate 14aatschappij

(VE.14.)te lJmuiden Hilwas op bevët

van de Duitse Wehrmochr in september
1944 sevorderd om op het oude raad-
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huis in hët dorpVelsen Ausweise uit te
typen.Ak opvolSer van Veldman kwaÍn
hijiederc dag op Schoonenbergen bei.
den zijn daarom in de gelegenheid,
voor zoyer hun waarneminS toen reik-
te,thans een beeld te schetsen van het
reilen en zèilen om en ir dit hoófd-

Henkve dman (seb.le22):"om Umui"
den blnnen te komen wàs her in t942
al noodzakelijk over een Auswe,s te be"
schikken. Dir roelatingsbewils werd
aanvankelitk !it8e8even bii een bureau
aar de Dreeí in Haarlern.Toen de f€s-
lurg haar vo roojinE naderde, kwaÍn
ook de bevoeSdheld voor he! uitgeven
van,4usw€,se naarVelsen. ln de zomer
van 1943 wërd daarmeë begonnen op
het oude raadhuÈ inVelsen.l4et een

Paar anderen werd ik aantewezen en

moest daàrvoor Íoppen met miln ei
geliike secrerariewërk. flij viel "de
eel'të beurr om mer de gereedge-

maakte Alsweise voor de aÍsÉmpeling
en onderrekening door dë Fesru,rgs-

kommo,do,t naar de teíunsssrob op
Schoonenberg te Saan.Van!it her raad-
huis was het. na her passeren van een

aantal wàchtposter, roen not mogeiijk
via de Dr ehuizer<erkweg Schoonef-
berg te bereiken. Lat€r zou deze weg,

evenals de roeSang vanVëlserbeek, mer
zogenaamde Spaanse ruiters, gekruiste
palen omworden met prikkëldraad, aí-

Eesloten. Op de Ausweisíel/e van

I 945 zeventig

rankelijk. Alleen

der wie Henk
S.hoonenberg te Driehuis
Deze buitenplaars werd medio 1942

van de roenma ige eigeraarWP de

Vrles door de Duhse bezërter gevoÈ

derd.Toer de ve.dedigiiSsgordel rond"
om Umuiden ziln vokooiinr naderde,
glng begin 1944 her huis Schoonen-

berg, omringd door een vierral zware

bunkers en een groor aantal kleire ver-
dedigingswerken en andere yoorziënin-

gef,a s W,de.stodsresr /09 onder de
naam Festu,rgskómmordo ÍunSerei

!!snr a. dtsí /d.! d ÈE
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Schoonenbërg

!ieke grijze duiÍ,

de scepter. Zij

mogeljjk falsiÍica-

moselijk binnen

''gevorderde" kantoormensen van met

de yiiand heulende bedrijYen.14iin da-

gelijkse tocht naar Schoonenberg werd

toen overgenomen door Leo Uircn_

Leo Uitendaal (8eb. l126): "Al eerder

in de oodog was ik met anderen uit

hët bedrijíslevën Sevorderd om P€r-

soonsbéwiizen uit rc tyPen.ln 1944

was het wee[ raak,toen voor het ma-

ken van Ausweise. De Festuns Umuiden

was oPerationeel geworden en al de'

g€nen die na de evacuatjes nog in her

Speígebiel woonden, moesten van eén

nieuwe Ausw€is worden voorzlen Wë

werkten er Ínet ëen SroeP van onge'

veer nesen menser aan in een zàalvan

het oudë raadhuis in het dorPVel§en

Toén de klus Seklàard was wèrd er

voor de nieuwë Sevallën en de mutà-

ties een bureau oPgericht,gëhuisvest

in het pàndTorenstraat 4 aan het màd'

hulspleintje.
Hèt bureau víerd bemard doorWH.M.

Hamer§. adÍniniíratief mëdewerker

van het sasbedriiÍ, en mijzelÍ. lk had de

ràak dë klaargemaakrc Ausweise voor

srempeling en ondertekenirg naar

N.S.B.-wethouder P Kok te brengen.

Daarna gine lk door naar Schoonen'

berg via een omweg. Velserbeek en

omgeving warën niet toegankelijk.Vla

de Stàdonsw€8, Biniostraai Leeuwe_

riklaan, Zeëweg (Vàleriuslaan) en Drië-

huizerkërkweg kwam ik alÍietsend met

de benodige Eesche,r'rgungen bii de

D!itse wachtPost ter bewaking van

Schoonenberg bij de §plitsing m€t de

WatérlandweS. OP de sPlitsing lag één

oÍ and€re bunker lk weet niet Soed

meer oí de vilLat,waar jk langs Íietstè,

bewoond warën lk dacht dat er Polen

in Duitse dienst, een Pantserbrlgade,

inSekwàrtierd La8èn.

Bij de bunkers kwam je niet. Het he-

renhui§ Schoonenberg was ingericht

ak kantoor en in één van de kamers

vervoegde ik mij bii een onsynrPa-

thiekë Duitsë dame. Zii zorgde voor

de afstempelinE. Bii iedere Ausw€À

hoorde een wltte duPlicaa&aart, die

wed opgeborgen in een cartotheek.

Na enige tijd stond zij miitoe zelí de

witte kaarten op te bergen Dal gàf de

gelegenheld vahe documenten te Iaten

aÍstempèlen víaar uiteràard Seen duPll-

caat8eSevens van bestondèn lk moet

nu even niët denken aan het risico dat

ik heb geloP€n. Maar ja, ie was lonS'

Hamers onde.hield overigens contac'

ten Ínet het onde.Srondse verzet

Na:fstemPeling Patsëerde ik in de

kantoorgang veeluniÍormen en som§

de F€rtunÍskommondrnl met zijn rood_

gebiesde broek.

tu{t* *ar, ,t' TTJHRTR 
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16mmcqdant
hebbën hèel wat

mensen kunnen helPen ook de later

geíusilleerde Dirk Yan RiFwiik.

Het her€nhuis was beneden en boven

ing€richt als kantoor Het Sonsdè er

van de bedrliviEheid. lk schat, dat ër

zo'n Uen màn oP de burelen werkrer,

ondër meër het hooíd Yan de ínanclën

Oberzohlme,ster Buchmann. De com-

mandantvan de Festurgwoondë in het

huis.Wat er precies in de bunkers 8e-

beurdè weet lk niet. Het was duidelljk,

dàt ze over àLlerlei verbindinssaPPara'

ln dë zomer van 1944 waren de eva-

cuaries yoltooid ën werden dë bewo-

ners, die nog binnen de Festung woon"

den-voo.zien van een rieuwe Auswers.

Deze opëratie werd uitgeYoërd door

lk nam de documenÈn mee naar huis

en leverde ze d€ volSendë dag af oP

het kantoor in oud-Velsen.

lk woonde bij miin ouders aan de

DriehuizerkerkweS. Iets YerderoP in

dë straat op nummer 79 had miin tante

een manuíacturenzaak Het Pànd was

door de Dukser§ Sevorderd en inge'

ri.hrtot Wehrmochtsheim en PuÍf

! Nachts keërden de soldaten meestal

bezopen ën luidruchtig terug naar hun

lëgerpl:atsën oP Schoonenberg en

Beeckéstiin. De sarage naast het Heim

was tevorderd voor het ond€rhoud

van het wagenPark in dit deelvan de

Zelí heb ikweinisvan de bevriiding

door de Canàdezen me€8emaakt, om-

dat ik onmiddellijk werd oPgeroePen

voor inlijving bii de B.S. (=Binnenland-

se Strijdkrachten).We kregen een

spoedcursus inzàke omSaan met wa_

pens onder lëidingvarWim Geels-

Daarna was het wachtlopen bij de Pon

inVelsën en bij deVlsser§haven.

ln het klooster van de Paterskerk was

ons hoofdkwarrier en de oPenbare

school aan de Heide§traar diende ak

iiE

E€n !èmë.ntè in oórlosttiid vèEèn l94O'1945
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OeVëlscn3ë buitenplatsèn in oorlo8stijd

I

BEZETTING:

7 oííiciérén,7 ondërofÍicieren en

24 manschappen var de 709.\níonierie-

Divisio,r.

DIVEiSE AN DERE WERXEN:

50 sruks merselwerk mët betonnen

vloeren.I mitrailleurn€stër en de af-

werpplaats llse (toelichtirg: in het 8e-

val, dat de Fesiu,rg ingesloten zou ra-

ken,was dit een van de p ekken

waarop vanuit de uchr de nodiSe be-

voorading van manschappen en mari-
ëel kon plaatsvinden).

37 geweren, l4 pisto en,4 machine-

pistolen,4 mitrailieurs rype 14G 34,

6 Ínitrailleurs Ip], I lichte mortier type

ti.6rw3ó van 5 cm en I mortier voor

het aÍvuren van ichtgranaten.

ZOEKTICHTEN,RÀDAR ENZ.:

2 x 220 watt en I x 80 watt zend. en

ontvangapparatuur en duivenhokken.

Festu,rgskommoidanten wà.en obersr

Peters tot en met ju i 1944, daarna

oberst Stahmer van augustus 1944 tot
en nretíebruari 1945 en ten slotte Ge'

45

VERDEDIGINGSEENHEID.

vVN. í=Wdel§loDdsiest) i 09

Schoonenberg/Fesruig.commando en

Bunkerrypèn (Sland,ger Àusbou):

commandobunker I l7a (2x), woon-
bunker S02.woonbunker 622.

Zie noten I en 2 in bijlage ll1.

De Duirse militairë gegevens vàn het

commandocentrum uit de tweede helft

van 1944 zijn bekend en hierna weer-

gegeven:
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Een s€mèèítè in oorlosstijd

'Het kontttltdo vot de ,,esÍirq llmliden woÍlt dezet

dat?n doo, ob?tt, \tnhnet ohtx?lnt?4 aor tJ ctonl-
Viiou, Horn't ,- Dp/e taonn t, 

^ctl. "n ge].nen. /o'
lret Stohntet ats àe nieave konmandant ,iin feuc ?anit
nte sefl. vo StahoEt is alleen beked, dnt hii schdat is

bii hoo[ en lnq efl zich sont te bniten Saat aa,l
tuank. ve er dan ez* obetteutn. senll, ltíltttsve a '
tptd dtcl cn letl tt\ de UÉPïtab. kvPn\ adiddant-
le ,eÍ te-hiLte mnn eadnd n /i-hdgn ptlPn
tnlt. OoL pntiltd, naat niet Ío atiel. Voan\
ob,t$leutn. Ittun, tonn. Nn.hti,hk inne do- tottt
root licht, telefoo en detreliike.

raod' Hou\nnn l,at^,h, de k:d,, \t1,1 all? wt
n to i\ aaito,t n,t dc potitt? c.n. Hccfi teel invt.Ptl ?

n t1ALo .onrpt qnat \;l h n; \eten- l, ;n het

b íKtlewn op een nssutatttieka,ttoot.

Obetrahl teisteÍ Buch ta . L echte k*ast, die nt het

hiletlewn zek ee klei e binn heeft. Als hii tokke

ziet, 'r'eryeet hii alles; di'tkt nts ee nileier.

Lefinant Wiittsdl atn, of\td de aíbÍrokkuh1tl t,

.ot hekel ddtt de oÍbfiak, l.]lr het is t)at1 hoyt h

b?role , tlus het yat tloLrr.

obe etltnd t ltiitlke. Eat felle pdttiira , k da het

lrc ,p"?l;! be\on|ed. 5taat ttuq{ aars?\t e,c bi;
hoox en ldatl daoÍ ziitt vlotte eí prcttiry maniet 1'a11 oP'

teíien. Wiend wn kotzsth. Heeft o-n- kidit:{ w het
dfueet bij ne hÍ'arote s.

Letinn t Högg, de {hef wn .le Feldgenílannetie Ectl

echte Bryn. wotdt íloot ziit inderc iet voot rol aan'

sezíe , door ziil cotte$\ oflicierc ew ni . De

FeLlrendau etie als zt'.lat1it, co. 30 t an ste* ui 3 n]
Bcwrit)iik, stnut aw het a3e ee bii de butwís goed

aanysehrcve . Trede ah rcÍel coÍect ol. Niet te w'
nane net hutl helpets, zoals de Herman Götin[ tnep
ei zii die d1s ?a zet$e,Mdien bek?nd stnan- Deze fiae'
pen, ni Nthot i anhtalt nedett lot otj bii nuL\- \it
ttc 5t1l ia.le \ei s .i .a. tb hqere e t\ft allne'
ren. Nen.J teij ulle! bii elkaaÍ oÍdet de lorpe, hooS en

LtítS, íldn knjsen wii de hldntk, dnt het een stelletie ní'
bruak is, dat ne ttqens meet k0 gebruikett

Lofltd4d. r; d, beLenttp tti;\ilti3et, , D,iPhri,
inryekanen, de jorytlui, die hun lewn inzetten h .le

klei e o dezaiís- Ze ^ik dezeÍ dagelt \)ect vetïelken.
Het sehiint tlat t)e kommahia t ee,t klei,tzoo llatt
Dóítitz is. De have ko ntlrulnnt Maschke heeft wot die

heft het r'eld naeten ruinett, tndnt hli ee ptotcst had
ingedieni weget$ het i gebtuik efie'\ van de otttvtttqst-
zaal i)a het crcmatoiulll (ib cantind doot de $'

De leidinÍ n de VissetijschoaL stnat a det de HAKO
(Hnfenkantn.) De Obeíle nant Böse is dasr clvf, et

als otderchef Le tn. Bruneck. veÍdu ziin tl.ltï I ilitni'
rcn vdn de G.l.P. (Ceheine Feq?olizei) Zeldzntne bítn'
diete . De enige p|tití?, die i bwset na[ rcníllale en

zich t ag bedienn r'a alle t otellike uniíame . Nie-
na d vi de batgen in ee gemee te ntq etett Írí eÍ
G.LP. aawerig is. Ze zifu spe.iaal op$leid, de schtik
zjt et dn ig i bii de nititaite als ,e airyehaude

't/otdp daor deze ha?cn. Ze Neten, dnt ze dnect àe ko'
gel kiigen Ltls ze in hande ',an de Senllieetdefl \qllen

B;izo deÍheden o',et de ondeÍdeLe in, ett bii de testilt:]
,iti niet bekend. wel is de belall|nikne tulefoo bunket

te vinden te« ow de btrary va SchootÈnbery' Daat
loapt e?n h,ed pat1. wnarcp tle I \dtt lat\plott ,tool
Dot pad i,llopeade lomt 'nc bti se"oen-|, b nket D?

Jr,rr\r' Jele,rr\r/tr(4 -da raat n? \ní bliiÍl bii
Xewchtsha àelingei lifi ttLsse de ti)onitg van I He,rsÍ

en Schoonenbery. oP ne btnket ttaat eel, 1\'indtnale,l

nor litht.'

,eralmdlor Hijrtner van maart tot en

Íne! 7 mei 1945.

Het hele gebied was vo ledig aígezet

me! pr kkeldraad.Volsens een i legaàl

rapport waren op SchoonenberS 1400

panrservuisren opges aSen voor uitde"

int. n de aangrenzende villa's warea

l0 soldaten vàn de reídgendormerie on-

dergebracht. Op de sp itsing Driehu"

zerkerkweg/Waterlandweg was €en

KAP-b!nkertle (=(dbel AuÍfrhru,,ss

Punkt), gebouwd als bëscherming voor

het knooppunt aldaar van de kabelver-

bindlngen.

Als de te efoon- en radioverb ndingen

doör gevech!shandelingen verstoord oí

vernietigd zouden word€n, konden

postduiven worden lngezet. Duiven die

dan volgens vastë vluchtljnen de vitaLe

verbindingen instandhielden, zowel bin-

nen de testurg a s daarbuiten.

Oyer de duive'rhokken op Schoonen-

berg voerde Br,eÍtd!benmeiÍ€r Seidel

Nà de bevrilding werd Schoonenberg

van 8 me tot 22 jLrni 1945 Sevorderd
door de Iown /íojorten behoeye vàn de

Brirse strijdkmchten.ln apri 1946

werd he. andgoed aangekocht door de

Een jaar arer wetu het herenhu s àls

àmbrswoning betrokken door burSe-

mèester mr M.l'1. Kwint.

De vier nog bestaand€ bunkers in het

park werden met het oot op schade

voor de omgevinS na een kostenover-

weging niet Sesloopt, maar dichrgeíret-

se d. De ve e andere gemetse de en

kleine betornen werken ziin we opse-

Beecke.tiin te
Dtiehuislvelsen-Zuid
'AIIes heeft olze€rseleden von de Hol

lands.he soldoten. N! zri, de Du,ts.heÀ

erii gewe€§t, e, er weer uir, ,o er scho""

deljk hebb€Jr hulssehoude,", verme dt

een brieÍ u t maart l94l n het archief

van de Rjksdienst voor de l''1onumèn-

Tijdens de mobilisalie waren van okto"

ber 1939 tot de eerste meidagen van

1940 manschàppen van het l2e ReSi-

ment lnfanterie van de Nederland§e

srijdkrachten, e compagnie, 3e batal-

jon, ondergebràcht ln het leegstaande

herenhuis Beeckestljn.Voorà her ver-

bliÍ van deze soldater had veelschàde

aan het toch al verwaar oo§de interi-

eur yan het hooÍdgebouw tor gevolg.

Her prachti8e stucw€rk werd u t ballo-

rgh€id vernield.Om de winter in het

grote, kile Sebouw door te komen

werden de planker en balken van de

zolder ges oopt en verotookt. De als

gevo g hiervan onts$ne lekkages wa-

ren furest voor het gebouw

Nà he! verÍek van de Nederlandse

so datën troífen de Duksers het ge_

bouw in een zeer onffedderde !oe'
srand aan. Net verbljf rond I màart

194 L vàn een eenheid van de Dui§e

infan!€r e in dlt bepaald n et ger eíeli
ke orderkomen was dan ook van zeer

korte duur en droeg bepaald niet bil

to! enig herotel, integendeel.

De Duitsers die medio 1942 op het

landgoed legerden, werden n mai-

schappenbunkers ondergebracht er

gebruikten het woongedeeké van het

zu de ijk koetshuis als lokaàlvoor de

!!#d*r

Requisition d'lmmeubIe§
Opeisching van Grcnd €n Gebouwen
Requkition oÍ Land and Buildin8s
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noorde ijk ko€tshuis bewoond door

ruinder Fran.iscus Heeremans. ln het

algemeen mochten tuinders bliiven

wonen, mits zij hui agrarische produc-

ten l€vetuen aan de Duitse bezettër

vóór aan de zuidzlide. De kabineqes

d enden als slaapkamer Eei groot deel

van de bovenverdieping werd ln 1944

benur voor het drogen van eigen teelt

tabaksbladeren. Tabak was ii de oor"

og een zeer schaàrs en daarom Sewild
product. SaÍnen met Piet Nilssen had

mijn vader nàme ijk in die periode
Gerit schoo (seb. 1920): De braid
op deTicht ontstond toen ter ge egen-

heid van d€ grore voorjaarsschoon'

maàk de kachelin de"mooie kamer'
werd aangestoken. Te rw j we e ders in

de boerderii aan tàíel zalen, ontstond

er eer schoorsteenbrand en vatle he!

rieten dak v am- Door de harde wind

was het b rnei een kwartler één grore

Y ammenzee en v/erd de boercnPlaar§

met nboedel en al volledig in de as ge'

legd. Vanuir Beeckestin zette ik het

boerenbedriií met mijn vader voort.

Het hërenhuls Beec(estijn stond n

942 leeg. Een deel daarvan werd door

ons eniSszins bewoonbaar 8emàak.. De

insang van ons n euwe woonverblljí
w:s waar than§ de eigentijdse enrree

van hët museuÍn ls. Buiren naaÍ de in"

garg bevond zich d€W.C. Blj binnen-

komst kwam le in een ruimte di€ onze

íamiie ak keuken had inger cht. De re

Senwoordige prachriSe keuken in het

mu§eum was toen een kiPPenhok.wat

nu de beheerderswonins ls, werd des.

tijds als fietsenhok en kolenopslag-

plaats gebruikt. De woonkamer was

I

I

É

aíloss rg van de wacht. De bëwoners,

Gerardus AldeB en zijn vrouw, moes-

ten daarvoor in iaruari 1943 de wo-

nine ontruimen en noodgedwongen

nàar Hilversum vertr€k(en. De Duir-

sers hadden tot.aak de zuidoostkanr

van de ir aàn egzijnde tankgràch!van'

aí Waterland rond Beeckèstijn naar

Driehuk te bewaken en de doodaat-

po§t in de Riiksweg te bemannen.

Van juli 1942 afwoonde n het hooíd-

eebouw vàn Beeckestiln boer Gerrit
C. Schoo mer ziin tezin, waaronde.

zoon G€rrit. Ziin aan de Rilkswes te-

senover Beeckestiin selesen boerderii

deTich!dle op de nominatie stond ge-

sloopt te worden voor de aan eg van

de tankgracht,was op 28 april 1942 in

vi:mmen opgegaan. Hit pachtle de

boërderii van lhr Borëe van Hoselan'

dén vaiWàterlànd. dle hem toestond

op Beeckestljn te gaan wonen.ln 1944

voegde zich het gez n vànWilhelmus

l. Verziilenbers. krecht bil Schoo, daa.-

bij. Hun hul' aàn de Biezenwes was

mer andere huizen in de directe omge-

Ying vaf de tankval aÍgebroken.

Vreemd genoeg lieten de Duitserc toe,

zij her strikt gescheiden, dat b!rgeE
op de miLitaire Eebieden van Beeckës-

tiin enwatedand mochten wonen en

A van ver voor de ooriog werd het

l
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2000 tabaksplanten staan op een tuin
rechts van de rrote vliyer. De koeien

vonden onderdak in de orangede, de

paarden in het zuideiilk koelshu s.ln
het noordelilk koershuis hadden wë

on§ stro opgeía8en.ln dh koetshuis

woondë ook Heëremans. ëei tuinder
14idden op het voorplein van Beecke-

stljn stond eer seringebos met aar

weerskanten een uitean8 naar de Rijks-

weg. Frans HeereÍnèns maakte gebruik

van het noordéliikë hek ën wijvan he!

zuidëlljkë. Hijwas in dle tijd al ëen

oudere man en mocht in het noorde-

lijk koëtshuis blijven wonen, mns hii

groente eYerde aan de Duitsers,

De Du tsë militairen waren op het

andgoed ondergebracht in bunkers. lk

schat hun aantal op zo'n 50 à 60 man.

Er waren yier manschappenbunkersl

één op de K.ommelanden aàn de zuid-

kànt, één aàn dé noordkant, één ach.

ter het herenhu s Beeckestjn en één

ten zuidwesten var de orangeri€.

Links achter de kleine vilver bii de

orangerie srond een hoge houten uit-

kiiktoren. Ook bil Driehu s, achter de

kapel, s!ond een manschappenbunker

De omgang met dë Duitsërs wàs ge-

moedelilk. Hoge ofÍicleren verbleven

niet op Beeckestijn.Wel waren oíficie-

ren ingèkwartierd in de villa! aan de

Rjkswes even voorbij Waterland. op
gezette tiiden echter,wanneer de

t.oepen aigelosr werden, ortsronden

m€€sta even prcblemen mèt de rieu-
we commandànt. Die vroeg zich afwat
die burgers op her belegerde Eeecke-

stiln moesren. Dan voLgde e. een ge-

sprek met de bu€€rneester, die legde

lan Verziilenbers Geb. 1927):"lk was

een van de zeven zonen vanWilem
Verzijlen bers, d ie as boerenknechr

werkzaam was bii Gerrit Schoo. Zov€r

mijn herinner ng teruggaat, heb lk

Seec(estljn Sekend als eer veryalen,

leegíaand spookhuis.

De legering van de Nederlandse mili-

tairen in de jaren 1939/1940 hàd stèrk

tot dat verval biisedraEen. Die mobili"

satie heeít Ínil trouwens mijn enige uit-

stapje ult mijn jeugdiaren gekosr.

Als misdienaar zou ik mët het zang-

koor van de r.-k. kerk te Driehuis nà.

meliik een bustocht makën.lk mëen op

een da8 in april l940.Ju st op dle dà8

werden allë bussen gevorderd.

lr het gëheie gebied waren Nederland-

§e militairen gelegerd. Hun zware ge-

schut stond op h€t Spekkenwegje.

Alles ging mèt paardentractie. De mlli-

raire-paàrdèarts was in Huis teVelsen

ingekwartièrd.Als iongen mocht ik wel

eens meerijden ah er Paarden naar die

veearts moesren. Geoeíend werd er ln

de duinen en op het srrànd.

Na de capltulatie yar N€der ànd kwa-

men dè Duitsers.Íoen ons huis aan de

BlezenweS op last van de bezet.er was

àígebroken. nam ons Srote gez n sëP-

!èmber 1944 intrek op B€eckestiln.

Gelegenheid om de woonruimte enigs-

z rs bewoonbaar te maken wàs er niet.

I

de zaak weer eens ui! en daarna nam

het dageliikse leven weer zljn beloop.

Alleen als er 55-troepen lansskwam€n,

was het Ínis. Die stalen ales wat van

hun gading wa§.

De bevriiding vÀnVelsen was voor ons

weinig opwindend.We woonden op

Béeckestijn ëigenlijk in e€r bes oten

gemeen§chàp,.e midd€n van kaal§lag in

een soort niemandsland. Het boeren-

bedrijí moest doorgàan, dus keken we

a leen even naar het voorbiitrekken
over de Rijkswes van de Canadese co.

lornë richting hët dorpVelsen. En na-

t!urlijk werden de Duitse wachtpostér

bij de doorlaarposr vervangën door

Canaiezen. De burE€rs hadden voor
br:ndstoí binnen de kortste keren de

houten wachttoren ges oopt en de

houten pàlissaden uit de oopgraven

gëtrokken. De Srootste veranderinS

voor ons Y/as de Yerhuizing in 1950

van her hooídgebolw naàr het zuidëlij-

r



DeVelsense buiteíplaat.eí ií oodogstijd

We gingen, in Íëite illégaa, wonen op

de bovènverdieping, àchter aan de

noordkant. Met lege meelzakken wer-

den de kapottë stucwanden aígëdekt.

Bii dè schoorstëen werd €en Íornuis

Seplaatst ën zorgde e€n yu kàchelvià

éen lange kachèlpijp midden in dé

ruimte voor extrà-wàrmre. Op de bo.

venvel.dieping was Seen §tromend wa-

ter en seen wc.l''1ijn ouder§ hadden

eén trote s àaPkamer voor de zéven

jongens. De meisles íiepen vóór Zelf
hadden ze een slaàpkamertje in één
yan de kabineties.We stookten beha -

ve met war kolen Yooral met hout. Bo-

men werden omSezaagd er stiekeÍn de

hal ingesleepr en daar klein gehakt ten

koste... van de prachtige marmeren

vloér Benèdén w:s èn béhàlvé dé

r!imte die Schoo bewoonde. aan de

aà.dappelen, noodzakelijk geworden na

hët onder water zétten door de bezet-

ter van deVelserpolden

ln eèn deelyan het zuideliik koetshuis

haddèn de Duilsérs voorraden li8gen.

,Yët een losse de!rknop kon mijn va"

dèr zich toegang veBchaffen. Zo kwam

hij onder andere èan kolen. De op

Beëckëstijn gëlëgërdë Duitse militairen

waren Seen onvriendelijke en in hét

algemeen wat oudere mànnen. Zij ver-

strekten zells voedsel aan de bewoners
yan Beeckestijn,van wie er enkeie on-

dergedoken waren. Zit waarschuwden

voor Duitse actle§. Dat was yoor ons

verschrikkelijk belanSrljk, want mijn

oudere broers zaren op Beeckestijn

Naast manschappenbunkers waren er

op Beeckestiin kleine opslagbunkers.

Voorts was er op de Krommeland€n

een Seschut§bunkèrAar de zuidkant

van de oranserie beyond zich links een

keukenbun(er en rechts een kolossale

uitkijktoren van zo'n l5 meter hoog. in

eder gevaltot boven het hooeopeaan-

dë ffbooÍnté.Via een ladder binnen de

cons!rucrie van dennehouten palen

kwaÍn je in een overdekte observatie-

post. HuÈ en koetshuizen waren met

camouÍàgekleuren beschilderd.

Ook de bunkels warer gecamoufleerd

me! behulp van het z3nd en dë aarde,

vriigekomen door het graven van de

tankgrachr en de loopgraven.lk heb

me laten vertellen, dat de aarde per

smalspoor en met behulp var ëen lo.
comorieíje dag en nachr ror achrerin

Beeckestiin wërd vervoerd.ln de

bë s van llmuide-

ren. Ook op

d€ noordzijde

had boer Ot

zijn gerst er kuil-

l4eerwelden bij dë Boterdiik en in de

Velserpolder sronden palen íre! a:nte-
bonden mijnei tegen parachutisten.

Op bevrijdingsda8 hebben mijn broer
èn ik de vlat op Beeckesrijn gehesen.

maar die rooit mëer zelídu.vèn inhà-

len yanwege de bouwyalli8heid yan het

torentje.Wat me toen opviel was, dat

de wachtposten Yan de B.S. en Cana-

dezen bij de doorlaalposr Lastiter wa-

ren dan dë Duitsèrs dàarvoorWe bë"

grijpelijk eitënlijk, wart de Festuig

diënde als interneringskamp van dui-

zenden Duitsers die daar ontwapend

werden.ln fe te is l]muiden làrer be-

vrijd.
Na de bevijdins liepen vele paarden

mln oÍ meer los op Beeckertijn.Voor

ons jongens ee geweldige kans om ro-
deó re rijden op de ongezadeldè pàar.

dèn- Enkele paarden vérontelukten op
de Bosweg. Behalve op een kleine

oyersreèkplaats tussen Beeckestijn en

Wàrcrland,lag dèze wég vol mer mij.

nen. Paarder die daar graasden. vlogen

De Duhsers probeerder paarden te
ruilen voor burgerkleding. Zo kreëg

miin vader eën pàard nret veulen i. ruil
yoor zijn zondagse pak. Zelí zo(ht ik in

d e tiid een Íiëts uk opWarc.land u t

Hd h{enhtn Èee.kestijn 6e*htde,d h «narnag?
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de grote voorraad die dàar stond op-

geslaSen.ln 1950 kwam er door ver-

huizing €en einde aan Íniin verb ijíop
Beeckestijnl'

0e Duitse Íniitàire Segevens met be.

rrekking tot Beeckesdjn uit de lweedë

helrt van 1944 zijn bekerd ën hierna

VERDEDICINGSEENHEIDI

WN. /04 BeeckestJn.

sEcÍoR:

Kompfstuppe siD.
BUNKERÍYPEN:

woonbunker 501, woonbu ker 502,

Seschutsbunker 680, woonbunker 668,

voor zover nu bekend in Sebruik al§

keu kenbunke r. Zie noot 3 in billage lll.

BEZETTINGI

I ofílcier,2 onderoÍÍicieren en 34 man-

25 8ëweren, l2 pislolën,3 machinepi§-

tolèn, I mitrailleur M6 34, I stuk

pantseraÍwëergeschut ryPë PA( 40 van

7,5 cm, I stuk vëldgeschut tyPe FK l8
van 7,5 cm,2 mortieren type 5.CrW

J4 van I cm èn I Ínortier voor lichÈ

Sranaten.
ZOÉKTICHTEN, RÀDÀR ENZ,:

luitkiiktoren.

Het andgoed Beeckestiin maakte deel

uit van het zuidoostelijk landiront van

de Festung i/muiden.ln de open vlake

direct achter die tankvalwàs naast een

zware geschut§bunker eén Sroot aantal

;:;!

\

1

I Waonhunk Íqtunt.óZl lW.N las):

9. \a/odrbhtrt tfienunns 663,

in sÈb.u,k dk k ,k nrunk 4

, r. Woonbuitérr/pè,r 50,1

12. Phdb nn dè ólgebrcnie haedè 1DeÍiíht,
t) ces.huÉhunket ttPërt 6301

t4 Ddrnddrta twatzkóoeÉPè èht. t03l

tó. vloanbtrt q|enÍ.62t lw.N 101)j

l7 Y/oanbuntrt !l.tt.62l IWN lo2): -)
^\

trl

,l

\

{

I
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I
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DeV.ls€nsèbuitenpla.Èen in oórlosstijd

open Seschut§sre linSen opSesteld,

var èrerd var m trai leursneslen en

luchtdoelafw€ergeschur tot morrieren

er Pantsemíweerge§chut.vanwege de

strategische igglng was op het land-

Soed een uirkilktoren, een zogeràam-

de Winz€rtrrm, gep aarsi De toren
wa§ Permànent bezer en srond via eer
re/efoonlijn en een zendverbindins in

direct contact met het festungskom-

mdrdo op Schoónerberg.li rèvalvan
eef aanval via andzjdé kon op aanwij-
z ngen var de observar epoÍ de aan-
yal er onmiddelljk onder vuur worden

De doodaatpost werd

vanuit Beeckestljn be-

mand met eën onderoíÍi-

cier en vijf Ína.schappen.

li het achtercte gedèeke

Bëeckesriin direct ten

stond ook e€r woonbun-

ker typenummer 621 be-

horende bij her sreun-

punt VlN. /02.lets ten

stond russen de tank-

Sracht en de bosrand van

de Kweekensteinsweg

eYeneens een woonb!n-
kër.ype 621 met een

open geschutsopsre linx voor een 5 cm

rankkanor, zijnde her sreunpunt ylN.
l0l. Op de hoek Boswëg/Riiksweg was

een woonb!nker type 621, bëhorende

tot WN. /0J, gep aatst.Van deze bun-

ker lep een passage over de Bosweg

naarWater and. die niet was order-
mijnd. in en langs de rest yan de Bos-

we8! wesMaarrs doorsaand in de iin
naar devan Lenneplaan in Driehuis,
waren m jnen gelegd voor de afscher-

m rg van het hooídkwartier Schoonen-

berg.

Eéi vd, de *6te Cdnodae rrrujger poseor d.
rtadtóótpo5t af walzkótt.^pènè 1 03 n dr Rlk§
,q b, 8e.reÍrn. zxoír be,ópé,!rè Dlnse Íoór
poÍ?, kr:ks ,oe 3 ho I 9r5.

h to ce n ee earch nt H d d t r. n.

r{haL.he ÈreDis @ ei wdrzr<orpnpíre

De bunkers werden in opdracht van

het B!reau Landbouwherstel re Haar-

lem door de íirma Hulsebosch te
BloeÍnendaal in 1946 opgeru md.

Dat ging Sepaard mer zwàre explos es

waardoor her huls Beeckestijn schade

opliep. Reden waarcm in 1947 de bun-
ker dircct achrer het huis werd afge-

De zich ir de nabiheid beviidende
doorlaarposr ór WolzkörpersÈerr€ 

"r
/08 in de RilkswegVelsen-Haarlëm kon

b ja arm binner l0 m nuren op beve

van de Festung§kommdnddnt ge§loten

worden. Buiten de verdédigingsgorde

werd de sp€rre níl08 verded td met
viàmmenwerpers en Goliath-miria-

albÍoak doat niddet $r èx'rasrelen yor d. sesrhdr
burtèt op ,le Knnnpkndèr ap éë o.ht Enrd dr
zlinkantvan teÍhseihr^ 1èè.kè\n en het i,JertN

5t
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52 Eèí 8emeente ií óorrosstiid

zonken. De bunkers àchter de krui_

dentuin bli de Bosweg,ten zuidwesten

van dè kleine vliver en bil de kaPei zljn

dichrgëmetsteld en met een dikke aar'

denlaag afgedekt.

Voor het zwaar ln vërval geraakte

Beeckestiln werd in 1952 aan de toen'

malige eisenares lkvrASnes Boreel

een sloopvergunnins àÍ8egeven. ln heÈ

zelfdë jaar ko.hr de geme€nteVelsèn

het Landgoed aan en nam de s ooPver'

Eunning over. De bedoeling was ëelr

villawijk in de tu nen te reaLisëren

Na vëel DolÈiëk geharrewar echler

werden het herenh!is, koetshuizen en

tuinen tussen 1959 en l9698erestau'

reerd. De orangerië werd in 1957 Se-

sloopt. Het herenhuis kreeg de be_

WateÍl ond te V e I se n-Z u id
Het he re nhuis Waterland, dat in de ia'

ren dertig als museum Íungeerdë. heeít

tiidens de mobiisatle in 1939/1940 in

reEenstelling tot Beeckestiin en Veher_

beek niët als onderkoÍnen Sediënd

voor de Nederland§e soldàten.

ln eerstë lnstantie werd wèl de 3e

coÍnpasrie,3e batalion van het l2e

RëgiÍnent lnlanterie ingëkwartiërd in

en om de tuinderswoning op het lànd-

goed bewoond door de Íamille Ouden-

diik. Vanwege d€ smalle doorgargen

en het brandgevaar werd de comPaS-

nie kor! daarop ordergebracht in

school K ln hèt villadorPVe sen-Zuid.

Alleen een vierral manschaPPen b eef

bii de paarden en werd gehuisvesr in

Kennelijk hadd€n de Duitsers dë situa-

tle opWalerland oP dezelÍde wlize in-

geschat a s dé N€dedàndse mllkairen

wàn! in tegenstelling lot Beecke§tljn

en Schoonenberg werd Wàterland'

evenalsVelserbeek, door de Duitse be-

zerter niet aange$/ezën als Mderstoid§_

iest. Het gëbied kende daardoor niët

de aanweziSheid van bunkers en de 8e-

bouwen waren nle! beschilderd in ca-

mouílagekleurer.Wel ontPlooiden de

Duitsers op beid€ buitenPlaatser ande_

Dë burgers op het landgoed waterlan d

moch!en, ondanks de aanweziSheid

van Duitsers, blljven wonen. Een van

de bewoners was lan Houtsraal die

reselmàtl8 door zijn klëinzoon Johan

Kaan uit Umuiden v/etu bezocht.

Han Kaan (geb.l936):"l4ijn oPa van

moederszijde heette lan Hourgràaí Hii

werkte bij de 8aíabriek in ljmuidën

Toen de sasíabriek in 1943 Sebombar'
.leérd wàs. moësten dë mensen uit de

oírliggende woonbuurt we8. Om eva-

cuatie naar elders in het lànd te voor_

u

hriu nh de hzrèrkonet nèt de Nndt hildengen

rcí de l3eééuK€ ldo,ens Íh,Jdolí, À46r,i j, hèt

dr§Mwdqtdíd. 1939 tn nor de bèzdins dtu de

DrilsísihèIkoÍbdrem4bikirohétolÈamgboE
sea èJgoéd xj,is s6ÈId. Ee, d&J ko' w-den opt4,osr

h ,tè ada nn dë Hoanen* b.snoíptnt .r en on'té,

deet oP de hrdzatdeÉ bi b..rcn in dÈ Beemtèt De

tode $nd*hitdeinser èr knb,iz.nrgen *der aor

ha ms o,torke" do- ei ,epÍdíd
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komen wist opa HoutgràaÍ her via vla

te ret€len, dàt hil en zijn vrouw in het
"huis van Daatje', Rijksweg I 14, dirëct
aan de oostkant van her herenhuisWa.
renand, konde'r tàan wonen. Zil heb-

ben daar Yan 1943 tot 1947 gewoond.

lk kwam als jonsen van zeven iaar in de

oorloS v€e en Eraag bij opa Houtg.aaí
OpWaterlànd zaten toen DuiÉers van

de landmàcht- ln het grote huis zelí

waren Duits€ oÍÍicierer gelegerd. ln

het park aan de wëst- en noodkant
van het hercnh!is stonden barakken

met Duitse soldaten en ook waren èr
stàllen voor paarden.Veel paarden,

waarop de oííicieren uit rilden gingen.

ln mijn heri'rnerins was de íeer yrii

Semoedelljk. ln de dienstwoningen op
Wèterland woonden nog de Nëder.

landse Íaflriiés, opa Houtgraaf in her

huis van Daàtje, en Huyboonr in her

koetsh u is. l4évrouw Van Tuyll ën haar

zoon jonker Frits woonden in die tljd

oèVehèns. huitènpraats€Í in oorrósstiid 53

De Dulrse militairë gegeyens ovërWa,
terànd uir de twëede helfr van J944

zijn bekend en hierna weergegeven:

2
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t. stitzptnkt 26 Motire"Flak,

í. opslos yoi soodÍde ne6en,

5.&arukk r yaot ndn«hrppen;

t t ontsnetn"s:borck èh póór,leioten;

t ,_ atdds @a eÍs6 q mii

in het hekh!is. Kinderei zoa r ik kon-
dén op het landgoéd overalgaan en

staan. Bii de keuken van het herenhuis
gingen we regelmatig eer bord pàp of
ets van dien àard halen.Waterland

was geen hooídkwarlier zoals

Schoonenberu. Er waren ook geen

bunkers zoals op 8eëckesrijn.Wel wa.
ren er làngs de paden dekkingsgatën

Een oude schuur tegen het huis van

Daatj€ lag vol mer inVelsen in bes ag

genomen radio!. Opa Houtgraaí kon

de mooistë uitzoeken als hijwilde,
maar hil was een schijterd, hii durÍde
niet.ln 1944 werden íetsen gëvo.-

derd, die allemaal ir de Ínoestuin wer.
den neërgeze!. Hondërden sronden ër
Na de oorlog waren ze spoorloos ver-

H
m
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VERDÉDIGIN63EENHEID:

(YlN.): nlet ak zodanis aàngewezen.

Sector: KompfgruPPe srd.

Aanduiding vanaí iuni 1944: sto/l

Schloss Watetlandl Pfedeyetbondplotz

Sijd/Entsifrungsstelle Íirr Pferde.

BEZEÍTING:

onbekend (toelichtins: bestond waar-

schljnliik uit een veearts met as§islen-

ren, een hoeÍbeslagmeester, stàlPel.so-

nee! en gasontsmettingsPersoneel).

Seen oPSave.

ZOEKLICHTEN,RÀDÀR ENZ.:

VoorWaterland tën westen ën oo§ten

van de tànkgracht was het Stutzfunkt

2ó Morine-Flak gesitueerd, een met

prikkeldraàd omheind Sebied aange-

duid als FJond€r" zaun, met ondër

meer oPen Seschutsstëllingen, een

zoeklicht en een kleire §chuibunker.

OpWaterland bevonden zich Paarde'
staLlen die ingerlcht waren ak veterin'

air ziekenhuis. Een plaats waar zieke en

gewonde Paarden uit het Sehele zuide-

liike g€bied van dë Festu,rggeholPen

kondèn worden.Ah er biiSevechts-

hèndelingen glfgàs 8€bruikt zou wor-

den,waren er opwaterland in de ba-

rakken inst?llaties aanweziS wa3r

paarden en voertuiSen konden worden

ln m€i lr45 is ln een houten loodt gií-

gas aanSetroífen.vaten met zaa8sel

waàrin glazen bolletjes gevuld met 8ií-

8as waren verPakt, die ook in Frarkrijk

ziin Eevonden. De bedoeling was gra'

naten mèt de bolletles te vullen. Ook

was er een ops a8 van miinen in hou'

Een sefreèntè ií oorlosttlid

Na de bevriiding in mei 1945 werdWa'

terLand in gebruik genomen door het

Cëntraal Bureau Oorlogsslachtoííers

ah sanatoriuír voor t.b.c-.Patlenten. ln

1949 kreeS de stichting HetVlnkennest

onderdak in het huis voor de oPvoe'

ding van kinderen ui! de §oc àalzwak-

kérè milieus. Eerst in 1966 na restaura-

rie këetue de eigenaar F.C.H. baron

VanTuylL van Serooske.ken terug oP

ziin huh en lànd8oed.

de Duirsers werd het hotel algauw 8e'
vorderd door de W€hrmo(ht Yoor de

hulsvesting van officiëren.

Het herenhuisVelsërbeek werd ambty

wonlng van de beruchrc N.S.B.-burge'

meesterTi.van derWelde nà zjn in-

sraLlatie op 29 september 1942. Hij

woonde dàar met ziin onsetrouwde

dochter Ziin optreden lnVelsën was

zodanit, dat hij hët noodzakëljk achttë

ziin vaste looproute Yan àchter ziir

woninx naar hët nab igeLesen raadhuis

yoor een groot deelte laten versnde_

ren n een corridor van prikkeldraad,

bang om slachtoííer te woÈen van een

aanslà8.

Eind 1944 werdvelseóeek onderdeel

van een uiterst Sehe me Duitsë opem'

tie: de lnzet van lweemansonderzee-

boten, Senaamd Seehund. Net als de

Vl's én deV 2's waren de onderleebo-

ten een laatste Poging van Hkler oír

teren de sèallieerdën de "eindove.wjn'

Velse Íbe e k te Velse n-Zuid
Velserbeek, eigendom van de Semeen-
reVelsen. wërd voor de Tweede We-

reldoorlog vërhuurd als ëen zeer 8e-

De mobilisatie Sing ook àanVelserbeek

niet voorbij. Zowël in het hote als ln

de oranserie (Theeschenkerii) werden

manschappen Yan het l2e Regimenr

lnfanrërie, 2e compà8nie, 3e bàtalion

lngékwartierd.

Tijdens de hektl-

mel I 940 wàs

Velserbeek nog

llmuiden te ont-

vluchren nàar En-

gelànd.

Na dë bezetting

§ ï1
I



D€Velsensëbuitenptaats€n in oort08stijd

E

vrijwilig voor

1944 voeren l8

ru8. De vo gende

De tevolgen

55

De Duirse miliraire gegevens zijn be-
kend en hierna weergegeven:

De Seehund-flotrielte was €en geheime,
zeiístandige €enheid van de 5€ (o,rpf
Division (riegsmo,"ire.

OPERAÏIONELE BASIS:

de Steigerweg bij de Kleine Stuis re

lmuide'r,later ook de Hoosoven-
haven, zie ook biitase ll.
ONDERHOUDSSASIS:

de lindenlaan in her parkVetserbeek.
Hi€r werden de ondeEeeboten yaar-

klaar temaakt, de ba$erijén opgetaden
en klelne rëpararies uitgeyoerd.
EEZEÍTING:

onbekendi he! rechnisch pe.son€el
was ondergëbracht in her herenhuis
Velsërbeek én de orangerie. De be-
manning vàn de boten beÍond uit on,
deroííicieren en ofíicieren. De ondeË
ofÍrciercn woonden in een huis aM dè
Heerenlaan in h€t Slingerduin op de
rand var Driehuk. De ofícieren waren
ondergebrachr in de huizen tangs de
Driehuizerke.kweg tussen de spoor-
weSovergang bijWëstervetd en de De
Genestet èan. Het ontvangstgebouw
van her Crematoriu m Wesre rv€ td bij
de spoorwegovergant was inSericht a s

càsino. De aula diende àJs opslagruiÍnre
yoor spijzen en dranken.

geer opSave.

ZoEKLTcHTEN. RADAR ENz.:

/
rtu.

ning" re behalen. De bolen werden per
trein aànsevo€rd. ln Velserbeek. onder
het zwàre gëbooÍnte van de tindentaan.
werden de boten vaarklaar gemaakt en
indien nodig gërepareerd.Vervotgens

werden ze op Srote aígede(re opleS-

Sers en onder zware bewakinS ver_

voerd naar hun basisr de Sreigerweg bil
de Kieine Sluis in Umuiden.Van daaruit
werden de boten op hun operationete
tochren ge eid door signàlen van een
radiopost urr een b!nker if de Kànaat-

straal re Umuiden. De duobemanntng
was voorbereid op haar bijna dodelijke

ren desasrreus. Nier minder dan

120.000 ron aàn scheepsruimre werd
door de rorpedo! van de Seehunde tot
zinken gebracht. Eerst op 7 aprit t94S.
op iiíormarie van het verzer, werd de
operationeie basis in Umutden van het
Seehund-flolrielle door her Brirse ól /e
Damb!rter-sguodro,, zij het zonder
§ucces, Sebombardeerd. Eind aprit was
het aíg€lopen met de sl!iprochten. De
bemànning bleefparaat bij haar boten,
maar àctie wàs er nier meer bij. Voor
de havenmond làg een ondoordrinr-

I

I

h
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,

r,I .)
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De SeehundJlottielje kon volkomen

zelÍstandig opereren en stond dus niet

onder bevel Yan de Fe§tungkommon-

doit. De ílottielie werd gëcomman'

deerd door dë (dpitönleutno,ll Rasch.

àter opgevolgd door de (orvehentd-

P,tón Bràndi, €en bero€mde U-BooÈ

commàndant. Hiiwas drager van dë

hooEste Duitse milltaire onderschëi

dingen en stond onder direct bevelvan

àe Adnlnol der Kleinkorntfverbonde de

Viz€odmirol HèllÍnut Heye.

Na de ooíog herkreeg het herenhuis

Velserbeek ziin hotelíun«le n eq maar

werd door de gëmeenrcVels€n in ge'

bruik genomen àls kan!orencomPlex

voor haar Bedrijf OPenbarewerken'

pen.Vermoedelijk hebben dë arbeiders

in het ete en ontlu sterd€ huis een

vuur aàngelegd en bii vertrek niet Soed

gedooíd.ln de nacht vàn vrLidag 24 op

zàrerdàs 2s november werd Rooswiik

door brànd Yerwoest.

Meerzicht te Yelsen-Nood
Het kleine lgde'èeuwre bulten l4eer'

zicht stond tot in de TweëdeWereld_

oorlog aàn deWiikerstraatweg russèn

de Burgëmee§terWeert§straat en de

Corverslaan- Àan het herenhuis werd

door de eiSenàres, deVerènl8in8 tot

bevordering Yan het Gesticht van hèt

arme kind lezus te SimPelveld, in 1934

een vleugeL gebouwd ln deze inrich-

dns werden onder de hoedë van de

zusrèr§ var de conSreSatië van de

zusrers Yan het arme kind Jezus so'

ciaal en Seestelijk misdeelde klrdercn

op8ënomen Het werk groeidë uit tot

de verzorSinS van zo'n 130 tot 160

kinderën en de exPloltatie van een

naar. een bewaar', e€n jongens'en

l

t Ce..hu6burN.t qPènL 6 t 2 lw.N. laó)

2. WrarbunlÈt ql. h22lw.N. la6):

l. Raídhu( h h.t dólp vekeii

I
Roosw,ik te Yelsen-Noord
De buhenplaats Rooswijk wa§ sinds

l93l eigendom van de gemeentevel_

sën.ln 1939 werd het herenhuis door

de gemeente aàn h€t HoosovënbedrijÍ

verhuurd. OP l?st van de Duitsë Wehr-

moch moest Hoolovens het huis onÈ

ruiÍnen voor de huisvesting van man'

schappen.Ten behoeve van dë aanleg

van de verdédiging§werken aan de

noofukant YÀn de FeÍung, stond het

ëens zo fraaie buit€n oP de nominàtie

gesloopt te worden.ln november 1944

waren werklieden beziS de bonren en

strulken van het Park Rooswijk te kaP'

i



Op 22 oktober 1942 werd bekend, dat
vëleVelsenaren op larr van de Duitsers
moeÍen ëvacueren, omdar er rond

Umuiden vijÍ kiloÍneterverdedigings.

we.k m€t schootsvelden moest wor-
den aaneelegd. D€ zusrers hoopten
nog, dat zij Meerzich! niet hoeíden re

Op I november echrer kwam her be-

richt, dàr de gebouwen per 22 novem-
ber ontruimd moesten ziin. Koortsàch.
tix werd naar éen nieuw onderkomèn
gezocht. Het kasteel Hoensbroek in
Limburg brachr uitkomst. Uiteindetijk
Yertrokker de 32 zusrcrc ën de onge-
vëe. 160 kinderen rkhrinS HoenÍ
b.oek, uitgezwaaid door veleVetsen-
noorders en bekenden.ln het archieÍ
van de Con$egatie is een dagboek be-
v/aard gebleven, waàr n deze dramatr
sche gebeurrenis àls volgt is weergege-
ven:Iegen nege, uur begon d€ u,llocha
teder kind hod zijn pakje net bonden

avet de schoudett op de rug gebonden,

zoodoi o en de honden yriihodden.Ëen

bokje trctiond in de hondwe*zok kon
aon de rugbonden geknaopt wa en. Het
woi een neutige stoeL De oulete kinde-
rcn Eingen vootuit, ietlet nei een kteine

D€V.lsèírc huitèípla.ben in oortogstiid

oP de om, dan volgen de kleuters,
schaolkinderen en grcoterc nei§ies mei
de zusters.Vele dolsbewone$ bn.hten
de zuste§ en kinderen noor de Írein.Aan
fiet sÍdtion Hoogoyens wochten rceds ve/e

bekend€, om oÍscheid te nemer. De in-
boedelging per boor van deAtkÍnaar
Packet naar Roermond ën van daaruit
naar het kasreeJ. Ileerzicht werd kort
daarop veMoeÍ yoo. her creërer van
è€n schoo8veld en de aanleg van een
ànti-tankgracht.

Op 22 december I942 v/as het kasteel
in Hoensbroek zover ingericht, dar alte
kinderen na wat omzweryingen hun
intr€k konden nemën. De ëvacuatie
had als enige yoordeelvoor de kinde-
ren en hun verzorgsrers, dat ze de bë.
ruchte hongërwinter 1944145 in Hot-
land nier behoefden mee re màken. Op
l8 septembër 1944 nametijk werd
Hoensbroek door dë soldaten van het
Conbot Commond A (C.C.A.),I U.S.AL
mored Diy,§ioi bevrijd.
Dëze bijzonder zwaar en kra(hÍB be-
wapénde gëvechtseenheid behoorde
tot de /2 U.S.Arml 6roup en was betër
bekend onder de naaÍn van Hellon

s7

..rtnbet 1944, fota shdsot.hièf Hèet|ln

Na de oorlog werden de restanten van

het rchuis 14ee17ichr inVetsen-Noord
oPteruimd.

Het irstituut voor de verzorging van

voosdiikinderen kee.de daar niet Íneër
terug. Eerrr in 1959 vestitde het zich
in een nieuw coínplex aan de l'íidden,
d!inerweg in Santpoort, àanSeduid ak
het instituur St. Ràphaë|, tegenwoordig
Orlhopëdagoeisch Centrum Kenne"

tí :1
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Bijlage ll

Operotionele
bosis von het
Seehund-
flottielje

De Velsense buitenplaatsen in oorlogstijd

Bovenstaande l<aart werd vervaardigd door de Technische Spiona-

ge- en Sabotagegroep SectieV-AHK-OD lSectieV Genie,

Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst)

Deze groep had als doel:

l. Het behoud van onmisbare kunstwerl<en, zoals bruggen en

sluizen en 2. Het verstrekl<en van gegevens en tel<eningen van

vijandel ij l<e stel I ingen.

Via verkenningsgroepen werden inlichtingen verzameld. De sectie

V omvatte onder meer een tekenl<amer, fotografie en lichtdrul<-

kerij, administratie, archief, illegale telefoonverbindingen en een

koeriersdienst.

59

De stafkaart l:50.000 werd als hulpmiddel gebruikt voor de ver-

vaardiging van de kaarttekening. De vlag in de rechter bovenhoek

van de tekening stond symbool voor de arrestatie van de tekenaar

begin juni 1944.Op de tekening is de lig- en losplaats van torpe-
do's afgebeeld. Nabij de aangegeven plaats werd ool< de tweemans-

onderzeeboot, type Seehund, via een glijbaan te water gelaten.

Langs verschillende wegen (onder andere radiografisch voor wat

betreft rapporten en coördinaten) werden vele kaarten door be-

middeling van de chef-staf van de OD naar Londen gezonden,

zodat men daar over een vrij gedetailleerd overzicht van de vesting

lJmuiden beschikte.

Tweemonsonderzeeboten oon de kode von de opero-

tionele bosis oon de Stergerweg bij de Kleine S/uis in

lJmuiden, I jonuari 1945.

Foto: Kloos Mottes, Fronkfurt am Moin.
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60 Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940-1945

l.Vanuit de Gefechtsstànde of commandoposten opereerden de

Regiments-,Abtei/ungs- of Botoillonsstobe. Buiten de ruimten be-

stemd voor manschappen,onderofficieren en officieren waren in
deze bunl<ers telefoon- en zendapparatuur en installaties voor ver-

warming en luchtverversing ondergebracht. Ook was er plaats

voor een kaartruimte, waar acties l<onden worden voorbereid. De

"nabijverdediging" was uitgebreid met een flankerende mitrailleur-
opstelling, die de ingangspartij(.n) aan de l<ant van de loopgraaf

bestreek.Visuele controle over de onmiddellijl<e omgeving vond

plaats door middel van een gepantserde waarnemingspost (to-
broel<) of een periscoop.

2. De woonbunl<er typenummer 502, evenals de typenummers

501, 621l , 622 en 668, was op de eerste plaats bedoeld als schuil-

plaats voor manschappen. De soldaten waren gehuisvest in recht-

hoel<ige ruimten voorzien van waterafvoer en luchtverversing.

Spaarnberg te Santpoort-Zuid
Gemeentearchief Velsen (GAV), Secretariearchief I 936- 1945, dos-

siernr. 680.

Morren, Jan, 1994,Vier eeuwen Spaarnberg, 1593 -1994; van blel<e-

rij tot landgoed. ln: De Zondpoort, orgaan van de Stichting Sant-

Poort.
lnformatie van G. Schoo te Abbekerk,J.Verzijlenberg te Uitgeest

en Paul N.J. Steenbakl<er te All<maar.

Duin- en Kruidberg te Santpoort-Noord
GAV Secretariearchief 1936- 1945 nrs. 714.

Rolle, Siebe, 1993, Kroniek von Driehuis, Driehuis.

lnformatie van H.Klauwers te Santpoort.

Schoonenberg te Driehuis, Beeckestiin te Driehuis/Velsen-
Zuid en Waterland te Velsen-Zuid
Archief Rijl<sdienst voor Monumentenzorg te Zeist.

GAV Secretariearch ief I 936 -1945, dossier nr.67 I .

GAV, Secretariearchief 1936- 1945, dossiernr. 7l l.
GAV Collectie eigendomsbewijzen nr. 589.

Documentatie oorlogscollectie Paul N.J. Steenbakker te All<maar.

Ministerie van Defensie te's-Gravenhage, sectie militaire geschie-

denis, rapport sectie V OD 22-4-45.

Bundesarchiv/Militàrarchiv, Freiburg, dossiernr. RH l9 lV/ 109, Komp-

fonweisung der Festung lJmuiden, )berbefehlshober West, Oberkom-

mondo Heeresgruppe D vom l9-2-1944, mit Berichtungen vom 2-8-

I 944. Geheime Kommondosache,

Rolf, Rudi, 1979, Duitse bunkers in Nede rlond,Amsterdam.

Rolf, Rudi, I 985, Het Duitse fortificotie-ontwerp I 935- 1945, Beet-

sterzwaag.

Rolle, Siebe, Paul N.J. Steenbal<ker en Peter A.Veldheer, 1985, De

bevrijding vln Velsen vln uur tot uur,lJmuiden.

Rolle, Siebe en Ton van Oosterom, 1994,WoterlondVelsen-Zuid,Vel-

sen -Zu id.

lnterviews afgenomen door Ton van Oosterom en Siebe Rolle, juni

en november 1994.

lnterviews afgenomen door Siebe Rolle, januari I 995.

Informatie van T.Aspers, R.Bakker en P.N. Steenbal<l<er allen te

IJmuiden en J.Verzijlenberg te Uitgeest.

Langs de wanden stonden stapelbedden drie hoog. De ruimten wa-

ren beveiligd tegen strijdgassen door middel van een gassluis. Dit
was een kleine ruimte tussen de ingang en het manschappenverblijf,

die gasdicht afgesloten kon worden met stalen deuren. De ingang-

spartii werd verdedigd door een daar rechttegenover geplaatste mi-

trailleuropstelling achter een stalen luik. Een aan de bunker gebouw-

de tobroek en een vanuit het manschappenverblijf te hanteren

periscoop gaven de mogelijkheid tot waarneming van de directe om-

geving.

3. De geschutsopstellingen typenummers 612 en 680 konden flanke-

rend vuur vóór de frontlijn brengen.De flankerende schietgaten wa-

ren tegen vijandelijl< vuur beveiligd door een schuin verlopende be-

tonnen muur. De bunl<ers had een pantserl<oepel met de

geschutsmogelijkheid van een granaatwerper.

Velserbeek te Velse n-Zuil
GAV Secretariearchief I 936- 1945, dossiern rs. 662 en 680.

Archief Ministerie van Defensie te's-Gravenhage, sectie militaire

geschiedenis, diverse rapporten van de illegaliteit betreffende

tweemansonderzeeboten en torpedo's van l5-2-'45 tot l0-4-'45.

Documentatie oorlogscollectie van Paul N.J. Steenbakker te Alk-

maar

Bekker, Cajus, 1956, ..und liebten doch dos Leben, Hannover.

Mallmann-Showell, 1982, Dos Buch der deutschen Kriegs marine,

Stuttgart.

Rolle, Siebe, Paul N.J. Steenbal<ker en Peter A.Veldheer, 1985,

De bevrijding vonVelsen von uur tot uur,l)muiden.

lnformatie van K.Mattes te Frankfurt am Main, A. Hrillmann te Bad

Zwischenahn, P.N. Steenbal<l<er te lJmuiden, H.Veldman te Drie-

huis en B.J. Oosterop te Santpoort.

Rooswijk te Velsen-Noord
Rolle, Siebe, 1982, Gisteren..hoost onherkenboor.Velsen toen en thons,

lJmuiden.

GAV persdocumentatie met betrel<king tot Rooswijl<.

Meerzicht te Velsen- N oord
Rolle, Siebe, 1982, Gisteren..hoost onherkenboor.Velsen toen en thons,

lJmuiden.

Berge, C. van en R.Braad, 1994, Het kindertehuis Kasteel Hoens-

broel<. ln: Het lond von Herle; historisch tijdschrift voor oostelijk

Zuid-Limburg, afl. 1994, juni-december no. 314, speciaal gewijd aan

50 jaar bevrijding.

Gouverne, G.J.M., 1994,Vijftig jaar geleden. De Amerikaanse op-

mars en de bevrijding van oostelijl<Zuid-Limburg in het najaar van

1944.ln: Het land van Herle; historisch tijdschrift voor oostelijl<

Zuid-Limburg, afl. 1994, juni-december no. 314, speciaal gewijd aan

50 jaar bevrijding.

Bijlage lll

Gebruikswijze
bunl«ers

Bronnen



P. Heiiblok

Voo?tgang en
stagnatie in

het onder\wiis
Het resultaat van het zoeken naar gegevens over personen was bepaald

niet groot. Feiten omtrent gebouwen, verhuizingen,verordeningen waren

gemakkeliiker op te sporen. Bovendien omvatten de gegevens meer de

eerste twee tot tweeëneenh alf iaar van de oorlog,

maar dat heeft waarschiinliik te maken met de gevaarliike

omstandigheden tiidens de laatste oorlogsiaren. Er is getracht

verschillende aspecten te belichten en die per onderdeel in een zo

chronologisch mogeliike volgorde te beschriiven.

Nederlondse so/dote n von het l2e Regiment lnfonterie

ingekwartierd in school K (thons Felisenum) te Ve/sen-

Zuid, 1939.

Uit de sch ool geklopt
ln 1938 werd de Kustartillerie in lJmui-

den gevestigd als onderdeel van de to-
tale kustverdediging. De compagnie

was ter plaatse gelegerd.Als gevolg van

de mobilisatie in 1939 l<wamen ook an-

dere legeronderdelen naar de gemeen-

te Velsen.Veelal werden scholen gevor-

derd om de militairen in te kwartieren.

Dat lot trof bijvoorbeeld school D aan

de Schoolstraat, thans Heidestraat.

Het Ieel< er op, dat het voor langere

duur zou zijn,gezien het volgende be-

richt: Ook de monnen von de M.C., die in

school D zijn gelegerd, hebben nu hun

contine, die dezer dogen officieel werd

geopend...r ln school A aan de Kerk-

straat waren manschappen van Hr. Ms.
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Frogment von het roods-

verslog vonVelsen d.d.

22 november 1939.

De Nrlverheidsschoo/

(/inks) en de R.- H.B.S.

in de verlotenheid von de

afbroak ten behoeve von

het door de bezetter ge-

wenste schootsve/d,

t 945.

Het onderwiis, dat

per l4 mei l,940

geheel stil lag, zou

naar B&W mede-

deelden in de lJ-

muider Courant

van l8 mei aan de

openbare lagere

scholen wederom

aanvangen oP

Maandag 20 Mei.

De mogelijl<heid is

echter zeer groot
dat binnenkort nog

en l<ele scholen

voor een ander

doel zullen worden

aangewend. H ier-

ove r zullen echter

te zijner tijd nade-

re mededeelingen

vo lge n.2

Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940-1945

Heemsl<ercl< ondergebracht en ool<

school G (Wijkerstraatweg) en school

K (Van Hogendorplaan) werden gevor-

derd. Een en ander gaf leden van de

gemeenteraad aanleiding zich zorgen

te mal<en over de voortgang en de

l<waliteit van het onderwijs. De be-

zorgdheid bleef, waarbij zelfs de ver-

houding openbaar - bijzonder onder-

wijs nog een discussiepunt bleel< te

zijn.

lnmiddels was immers per I septem-

ber 1939 de Tweede Wereldoorlog uit-

gebrol<en.Toen de oorlog ool< in Ne-

derland eenmaal was uitgebrol<en en

de eerste dagen van paniel<, oorlogsla-

waai en bizarre gebeurtenissen voor-

bij waren, moest men toch weer terug

zien te l<eren tot het leven van alledag,

hoe anders dat er voortaan ook uit

zou zien.

Het bleek al snel hoe de huisvesting

van de scholen zou ziin. De lessen

voor de scholen D en H zouden wor-

den hervat in het gebouw van school

H (Wiil< aan Zeeérweg) en de leerlin-

gen van school J .n die van school A

konden pas 30 mei weer beginnen met

de les. Het bleef echter gedurende de

hele oorlog behelpen voor het onder-

wijs; de behuizing en de verwarming

van de scholen werden steeds beroer-

der.

De Rijl<s H.B.S. moest in mei 1940 de

gymnastiel<zaal afstaan aan een aantal

Duitse soldaten en in l,942 de conciër-

gewoning en de l<elder. Een weel< later

op I mei 1942 werd het hele gebouw

gevorderd door de Duitse weermacht.

De aan de gang zijnde eindexamens

l<onden na een halfuur in de Nijver-

heidsschool worden voortgezet. Daar-

na verbleef de R.-H.B.S. nog in het ge-

bouw van ULO no. 9 aan de

Stationsweg, in het Evangelisatiege-

bouw aan de Kalverstraat en in de

Adolf van Nassauschool. ln de ULO

hadden de H.B.S.-leerlingen halve da-

gen les, omdat de eigen Ieerlingen er

ool< lessen volgden. De Nijverheids-

school had zelf ool< haar problemen,

zoals blijl<t uit de volgende citaten:

)ndervonden wij in den loop von het joor

eenig ongerief, tengevolge von het in ge-

bruik nemen door de Duitsche weermocht

von de torenkamer, goroge, rijwielberg-

ploots en een gedeelt e der autowerk-

ploots, en het ter beschikking stellen von

enkele lokolen voor de R.-H.B.S., teneinde

doorin onderwrls te geven, met ingong von

22 December (1942, P.H.) werden het

Hoofdgebouw en nog twee werkplootsen

door de Duitsche weermocht gevorderd,

zoodot no de Kerstvo contie slechts het

proktijkonderwrls in ons sch oolgebouw

kon worden gegeven, terwijl het theorie

onderwijs werd ondergebrocht in verschil-

lende schoollokalen in lJmuiden-Oost,Vel-

sen-Noo rd en Beverwijk. Met de gemeen-

te werd een regeling getroffen, dot ten

behoeve von hoar Vissch erijschool, de

plootwerkerij t woensdogsovonds te ho-

rer beschikking kwom.3

Donkzij de medewerking von de Zusters

von het orme K. Jezus kreeg onze veree-

niging de besc hikking over meerdere loka-

len in het hoor toebehoorende kinderte-

huis " Meerzicht" (i n Velsen- Noord,

red.) , en kon in April het teekenonderwijs,

de montoge en een deel von het theorie-

onderwrys hier worden ondergebrocht. Het

V.L.O. werd nog in 2 lokolen von een 0.L.

Schoo/ in lJmuiden-Oost gegeven.a

Uit het jaarverslag 1946 blijl<t, dat de

school gedurende de winter 1944145

gesloten was.Vele leerlingen waren

door de evacuatie vertrol<l<en, waar-

door bij het begin van het schooljaar

1945146 het aantal Ieerlingen sterk ge-

daald was.



Voortgang en stagnatie in het onderwiis

Tot aan de spoorwegstaking in septem-

ber 1944 kregen de leerlingen van

school E halve dagen Ies, omdat ool<

de katholieke lagere school er in was

gehuisvest. Toen de oorlog voorbij

was, bleven er voor vele scholen nog

problemen bestaan voordat zii weer

een behoorlijl< onderdal< gevonden

hadd en.s

De R.-H.B.S. bleef tot april 1946 in de

ULO onder dak, omdat het eigen ge-

bouw zeer uitgewoond was (nadat ook
de Canadezen er nog tot oktober

1945 in hadden verbleven); een grondi-

ge restauratie was nodig.AI eerder

was door de directeur van de school

een poging gedaan om het gebouw te-

rug te krijgen, maar dat ging niet door.6

Een van de eerste verordeningen be-

trof bijvoorbeeld het uitlenen van boe-

ken en plaatwerken uit schoolbiblio-

theken : olle boeken, tijdschriften,

plaatwerken, otlossen en dergelijke, welke

een onti-Duitsche strekking hebben dien-

den te worden ingeleverd. Onder anti-

Duitse werl<en werden verstaan, die

welke toespeli ngen, opmerkingen, bewe-

ringen of verdochtmokingen bevotten,

welke het Groot-Duitsche Rryk, zijn volk,

zijn leiding, zijn politieke ontwikkeling en

zijn houding ten opzichte von de wereld-

beschouwing en sociole en economische

problemen in discrediet brengen of daor-

toe geschikt zijn.7 Er moesten boeken

worden verwij-

derd van Neder-

landse (Den

Doolaard), Fran-

se (Malraux), En-

gelse en Ameri-

l<aanse (Lewis,

Golding) en

vooral Duitse

schrijvers (de fa-

milie Mann,

Zweig,Werfel,

Krontebericht in de

lJmuider Couront van 23

september l94l .

Einstein).Om de overige Duitse schrij-

vers in de toekomst wel te kunnen le-

zen bepaalde de secretaris-generaal

van Opvoeding,Wetenschap en Kul-

tuurbescherming,prof. dr. J. van Dam,

hetgeen in het benedenstaande krante-

bericht8 verwoord is.

Al in oktober 1940 bereikte een schrij-

ven de scholen met betrekking tot
ombtenoren von joodschen bloede.e Aan

de hand van een invulformulier, de zo-

geheten Ariërverkloring, moest worden

bepaald of een personeelslid van een

school jood was. Het formulier bevat-

te ook de mededeling dat in gevol de

yerstrekte gegevens niet juist blijken te

zijn (hijlzij zich) oon onmiddellijk ontslog

blootstelt.

ln augustus l94l kwam bij het ge-

meentebestuur het verzoek binnen om

de secretaris-generaal van Opvoeding,

Wetenschap en Kultuurbescherming in

te Iichten omtrent het oantal leerlingen

von joodschen bloede en degenen, die ols

zoodonig worden beschouwd, dot thons

oonwezig is op vers chillende onderwijsin-

richtingen.r0 Al eerder werd het joodse

leerlingen verboden aan de zwemles-

sen die in klassikaal verband werden

gegeven, deel te nemen.rl

ln hoeverre aan al deze verzoeken en

verordeningen gevolg is gegeven, kon

in dit kader niet vastgesteld worden.

Wel is bekend, dat Leo Strouss - ols jood

- spoedig de school (R.-H.B.S., P.H.)

moest verloten. ln de loop von l94l werd

hij noor Duitslond gezonden en sindsdien

hebben wij geen enkel bericht meer von

hem ontvongen.t2
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Arrestotie van Duitse mi-

litoiren bij de door hen

gevorderde

R.-H.8. S. in lJmuiden-

Oost, I mei 1945.

Wot wel en niet mo cht
en moest
Al snel kwamen er verordeningen,

voorschriften en waarschuwingen van

het gelijkgestelde Departement van

Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe-

scherming, soms rechtstreel<s naar de

scholen, maar meestal via het gemeen-

tebestuur.
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Frogment uit het dog-

boek von Mottie Luder,

t94t.

Verplichte m ed ew erkin g

oon deWinkelhulP Ne-

derlond en de Ned.

Voíksdienst voor ge-

meente-ombtenoren.

Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940-1945

De bezetter maakte zich oYerigens

ook drul< om zaken als het dragen Van

onderscheidingstekens en uniformen.

Als de schoolleiding het waagde om

een leerling gekleed in het uniform van

de Hitle rjugend van school te verwijde-

ren, kon (dot) leiden tot zeer onoongeno-

me gevolgen./3 Een dergelijke Ieerling

mocht geenerlei hinder ondervinden. En

anders gaven leerlingen zelf wel blijl(

van hun afkeuring. Zie het afgebeelde

fragment d.d. 17-12-11941 uit het Oor-

Iogsdagboek I van Mattie Luder, die

van af 26-l I -1941 in lJmuiden en Sant-

poort woonde. Luder begon dat eerste

van de twee dagboekenra op l5- I l-
1941. De opvolgster von de eerder ge-

noemde leroor L. Strouss yersc heen met

h et n ozi-p rop o go n d o-tijdsch rift " Sign ol"

voor de klos en werd door ons zo gepest

dot wii no drie moonden geen les meer

von hoor kregen.ts

De Ieraar Frans, die anti-Oranje gezind

was, werd woedend bii alle zinspelin-

gen op Oranje. Hii werd enorm getrei-

terd: bordkrijt was opeens oranje,

vloeibladen waren oranje en de meis-

jes droegen kettingen van oranje l<ip-

peringen. Onschuldig, ongevaarlijk (?)

verzet, maar doeltreffend.

ln augustus 1940 werd met het oog op

de aanstaande verjaardag van koningin

Wilhelmina bekendgemaakt, dat de be-

volking von het bezette Nededonsche ge-

bied... er opmerkzoom op gemookt

wordt dot elke demonstrotieve gedroging,

welke tegen de bezettingsmocht is ge-

richt, dienovereenkomstig zal worden ver-

volgd.Als demonstroties en betoogingen

tegen de bezettingsm ocht zijn ook te be-

schouwen demonstroties en betoogingen

voor de Koningin of ondere leden von het

Huis von Oronje,

dot de oorlog te-

gen het Grootduit-

sche Rijk volhor-

dend voortzet.

Verderop wordt
vervolgd: Het

komt mij voor dot

de cons equentie

von deze yoorschriften behoort te zijn,

dot, voor zoover in leerplannen de hier

bedoelde dogen ols bijzondere vocantie-

dogen zijn oongewezen, deze regeling

geen toeposs ing vindt.16 Dus niet meer

vrij op Koninginnedag.

Politiek bedrijven mocht al helemaal

niet, tenzij men lid was van de NSB of
een verwante groepering, zodat het

niet geoorloofd was om Nederlandse

biljetten van politieke strekking aan

schoolgebouwen te plakken. Echter

Oronje verboden?

Nederlandse aanplakbiljetten afkom-

stig van de overheid en affiches van

Winterhulp Nederland e.d. mochten

wel op de muren van de scholen wor-

den aangebracht. Bekendmakingen van

de Duitse autoriteiten moesten te

allen tijde worden toegestaan; ool< bin-

nen de schoolgebouwen.rT Wel kreeg

het personeel in dienst van de ge-

meente, waaronder leraren en onder-

wijzers, te horen dat het niet in de be-

doeling ligt, von de Ned erlondsche

ambtenaren en ondere perso nen in den
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School E oan de Ekster-

loon.

Frogment uit het dogboek

von Mottie Luder, 1943

Voortgang en stagnatie in het onderwijs

Overheidsdienst een verkloring te vorde-

ren over hun verhouding tot de N.S.B. De

Duitsch e outoriteiten loten het oon het

overheidsperson eel over, of men zich bij

een der toegeloten politieke portijen wil

oonsluiten. r8

De keus die men kon maken was overi-

gens erg gering en de tussenzin in dit

schrijven op last van het Ministerie van

Binnenlandsch e Zaken (onge ocht hun

houding tegenover de verschillende poli-

tieke partijen in den Londe) doet een ad-

dertje onder het gras vermoeden ten

aanzien van een politieke keuze.re

Yerzet en geyoor
Van verzet door onderwijzend perso-

neel in dienst van de gemeente Velsen

of van een schoolbestuur is weinig op

papier gezet om duidelijke redenen en

hiervan is in ieder geval weinig of niets

in periodieken weergegeven.

De enkele uitingen van "ve rzet" , zoals

beschreven in de vorige paragraaf, wa-

ren misschien gedaan uit jeugdige over-

moed van middelbare scholieren .Zii
gaven toch blijk van hun besef van de

omstandigheden en allengs ook van de

gevaarlijke kanten van dergelijke uitin-

gen en de risico's die zij als l7- of l8-
jarigen liepen .Zoals gezegd is van ver-

zet door onderwijzers of leraren op

papier weinig gebleken.

Ergernis was er natuurlijk wel. Bij leer-

Iingen die bij de aanvang van het eerste

(oorlogs-)schooljaar hun schoolagenda

moesten inleveren, waarna het voor-

woord van H.M. de Koningin er uitge-

scheurd werd. Ergernis om "foute" Ieer-

lingen die op bepaalde dagen op school

kwamen in Jeugdstormuniform. Het

Iiefst timmerde men ze in elkaar.Je kon

ze niet aanpakken, want dan werden

ouders in gevaar gebracht. Daarom wer-

den deze leerlingen consequent gene-

geerd. Later verdwenen zij van school.

Ergernis toen de Duitsers in mei 1942

de R.-H.B.S. vorderden en er al met-

een beelden en scheikundige instru-

menten vernield werden.
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Maar ook bewondering voor de Ieraar

Wansink van de R.-H.8.S., die oltr.ld oF

een linke monier in zijn lessen een parol-

lel (weet) oon te brengen met de huidige

politieke situotie.Wot durft hij veel te

zeggen. Als hij niet voorzichtiger wordt,

pikken ze hem nog een keer op. Er hoeft

moor één stille N.S.B.'er in de klos te zit-

ten, die hem oonbrengt en hij hangt.zo

Bekend is het verhaal van onderwijzer

D. de Bruyn van school E aan de Ek-

sterlaan die elke dag uit Amsterdam

met de trein naar IJmuiden moest ko-

men. Hij stak tussen de schriftjes van

de kinderen verzetsblaadjes die op

adressen in lJmuiden afgeleverd moes-

ten worden.

Naarmate de oorlog vorderde, werden

de omstandigheden voor Ieraren, on-

derwijzers en oudere leerlingen steeds

nijpender, wat niet uitnodigde tot
daadwerkelijk verzet.Vooral van het

begin van het jaar 1943 af . Zie het
hierbij afgebeelde fragment uit het

Oorlogsdagboek ll van de jongen Mat-

tie Luder.2l

Er werd in het seizoen 1944-,945 geen

les meer gegeven aan de R.-H.B.S.Vele

Ieraren durfden niet meer op straat te

komen. De leerlingen moesten lessen

bij de Ieraren thuis ophalen en het ge-

maakte werk ter correctie terugbren-

genl Zii moesten daarvoor hele toch-

ten op de fiets maken.Toen een

leerling daardoor een keer in Bloe-

mendaal terecht kwam, zag hij dat er

een razzia gaande was.22

De volgende citaten uit h,et Oorlogs-

dagboek ll van Mattie Luder23 geven

heel goed weer hoe de stemming was

in 1944:

ln Hoorlem en Bloemendool zijn Zondog

5 kerken leegge hoold voor de monnelijke

persone n.Tot nog toe hebben ze mij niet

kunnen krijgen. Hoewel Co Longendijk op

onzejongens (vrienden) loert.

Het is een zenuwochtige stemmi ng. )ver-
ol zie je vier mensen stoon te proten,

wont 5 personen is verboden (de 5e

wordt weggeschoten).

lk heb ol vonof 9 Juli of vocontie.Wat je

vocantie noemt. Noor het zwembod durf
je niet goed. De stod uit gevoorlijk wont
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Een onzekere toekomst...

Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940 -1945

Propogondo van de

de treinen worden beschoten. 24 Aug. zou

de scho ol weer beginnen moor de treinen

reden om de 2 uur m.o w.we moesten

met de trein von 10.55 mee en de school

begint om 12.30. School eindigt 17.30

met het gev olg dot de trein net vertrekt

zodat we don tot half ocht op het stotion

moeten blijven zitten. lk go niet noor

school, te gevoorlijk.

Afgezien van het gebrek aan voedsel

was er het constante gevaar voor man-

nen boven de vijftig jaar en mannelijl<e

leerlingen, die als weigeraar van de Ar-

beitsein sotz ondergedol<en zaten.

Er bleel< aanleiding voor het gemeente-

bestuur om een waarschuwing te laten

uitgaan aan de hoofden der scholen

om leerlingen erop te wijzen, dat be-

schadiging van eigendommen der Duit-

se weermacht uit den boze was, oonge-

zien anders ernstige moeilijkheden zijn te

verwochten.za Het was namelijl< voorge-

komen dot (in deze gemeente) richting-

borden werden geschon den, welke doden

ols zeer ernstige sabotoge worden be-

schouwd. Voortaan moest iedere be-

schadiging aan richtingborden , aanplal<-

borden en aanplakbiljetten worden

voorl<omen. En al weer in februari

l94l werden de hoofden en directeu-

ren der scholen in de gemeente nog

eens uitgenodigd om op de scholen te

wijzen op de verhouding tot de Duitsche

bezetter en bel<endheid te geven aan

het gevaar dat schuilt in het plegen van

sabotage, handelingen tegen de bezet-

tende macht. De bezetter was zich dus

terdege bewust van het verzet dat ool<

vanuit scholen gepleegd l<on worden,

m.n. door de onderwijskrachten, maar

ool< door de oudere leerlingen.

Toch waren er scholen die duidelijl<

aanwijsbaar de nadelige gevolgen van

de razzia's en andere maatregelen on-

dervonden.

Zo blijl<t uit het jaarverslag 1942 van

de Vereeniging voor N ijverheidsonder-

wijs in Kennemerland te Velsen, dat het

leerlingenaantal der dagschool een

weinig terugliep en dat van de avond-

school aanzienlijl< verminderde, door-

dat het aantal inschrijvingen van 21 7 in

l94l terugliep tot I I 9. Een groot aan-

tal leerlingen, w€rl<zaam bij de Kon.

Ned. Hoogovens en Staalfabriel<en te

lJmuiden en bij de N.V. Plaatwellerij te

Velsen, moest wegens verl<eersmoei-

lijl<heden sedert ol<tober l94l de les-

sen verzuimen.

Ool< het vertrek
naar de Arbeids-

dienst en naar

Duitsland liet zijn

invloed gelden.

Dat verschijnsel

zette zich voort
in 1943 toen nog

eens veertien

leerlingen door

evacuatie en Ar-

beidsdienst de

school tussen-

tijds verlieten.

Van "verzet" van-

uit de scholen zal

daarom weinig te

merl<en geweest

zijn, nadat vanaf

1942 het gehele

gebied ten wes-

ten van het Ken-

nemerplein

Sperrgebiet werd

en de mensen

moesten evacue-

ren. Scholen kre-

gen echter nog

even uitstel.2s

En dadrn0...
Behalve het herstel aan schoolgebou-

wen en terreinen, waren er ook min-

der materiële zaken die de gedachten

van de mensen bezig hielden. Minder

prettige dingen , zoals het gebruil< van

scholen voor de opvang van politieke

delinquenten. Dat komt tot uiting in

het schrijven van het Militair Gezag

d.d. l3 juni 1945, waaruit het volgende

citaat:

Hiermede breng ik ter olgemeene kennis,

dat voor de zuivering von het personeel

van de hieronder vermelde onderwrlsin-

stellinge n (woaronder ook de inste/lingen

van bijzonder onderwijs) in het distict

Hoorlem door mij de novolgende commis-

sies von odvies zijn benoemd en geihstol-

leerd:

Loger Onderwrls, district Noord;

He e mske rk-B ev e rwijk-Vels e n-Ho o rl em-

merliede en Spoornwoude.

VoorzitterD. Koger, seuetoris /.W Roods-

veld en leden L. von Hamelen, A.Visser en

P. von Kooten.

......V00r wot beteft de scholen te Velsen,

zol de commissie nog worden oongevuld.

3

Arbeitseinsatz.
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Politieke gevongenen

worden overgebrocht

noor school H oon de

Wijk oon Zeeërweg in

lJmuiden, mei 1945.

67

Een ieder wordt opgeroepen in het belong

von den wederopbouw von hetVoderlond

gerechtvoordigde klochten of ter zoken

dienende gegeyens ove r het personeel bo-

vengenoemd noor voren te brengen. De

klochten moeten ols rege I behoorlijk ge-

motiveerd, sch riftelijk en onderteekend

worden ingediend bij den sec retoris der

betrokken commissie en wel uiterlijk voór

7 juli 1945. Het odres von den oonkloger

moet bij de oonklacht worden vermeld.

T.o.v. den persoon van den aonkloger is

geh eimh o u din g gewo o rb o rgd.

Klochten, welke no den gestelde n uiter-

sten dotum worden ingediend, kunnen

niet meer in behondeling worden geno-

men.

Ao ngekloogden, oonkloger en getuigen

kunnen door de commissie worden ge-

hoord. Bij weigering om te verschijnen

kon door mij op voorstel von de commis-

sie yers chijningsplicht worden opgelegd.

w.g. De Militoire Commissoris voor het

district Haorlem,

De Mojoor, Dr. C. Krijgsmon.

Ylaar ook een positief gebeuren als de

herdenking van de bevrijding op de

scho I en.

De toenmalige Minister van Onder-

wijs, Kunsten en Wetenschappen ver-

zoekt de besturen van scholen in Ne-

derland ... een lesuur op den lootsten

schooldog, voorofgoond oon den Notiono-

len Feestdog (i.c. Zoterdog 3 Mei) hier-

voor te beste mmen

Hij besluit de brief met: lk verzoek u

olsdon te willen spreken over: de diepere

beteekenis welke oon de herdenking ten

grondslog ligt, woarbij voorol noor voren

wore te brengen het groote ideolisme en

liefde voor het Vorstenhuis enVoderlond,

die onze helden

von 1940-1945

moeten hebben

bezield.26

Het is goed dat

vijftig iaar na de

bevrijding onder-

wijsgevenden de

schooljeugd van

nu ervan door-

dringen hoe be-

langrijk een der-

gelijk herdenl<en

is en blijft.

Krontebericht von 22 september 1945 in de lJmuider

Couront.
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De onde?gang
van een havenplaats

Paul l{.f . Sfuenbakker

Toen na de inval van de Duitse troepen in de Sowiet-Unie de vorming

van een tweede front in West-Europa steeds meer naderbii kwam,

besloot Adolf Hitler de gehele Europese westkust vanaf de Spaanse

grens tot aan de Noordkaap in staat van verdediging te brengen.

Daardoor moesten op ziin minst de meest voor de hand liggende

invasiegebieden en strategisch belangriike punten in verregaande

staat van verdediging worden gebracht. De Duitsers gingen er van uit,

dat het slagen van een invasie afhankeliik zou ziin van het feit of de

geallieerden al dan niet een havenstad konden veroveren voor het

veilig stellen van hun aanvoer. Daarom kregen de havensteden in
februari L942 de fortificatiebenamin g Stiitzpunkt.

Dit hield in, dat deze steden in staat

van verdediging werden gebracht tegen

aanvallen vanuit de lucht, vanuit zee en

over land. Op 8 juli 1942 werden door
het Duitse opperbevel vijftien haven-

steden aan de Franse en Nederlandse

l<ust aangewezen als Vert eidigungsbe-

reich, de tot 1944 hoogste graad van

fortificatie. ln Nederland werden de

havensteden Den Helder, Umuiden,
Hoek van Holland enVlissingen tot Ver-

teidigungsbereich uitgebouwd. Op 8 fe-

bruari 1944 worden acht Franse ha-

vens en twee Nederlandse, Hoel< van

Holland en lJmuiden, bij decreet van

de Filhrer tot Festung verl<laard.

ln de hierna volgende paragrafen zal

een beeld worden geschetst van de

Duitse militaire en economische belan-

g€rr, strategisch inzicht en functione-

ren van de Festung lJmuiden bij een mo-

gelijl<e geallieerde invasie, de maat-

regelen die er toe Ieidden dat lJmui-

den, eens een bloeiende havenplaats,

in een paar jaar tijd verviel tot een

troosteloze hoop puin met platgebom-

bardeerde vishallen, orïringd door
anti-tanl<grachten, talloze bunkers en

Duitse versterkingen.

ln de jaren na mei 1945 is lJmuiden als

een phoenix uit zijn as herrezen,maar

het lJmuiden van voor de oorlog, waar

oud-lJmuidenaren vaak aan terugdenken,

was verdwenen en voorgoed verleden tiid.

P I otgebom b o rd eerd e vish oll en.
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Bouw von de tweede

Duitse morinebosis oon

de Horinghoven, januori

1944. Op de ochter-

grond de kleine Yuur-

toren op het Semofoor-

duin.

Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940-1945

Het Duíts econo misch belang
lJmuiden was met ziin talrijke indus-

triële bedrijven zeer belangrijl< voor
de Duitse oorlogsproduktie, op de

eerste plaats de Hoogovens met ne-

venbedrijven zoals walseriien, staal-,

cement-, benzol-, àffrmoniak- en gasfa-

briel<en. ln de nabijheid bevond zich de

grote elektriciteitscentrale die de

stroom leverde voor bijna geheel

Noord-Holland. Verder de Papier-

fabriek van Van Gelder en in het haven-

gebied de vishallen, koelhuizen, opslag-

vemen en conservenfabrieken. Daar al

deze bedrijven zich binnen het Fes-

tungsgebiet bevonden, was het van be-

lang om bij een eventuele invasie ze

niet onbeschadigd in handen van de

vijand te laten vallen.

Het Duits militoir belong
lJmuiden Iigt aan de westzijde van het

Noordzeekanaal in een directe verbin-

ding met Amsterdam. Het Noordzee-

kanaal is bevaarbaar voor de grootste

zeeschepen.Van bijzonder belang zijn

de drie grote zeesluizen. lndien deze

de Vissershaven was een flottielje voor-

postboten actief. Een flottielje mijnen-

vegers en de Hofe nschutzflottille zouden

bij een geallieerde invasie bij de verde-

diging ingedeeld worden.

De Festung
Bevel von de Festungskommondont Oberst

Peters voor de verdediging der Fest ung lJ-

muiden, d.d. 27 opril 1944

De vijand zal na een landing snel in het

bezit van een grote haven moeten ko-

men. Om op de eerste plaats zijn brug-

gehoofd te kunnen vasthouden en op

de tweede plaats het gevestigde brugge-

hoofd te kunnen uitbreiden. Om zijn

constante aanvoer van troepen en ma-

terieel, enz. veilig te stellen is het van

belang dat hij de havenfaciliteiten, slui-

zen en het kanaal onbeschadigd in han-

den krijgt. De verdediging van de Fes-

tung lJmuiden moet en zal dat onder alle

omstand igheden verh i nderen.

De ligging van de Festung Umuiden is

zodanig belangrijk, dat de Abschnitt

lJmuiden tot Festungsbereich verl<laard

wordt. Gezien het bovenstaande moet

Het Kernwerk der Festung midden in de

haveninvaart moet in overleg met de

Hofenkommondont van tevoren gereed-

gemaal<te schepen achter de hand hou-

den om deze tot zinken te brengen en

de haveningang te versperren.

De in de voorhaven vastgemaakte drij-
vende torpedo-batterij dient een vijan-

delijke invaart met schepen onmogelijk

te maken.

Het noordelijk en zuidelijk deel der

Festung, in een wijde boog om het be-

langrijke haven- en sluizencomplex

heen gebouwd, heeft als taak het Kern-

werk met alle mogelijke middelen tot
het laatste toe te steunen.

Aangezien de verdediging van haven-

plaatsen naar de Duitse zienswijze een

aangelegenheid was van de Kriegsmori-

ne werden de zware kustbatterijen en

de vuurmonden van het Kernwerk

(Forteiland) bemand door artilleristen

van d e Morine Artillerie Abteilung 20 I .

Dit gold ook voor de luchtdoelartille-

rie, hier maakte de bemanning deel uit

van d e Morine Flok Abteilung B ló. De

rest van de stellingen was voor het

grootste gedeelte bezet door troepen

van de I 6 Luftwoffe Feld Division. Een

belangrijl<e eenheid binnen het Fes-

tungsgebied was de / Festung Stomm

Kompognie, deze manschappen bedien-

den de in de Festung vast opgestelde

bewapening, uitgezonderd de marine-

artillerie en luchtdoelbatterijen.

Na 6 juni 1944 verliet de l6 Luftwoffe

Feld Division lJmuiden om ingezet te

worden aan het invasiefront in Nor-

mandië; hun stellingen werden overge-

nomen door troepen van de 347 lnfon-

terie Division. De in het Festungsbereich

van lJmuiden gelegerde troepen van

alle drie Weh rmocht-onderdelen even-

als de Woffen SS, de 0.T. en sommige

civiele diensten stonden in geval van

alarm of invasie onder direct bevel van

de Festungskommondant. lndien de Fes-

tung door een Geallieerde landing geï-

soleerd zou raken, verkreeg de Fes-

tungsko mmondont via Filhrerweisung 40,

dictatoriale bevoegdheden om alles te

doen en in te zetten om de vijandelijl<e

aanvallen af te slaan.

lndien er een geallieerde landing bij

lJmuiden plaats mocht vinden, achtten

de Duitsers een frontale aanval direct

in het havengebied vrijwel onmogelijk,

vernield zouden worden, is niet alleen

de scheepvaartweg naar Amsterdam

onderbroken; het lager gelegen pol-

derland dat vijf km oostwaarts uit de

kust begint,zal dan tot en met Amster-

dam totaal onder water lopen.Van be-

lang was tevens de Duitse marinebasis

voor motortorpedoboten, gesitueerd

in de Haringhaven met een tweede ba-

sis op korte afstand in aanbouw.Vanuit

het tot de jongste soldaat duidelijk zijn,

dat de Festung lJmuiden onder alle om-

standigheden tot de laatste man en de

laatste patroon gehouden wordt. ledere

officier en iedere soldaat dient met in-

zet van alle hem ter beschikking staan-

de middelen een landende vijand uit zee

op zijn zwakste moment (dat is het mo-

ment als de landingsboten het strand

bereiken) volledig te vernietigen.
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maar ging men er vanuit dat men ten

noorden en ten zuiden van de Festung

zou landen, met tanks en pantsertroe-

pen, door de Duitse verdediging zot)

breken en dan met een tangbeweging

de Festung van de landzijde aanvallen.

Daar de Geallieerden grote aantallen

luchtlandingstroepen zouden gebrui-

ken om hun landingsgebieden veilig te

stellen, waren uitgebreide gebieden

noordoostwaarts en zuidoostwaarts

van de Festung onder water gezet en

waar dat niet mogelijk was, verrezen

hele wouden van lange palen [Rom mel-

ospergesl voorzien van met draden ver-

bonden mijnen om landingen van para-

chutisten en zweefvliegtuigen

onmogelijk te maken.

H et Duitse verdedígings plon
De Festung lJmuiden werd gesplitst in

drie gedeelten, t.w. Kampfgruppe Nor4

Kompfgruppe Mitte en Kom pfgruppe

Srid.

Kompfgruppe Mitte werd begrensd

door de beide pieren en de oevers van

het Noordzeekanaal.

Naar het noorden gezien begon het

gebied van KomFfSruFPe Nord tot aan

kust km-paal 5l inclusief Wiil< aan Zee.

Het gebied van KomPfgru1Pe Srid strek-

te zich uit tot aan kust km-paal 58. Het

geheel werd in het oosten en zuiden

begrensd door de anti-tankversper-

ring. Deze versperring bestond uit een

systeem van grachten, zware muren

van gewapend beton en zgn. draken-

tanden waarvan de doorgangen zwaar

bewaakt werden en afgesloten konden

worden via betonnen blokken en sta-

len hekken.

Langs heel deze linie bevonden zich op

regelmatige afstand zware bunkers met

pantserafweergeschut, mitrailleurs en

3 vlammenwerpers, dit geheel weer

gedekt met een scherm van uitgestrek-

te mijnenvelden die in het noorden,

zuiden en oosten en op sommige

plaatsen binnen het Festungsgebied elke

doorgang tot een hachelijke onderne-

ming maakten. De Hafenkommondont,

de Kriegsmorine-officier die het bevel

voerde oYer Kompfgruppe Mitte, had

als taal< bij een aanval op het landfront,

het zich in de haven bevindende 34

mijnenvegersflottielje op te dragen

zich naar het zijkanaal bij Beverwijk te

begeven, waarna de zgn. Coesorgruppe

haar 2 cm bewapening en mitrailleurs

van de schepen moest verwijderen, op

affuiten plaatsen die in FortVelsen ge-

reed stonden en daarna stellingen in-

nemen aan de noordzijde van het

Noordzeel<anaal, tegelijkertijd moest

de Hofenschutzflottille vanuit de haven

opstomen naar het pontveer bij Velsen-

Zuid waar zij met hun 3,7 cm kanon-

nen de Amsterdamsche weg I<onden

bestrijken en vanaf het water vuur-

Een von de polen om het

I a n d en v o n p o ro ch utiste n

en zweefvliegtuigen on-

mogelijk te moken. Gefo-

togrofeerd in de Velser-

polder 1945. ln de voíks-

mond Rommel-osperge

genoemd noar de ont-

werper General-

feldmarschall Erwin

Rommel.

Zwore muren van gewo-

pend beton en droken-

tanden in de Heeren-

duinen ols onderdeel von

de verdediging von de

Festung lJmuiden. Foto

I 988.
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Een von de vier 17 cm

vuurmonden von de

zwore kustbotterij

Heerenduin bij de Zuid-

pier, die een geollieerde

londing vonuit zee onmo-

gelijkmoest moken.

Een gemeente in oorlogstiid Velsen 1940-1945

steun verlenen aan de geschutsstellin-

gen die ten oosten van het dorpVelsen

waren oPgesteld.

Indien de vijand in het noordelijk ge-

deelte een doorbraal( zou forceren en

de toestand onhoudbaar zou worden,

dienden alle troepen van Kompfgruppe

Nord zich zo snel mogelijk via deVelser

spoorbrug terug te trekken in het zui-

delijl<e gedeelte waarna men de spoor-

brug op zou blazen. Deze bevelen wa-

ren ook van kracht voor troepen uit

het gebied ten zuiden van de Festung

lJmuiden in de z. g. Absch nitt Bloemen-

dool.

lndien zii de vijandelijke stormloop

niet l<onden weerstaan, dienden zij te-

rug te vallen op de Festung lJmuiden,

zich onder bevel van de Festungskom-

mondant te stellen en te zamen met

Kompfgruppe Srid en Kernwerk de eind-

strijd te voeren tot de laatste man en

de laatste patroon.

Als het zover zou komen waren er

voor de Hofenkommondont nog een

aantal taken weggelegd. Hij had op-

dracht de haven van lJmuiden volledig

te vernietigen en niets van waarde in

handen van de vijand te laten vallen.

De vernielingen dienden van tevoren

te worden voorbereid om als de tijd

daar was ze snel uit te kunnen voeren.

De bevelen voor de Hofenkommondont

luidden als volgt:

l. Opblazen van de bunker voor mo-

tortorpedoboten in de haringhaven;

vernietigen van ketels, omvormer en

luchtpompen door in de bunl<er opge-

slagen torpedokoppen tot detonatie te

brengen, waardoor ook aanzienlij ke

beschadigingen aan de invaartopenin-

gen zouden plaatsvinden.

De meer naar achteren gelegen grote

bunker voor de opslag van mijnen en

torpedo's moest zodanig op vernieti-

ging voorbereid worden dat, indien de

vijand de deuren zou openen, de bun-

ker in de lucht zou vliegen.

2. Het aanbrengen van mijnen in de

vaarroute naar de sluizen, de voorha-

vens en de vissershaven.

3. Opblazen van de sluizen en bijbeho-

rende bedieningsgebouwen, dukdalven,

kademuren en vernietiging van alle

voor de vijand van belang zijnde haven-

installaties. Het Hollandse personeel

werkzaam in het havengebied voor be-

diening van de sluizen, de vuurtorens,

en de bemanning van de reddingboot

werden onder direct bevel van de Ho-

fenkommondant ge p laatst.

De ortillerie
Voor de verdediging van het zeefront

en de havenmond stonden vier zware

kustbatterijen ter beschikl<ing. ln het

noorden de batterij W1k om See met 4

vuurmonden van I 5 cm, in de haven-

mond de batterij Kernwerk met 3 vuur-

monden van I 5 cm, bij de Zuidpier de

batterij Heerenduin met 4 vuurmonden

van l7 cm en ten zuiden van de Festung

de batterii Longerok met 4 vuurmon-

den van l5 cm.

Voor de verdediging van het landfront

kon men beschikken over 2 stukken

van I2 cm en I vuurmond van 9,4 cm

van de batterij Kernwerk op het Fortei-

lan d.

ln het Stiltzpunkt XXIII, gesitueerd aan

beide zijden van de Zeestraat tussen

Beverwijk en Wiik aan Zee, een batte-

rii zware houwitsers van 12,2 cm.

Verder 5 zware en 4 Iichte batterijen

luchtafweergeschut, die voor het vu-

ren op gronddoelen uitstekend ge-

schikt waren. Om deze vuurkracht op-

timaal te kunnen benutten, werd in

lJmuiden-West, Umuiden-Oost en Vel-

sen-Noord een aantal z. g. schootsvel-

den geprojecteerd, wat inhield dat ge-

hele woonwijken werden gesloopt en

over een grote oPPervlakte met de

grond gelijkgemaakt. De vijand zou, in-

dien het hem mocht gelukken door hèt

pantserafweerscherm heen te breken,

deze open vlaktes moeten overstel<en

om het havengebied te bereiken; deze

vlaktes, die geen enkele dekkingsmoge-

lijkheid boden, waren dan een prooi

voor de Duitse artillerie die met dode-

lijl< nauwkeu rig gericht vu u r elke aan-

valler de Iust tot verder gaan zou ont-

nemen.

De burgerbevolking
Buiten de grote materiële schade die al

deze maatregelen voor lJmuiden als

woonplaats tot gevolg hadden, waren

de problemen voor de inwoners die

zich nog binnen de Festung lJmuiden be-

vonden, nog veel groter.Vanaf eind

1942 moesten duizenden gezinnen hun

woningen verlaten en evacueren om-

dat de Duitse bezetter steeds weer

nieuwe schootsvelden aan liet leggen.

Hele gebieden waren streng verboden

voor burgers: het strand, de havens, de

duinen, de parken, alles was militair

terrein. Zonder geldige papieren had



men geen toegang en degene die het

probeerde zonder papieren, riskeerde

de kogel.

Zonder geldige papieren l<wam men

ook de Festung niet in of uit.Wat de

Duitsers voor plannen met de burger-

bevolking hadden indien de Festung

lJmuiden aangevallen zou worden, blijkt

uit de geheime bevelen van de Fes-

tungsko mmondont:

lndien de Festung lJmuiden in gevechts-

handelingen betrokken rookt, zol er geen

tijd zijn om de burgerbevolking op grote

school te evocueren. De stroten moeten

De ondergang van een havenplaats

vrij gehouden worden voor de oonvoer

von troepen en moteriee/. De burgemees-

ter von Velsen mookt bekend dot de bur-

gerbevolking in huis moet blijven, begeeft

men zich echter wel op stroot don zol

men ols plunderaar worden oongemerkt

en ter plootse worden gefusilleerd.

Gelukl<ig is het zover niet gel<omen.

De prijs die lJmuiden heeft betaald,

was toch al hoog, te hoog. Uit een be-

waard gebleven document blijkt, dat in

mei '945 in totaal 3190 woningen wa-

ren verwoest en 4600 woningen be-

schadigd, 9 scholen verwoest en

3 I beschadigd, 2 kerken verwoest en

l0 beschadigd, 159 andere gebouwen

verwoest en 363 beschadigd. Er was in

totaal 10. 000 m2 glas nodig voor het

herstel. ln de nog geen 70 jaar van zijn

bestaan was lJmuiden bijna van de

aardbodem weggevaagd.

Een gezegde luidt: de tijd heelt alle

wonden; inderdaad de tijd heelt alle

wonden maar niet de littel<ens, die zijn

tot op de dag van vandaag nog steeds

in lJ mu iden zichtbaar.
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Schootsyeld in lJmuiden-

Oost. Centraol de inmid-

d els ofgeb roken Poters-

kerk op de hoek Zee-

weglWillemsbeekweg.

Op de voorgrond hetVel-

serduinplein en deWijk

aon Zeeërweg. 8 mei

I 94s.

Foto: sectie Militoire Ge-

schiedenis Londmocht-

stof,'s-Gravenhoge.
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Lt,tc. van Grinsvett

o

!De oodse gemeente
inrelsen)

voor en tiidens
de oorlog

Helaas is over de aanwezigheid en het leven-van-alle-dag van

ioodse Nederlanders in de gemeente Velsen voor en tiidens de

Tweede Wereldoorlog weinig of niets bekend; de archieven en

de literaire bronnen zwiigen er nagenoeg over.

Bewr.ls von oonmelding von personen von geheel of
gedeeltelijk joodschen bloede ingevotge Verordening

6il94t.

Wanneer de eerste joodse medebur-

gers hier kwamen, waar vandaan en

waarom, welke beroepen zii uitoefen-

den en hoe hun kerkelijke en sociale

leven zich afspeelde, daar is niets van

vastgelegd.Voor het eerst werden in

het Gemeenteverslag van I 860 twee
Nederduitsche lsraëlieten geregis-

treerd. ln I 865 vindt er een registratie
plaats van zeven lsraëlieten, waar-

schijnlijk in verband mer de aanvang

van de werkzaamheden aan het
Noordzeekanaal. ln 1876, het jaar van

de officiële opening van het kanaal,

werd in het overzicht van de verdeling

over de verschillende I<erl(genoot-

schappen de groep Nederduitsche
lsraëlieten niet meer genoemd. Eerst

aan het begin van deze eeuw zijn er
wat meer gegevens (telling I909:

3l joden op I8.232 inwoners).
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Brief burgemeester von

Ve/sen d.d. 3 opril l94l
inzoke ontwerp-

verordening met verbod

von toeloting in cofés

e.d. en de reoctie hierop

d.d. 4 opril l94l von de

Beouftrogte von de

Reichskommissor.

Een gemeente in oorlogstijd Velsen I 940 - 1945

De joodse gemeente in Velsen behoor-

de tot de synagoge in Haarl€ffi, Lange

Begijnestraat; sommigen van hen be-

zochten de sjoel in de Breestraat te

Beverwijl<, in gebruil( genomen in

I 863, op 3 I augustus l94l door
N.S.B.-ers en Duitsers vernield, afge-

brol<en in I 950.

ln de jaren dertig van deze eeuw moet

de gemeente Velsen het centrum voor
de joden in de IJmon d zijn geworden,

van het vestigen van een sjoel in de ge-

meente Velsen (die men toch mocht

verwachten) is echter niets bel<end.

Er moeten voor de oorlog in de ge-

meente Velsen omstreel<s 200 joden

gewoond hebben; het merendeel van

hen was werkzaam in de handel (vis,

textiel, schoenen, horlogerie); van een

proletariaat zoals elders veel voor-

kwam onder joden is nergens spral<e.

De band onderling lijl<t niet groot te
zijn geweest, er zijn althans geen tel<e-

nen van terug te vinden; alleen bel<end

is, dat er een mededelingenblaadje is

geweest, Dorkenoe geheten.

Alleen het gedwongen vertrel< uit de

gemeente Velsen in het voorjaar van

1942 geeft enig cijfermateriaal, dat min

of meer bevestigd wordt door een op-

gave in ol<tober 1946 - op verzoel< van

de Politieke Opsporingsdienst in H aar-

lem aan de burgemeester - waarin ver-

meld wordt well<e joodse inwoners

l<ennelijl< op dat moment nog niet wa-

ren teruggel<eerd.Volgens deze lijst

waren er in januari |.942 nog 94 joden

in de gemeente woonachtig.

Hoeveel joden uitVelsen in mei 1r940

tijdens de grote vluchtpoging na de in-

val van de Duitsers de gemeente heb-

ben (kunnen) verlaten, is niet precies

:ff;d. 
Er zou sprake zijn van 22 per-

ln een brief van de gemeente Velsen

aan de lnspectie van de Bevolkingsre-

gisters in Den Haag d.d. 27 iuni 1940

wordt geschreven: ... dat op Dinsdog I 4

Mei j.l. honderden /sroëlieten (sic! au-

teur) uit yerschillende plootsen in Neder-

lond noor Velsen zijn gekomen, teneinde

te trochten zich in lJmuiden in te schepen

en vondoor noor Engelond over te steken.

Noor verluidt - zo gaat de brief verder -

zou een groot deel von hen erin gesloogd

zijn schepen te chorteren en vorensgezel-

len bereid te vinden hen noor Engelond

over te brengen. Het is niet bekend of zij

in Engelond zijn oongekome n.*Voor zover

tot nu toe is gebleke n zijn 22 joden (kin-

deren inbegre1en) die tot de bevolking

von de gemeente Velse n behoorden, uitge-

weken noor Engelond... Het is uiteroord

niet te zeggen, wonneer deze personen

noor Nededo nd zullen terugkeeren (!).

ln een ch ronologisch verslag van de

commandant van het Marine Depot U-

muiden, de luitenant-ter-zee der

I e l<lasse T.F.Walma van der Molen,

d.d. 29 juni l94O staan slechts enkele

zinsneden over joodse vluchtelingen:

De stro om Joodsche vluchtelingen nom in

den ochtend (van dinsdag l4 mei l,940,

auteu r) groote ofmetingen oon en om

verkeersmoeilijkheden te voorkomen wer-

den deze menschen in het pork Velser-

beek opgevongen, welk pork hun ols ver-

blijfploots werd oongewezen... De stroom

J oodsche vluchtelingen was intusschen

(op dinsdag l4 mei l,940 was te onge-

veer 18.00 uur telefonisch bericht ont-

vangen dat de Opperbevelhebber be-

volen had de wapens neer te leggen)

zeer groot geworden en met olle bes chik-

bare middelen zijn deze menschen voor

zoover mogelijk noor Engelond afgevoerd.

Ool< in Pressers Ondergong worden

slechts en kele bladzijden aan de vlucht

via lJmuiden gewijd, waarbij de auteur

vele vraagtel<ens plaatst over de ge-

ruchten die de ronde deden.

Ook de joden in Velsen ondervonden

dra net als hun medebroeders elders

in den lande de gevolgen van de Duitse

bezetting, zoals de verwijdering uit het

bedrijfsleve n (22 ol<tober I 940), het

verbod om zich op te houden in open-

bare gelegenheden (15 april l94l), het

in beslag nemen van radio's en rijwie-

Ien (1941 en 1942) en het verplicht

dragen van de jodenster (mei 1942).

lngevolge Verordening 61 1941, I0 ja-

nuari 1941, moest eenieder die geheel

of gedeeltelijl< van joodschen bloede

was, zich melden. Hun werd in maart

l94l een Bewijs van aanmelding ver-

strekt door het Bevolkingsregister van

Velsen. Er werden 244 joden geregis-

treerd.



Reocties von huis-

eigenaren op het ge-

dwongen vertrek von

joodse medeburgers.

Alle personen von

joodschen bloede zrln

'ofgevoerd'.

Op 25 maart 1942 moesten de joden

ingevolge Besluit van de Befehlshober

der Sicherheitsp olizei u.d. SD Abt. Zen-

trolstelle filr jildische Auswonderung d.d.

2 maart l,942 naar elders (Arsterdam)

worden geëvacueerd.Volgens een in

het Gemeentearchief Velsen gevonden

bron ging het hierbij om ca. 120 perso-

nen. De grootste concentraties joodse

inwoners bevonden zich volgens deze

opgave aan de Van Dalenlaan, Hagelin-

gerweg, Zeeweg, Oosterduinweg en

-plein en Huygensstraat. Opvallend is

bij deze gedwongen woningontruiming

de houding van sommige mal<elaars en

vereniginge n, zoals blijl<t uit brieven

die zij richtten tot de burgemeester

van Velsen waarin zij informeerden op

wie zij de geleden huurschade l<onden

verhalen.

Vermoedelijl< is het merendeel van de

joden die Velsen moesten verlaten, uit-

eindelijl< via Amsterdam en Wester-

bork naar een vernietigingskamp in Po-

len gevoerd vanwaar het grootste deel

niet terugl<eerde. Slechts enl<elen, ver-

moedelijl< elf personen, l<onden onder-

duil<en en bleven daardoor voor ver-

n ietiging gesp aard.

Er werden soms uitzonderingen op het

gedwongen vertrel( toegestaan (zoge-

heten vrijstellingen), als bijvoorbeeld

de vrouw of man van een echtpaar

ariër was of bostoord. Nog op 25 juli

1942 bevonden zich als zodanig 36 per-
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sonen in Velsen.Voor zove r zii van

joodschen bloede waren, moesten zij in

de daaropvolgende periode successie-

velijl< gedwongen zijn vertrol<l<en.

Na 23 april 1943 was het de joden ver-

boden zich o.a. in de provincie Noord-
Holland, met uitzondering van Amster-

dam, op te houden.Zij dienden voor
deze datum naar het l<amp Vught te

verhuizen. Ool< in Velsen werd dit be-

vel uitgevoerd getuige een briefje d.d.

I 3 mei 1943 van de toenmalige burge-

meester van Velsen, Tj. van der Weide,

(door hemzelf in het Duits vertaald en

met de hand geschreven) aan de Beauf-

tragte des Reichsl<ommissars frir die

Provinz Nordholland te H aarl€fil, doss

in diese r Gemeinde, ouf Grund derVerfil-

gung des Gen erolskommissors filr die öf-

fentliche Sicherheit vom I 3. April 1943,

sich keine Juden obgemeldet hoben. ln

dieser Gemeinde befinden sich keine Ju-

den mehr, die dofilr in Betrocht kommen

ihreWohnung zu roilmen (V.lsen was

blijl<baa r Judenrein.).

Na de oorlog l<eerden slechts enl<elen

van hen terug.Gegevens over de om-

gekomen joden uit deze gemeente zijn

er slechts summier.
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Bijlage I

Een ropportoge over de

uittocht vanuit lJmuiden

noar Engelond.

ooerrnnerrngen vanD
M

eh
ozes (Maurits) van Staveren

Mozes (Maurits) van Staveren wordt op l6 juni l9l I gebo-

ren in Amsterdam en groeit daar op. Door ziin huwelijk met

Judith Braasem, een dochter van een lJmuidense vishande-

laar, komt hij in 1937 in lJmuiden wonen. Daar vestigt het

jonge paar aan de Kanaalstraat 60 hun schoenenzaak. ln

I 938 verhuizen zij naar het Velserduinplein, waar zij het

Schoene npoleis beginnen.Van Staveren en zijn vrouw gaan

boven de zaak wonen.

Van Staveren:"ln september 1939 kwam de voormobilisatie

en moest ik opkomen in Haarlem. lk werd ingedeeld in

IJmuiden en werd gelegerd in de Papierfabriek. Dat kwam

goed uit, want ik kon thuis slapen en mijn vrouw runde de

winkel. Gedurende mijn legering in de Papierfabriek werd er

geoefend en kregen we theorie.

lk kon aan het leger schoenen verkopen en kreeg vrije dagen

om schoenen in te kopen.

ln de nacht van 9 op I0 mei 1940, het begin van de oorlog,

was ik thuis. lk werd opgeroepen en moest terug naar de

Papierfabriek. Onderweg daarheen werd ik een aantal malen

aangehouden, hoewel il< in uniform was. Niet alle militairen

kenden elkaar en bovendien ging het gerucht dat ook
Duitsers in Nederlands uniform aan de strijd deelnamen.

lk moest woorden zeggen,waar sch in voorkwam: Scheve-

ningen en zo.

De eerste dag, vrijdag l0 mei, zaten we met ongeveer 20

man in loopgraven op het Hoogoventerrein, van waaruit we

op vliegtuigen schoten. Dat hielp natuurlijk niets. Die dag

moesten we ook parachutisten zoeken, in de polder, maar

we vonden er geen.We waren slecht bewapend, een paar

geweertjes maar. Je deed verder wat je opgedragen werd."

De tweede dag wordtVan Staveren ingedeeld voor de bewa-

king op het Hoogoventerrein. Daar komt op gegeven mo-

ment een kapitein van een schip. De zeeman zegt, dat hij

met een halfuur zou afvaren en dat hij wel mensen mee wil

nemen. lntussen zijn er honderden joden, voornamelijk uit

Amsterdam, bij de slagbomen aangekomen waar Van Stave-

ren staat. Die joden willen alles achterlaten, als zij maar weg

kunnen komen. Zii die met de auto komen, laten die ter
plekke staan.

Van Staveren:"lk deed de bomen open en liet zo een stuk of
dertig auto's door, maar toen kwam er een Nederlandse of-

ficier aan, al schietend, die me beval de bomen dicht te

doen. De sluizen moesten vrijblijven was de opdracht. Hij

wilde niet geloven, dat de mensen met een boot mee kon-

den en wilde dat eerst zelf controleren. Het duurde geruime

tijd eer hij terug was, en toen was de bewuste boot al ver-

trokken. Hoewel ik zelf jood ben, zagik het in het begin alle-

maal niet zo

somber in. Mijn

vrouw wel, die

wilde al voordat

de oorlog uitbrak

vluchten, maar ik

wilde niet. Al ons

geld zat immers

in de zaak en ik

wilde niet gelo-

ven, dat zulke

dingen in Neder-

land mogelijk wa-

ren. lk moest de

andere joden wel

tegenhouden, die

opdracht was mij

gegeven. Bedenk

wel, dat de men-

taliteit toen vol-

komen anders

was. Achteraf
heb ik er enorm

veel spijt van, dat

ik dat gedaan

heb. lk heb me

dat dikwijls ver-

weten. Het wa-
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ren hartverscheurende taferelen bij de sluizen. Hele joodse

gezinnen waren daar. Zelf kon ik de schepen niet zien Iiggen,

maar er moeten er heel wat geweest ziin. Die officier bleef

bij mij staan, waarop de mensen langzamerhand afdropen.

Sommigen zagen toch kans om via andere wegen de schepen

te bereiken."

De derde dag, zondag I2 mei, willen de Engelsen de sluizen

opblazen.Van Staveren ziet ze met kisten munitie sjouwen.

Ook de Engelsen moet hij tegenhouden.'s Avonds laat,zo

rond middernacht, ziet hij een stoet wagens langsrijden van

het koninklijk huis die via de noordkant van het Noordzee-

kanaal rijden. De gordijnen zijn volgens hem dicht, maar hij

neemt aan, dat daar prinses Juliana en haar kinderen in zitten.

Van Staveren:"Op de laatste dag werd mijn legeronderdeel

ontbonden en via de Papierfabriel< l<onden we naar huis

gaan. Mijn vrouw en ik konden voorlopig onze winkel blij-

ven runnen en hadden geen last van de Duitsers. Ik geloofde

de berichten uit Duitsland niet, il< was erg naïef. Toen de

letter J' op onze Persoonsbewijs gezet moest worden ,zei
mijn vrouw, dat het de J van haar naam Judith was. Pas later

merkten we, dat die J wel heel gemakl<elijl< was om joden te

herkennen. ln lJmuiden was een kleine joodse gemeenschap.

Daaronder de families Wijnschenk, de horlogemaker Meijer

Kroonenberg van de Zeeweg en Van Praag.We behoorden

tot de synagoge in het Kenaupark te Haarlem. Daar gingen

we heen om de joodse feestdagen te vieren.Af en toe kwa-

men we bijeen in Beverwijk. De familie Wijnschenk was al

voor de meidagen van .,940 naar Engeland uitgeweken. Hij

'zat'in de vis en had dus contacten in Engeland.Van Praag is

ook op tiid weggekomen. Ik had naar mijn vrouw moeten

luisteren en ook moeten vluchten.We hadden de kans ge-

had. De meeste joden waren straatarm en hadden daardoor

geen kans om weg te gaan.Waar moesten ze heen?Wie wil-

de ze hebben? De rijke joden hadden auto's en konden daar-

door nog bijtijds een goed heenkomen

zoeken of hun vrijheid afkopen. Ande-

ren pleegden zelfmoord.

Toen Hess op I0 mei l94l naar Enge-

land was gevlucht, ging het gerucht, dat

de oorlog over was. De l<lanten kwa-

men mijn winkel binnen en wilden nu

zonder bonnen schoenen kopen. lk

Iachte mijn overbuurman, een NSB'er

en rijwielhandelaar, uit. De oorlog

bleek niet afgelopen en die NSB'er

heeft mij bij de Duitsers verraden.

Diezelfde middag, rond halftwee, werd

ik, en een andere buurman, met een

overvalwagen opgehaald en naar de

Ortskommandant gebracht, die toen in

het havengebied was. ll< werd onder-

vraagd en moest beloven hem te waar-

schuwen als ik iets over de Fí.ihrer of

de Wehrmacht hoorde. Dat beloofde

ik, maar hield natuurlijk geen woord.

Op 6 maart 1942 moesten de joden

evacueren naar Amsterdam. De joden waren namelijk te ge-

vaarlijk in het kustgebied."

De avond voor vertrek l<omen mensen van de Joodse Rood

nog bij Van Staveren langs om inlichtingen te geven.Voor de

schoenenhandelaar zou vertrekl<en, zou hij door de SD ge-

controleerd worden.

Van Staveren:"We mochten niets meenemen, zelfs geen kin-

derwagen. Die controle kwam inderdaad. Door de Raad ge-

waarschuwd, hadden we 400 gulden verborgen in de luier

van onze jongste zoon, toen bijna zes maanden oud. De SD,

waaronder een Velsense politieman, vroeg waar ons geld

was. lk zei 'in de zaal<'. Hij kwam even later terug en vroeg

waar het geld dan was.Weer zei il<, dat het in de zaal< was.

Hij kwam weer terug en toen zei ik, dat ons geld in de zaak

gestol<en was. De voorraad en het interieur vormden ons

hele bezit. Het vroor die dag erg, maar toch mocht er niets

extra's mee.AIles moest achterblijven. lkzag echter kans de

kinderwagen mee te nemen.

Zo gingen we weg, met de twee zonen; die van 6 maanden

en een van 3 jaar.Toen we in Amsterdam aankwamen, wer-

den we eerst medisch onderzocht of we wel rein genoeg

waren om in Amsterdam te mogen wonen.We werden goed-

gekeurd en trokken in bij vrienden, die net een iaar waren

getrouwd. Die hadden nieuwe meubeltjes en waren geen

kinderen gewend. We vonden het daar verschril<l<elijk want

er kwamen kinderhandjes op het behang en krassen op de

meubels. Na verloop van tiid konden we in de woning van

een tante van mij terecht, op het Waterlooplein, 3 hoog-

achter, midden in de jodenbuurt.

Het was een kamer vanT x 3 meter met een keukentje. De

l<amer was aan alle kanten doorgelekt vanwege de sneeuw

op het dak. Dat heb ik eerst sneeuwvrii gemaakt. Het was

klein, maar de kinderen waren tenminste'vrij'.
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lk zag, dat de joden rondom ons werden opgepakt en afge-

voerd. Wii dachten, dat de joden naar werkkampen werden

overgebracht en hun kinderen naar een crèche. Mijn vrouw

kreeg de situatie echter wel door en ging onderduikadressen

voor ons regelen. Elke avond werden joden opgehaald door
moffen én Nederlanders. Ze hadden lijsten met namen van

joden bij zich. De Nederlanders kregen in het begin f 2,50

voor elke aangebrachte jood; later werd dat bedrag ver-

hoogd tot f 7,50. Elke avond zaten wij in spanning.Wii had-

den ons bij aankomst in Amsterdam niet laten registreren.

Dat had de /oodse Raod ons geadviseerd.Zodoende werden

wij niet opgehaald. En als er eventueel problemen kwamen,

moesten we naar loket 4 gaan. Daar zat volgens deJoodse

Rood een ambtenaar die wel te vertrouwen was."

Via beursmakelaar Kok uit Santpoort kunnen de kinderen

van het echtpaarVan Staveren ondergebracht worden. De

jongste l<omt bij Co Deelder in lJmuiden, de ander blijft een

nacht in Santpoort.

Van Staveren:"Onze familie vond mijn vrouw maar een ont-

aarde moeder, maar alles was beter dan de moffen. De iong-
ste ging vervolgens naar een hele goede familie in Aalsmeer

en de oudste kwam bij Kuin, ook in Aalsmeer. Dat wisten de

kinderen niet van elkaar. Mijn vrouw en ik doken onder bij

de familieVan Gils in Alphen aan den Rijn, in deWil-
lemsstraat. Dat was geregeld door het dienstmeisje van mijn

schoonouders. Daar konden we blijven vanaf oktober l,942

tot het einde van de oorlog.Via Kuin bleven we op de hoog-

te van het wel en wee van onze kinderen.Alleen in het don-

ker l<onden we naar buiten.We waren klein behuisd en

woonden in bij

anderen. Om aan

geld te komen

had il< mijn post-

zegelverzameling,

scheerapparaat,

slopen en ander

huisraad ver-

kocht. We betaal-

den 25 gulden

per weel< voor
twee Personen.
Dan hield ik 5

gulden over voor
een pakje shag.

Later kregen we

bijstand van het

NSF (Nationaal

Steun Fonds)."

De familie Van

Staveren over-

leeft de oorlog
en keert naar

haar woonplaats

lJ mu iden terug.

Van Staveren

probeert zijn

zaak voort te
zetten en stelt

een onderzoek in

naar ziin, door

de Duitsers in

beslag genomen,

goederen en

geld. Hij komt

erachter, dat de

Banl< van Neder-

Iandse Arbeid aan

de Keizersgracht

in Amsterdam

hem verder kan

helpen. Het is in-

middels zomer

1945.

van sraveren: iH:ï::#,';ï,,ï.ï::'r';:::: ::;:ï:"u 
von de

"Toen ik uit IJ-

muiden weg

moest, is mijn voorraad door de Verwolter getaxeerd. Bewust

heeft die op mijn verzoek de taxatie laag gehouden, want

een collega van me zou de voorraad overnemen.

lk zou dan een derde deel van de opbrengst krijg€n, maar

natuurlijk is dat toen niet gebeurd. Bovendien had ik nog

een bedrag tegoed van de gemeente Velsen, voor geleverde

schoenen. Mijn voorraad schoenen is overgenomen, maar

hoewel de schoenen in lJmuiden zouden moeten blijven,

werden ze overgebracht naar Deventer.Toen ik mij na de

oorlog bij de Bank van Nederlandse Arbeid meldde, bleek

mij, dat daar een uitgebreide Iijst over mijn bezittingen en

vermogen was. lk kon daar voor f 2,06 een afschrift van krij-
ge n.

Ik werd doorverwezen naar de fa. Lippmann, Rosenthal &

Co., waar ik inderdaad een deel van mijn geld terugkreeg,

inclusief de 26 gulden die il< van de gemeenteVelsen tegoed

had. De terugbetaling ging in termijnen, maar omdat mijn

voorraad destijds te laag getaxeerd was, kreeg ik veel min-

der terug dan waar ik recht op had.Aan de ambtenaar die

vervolgens met mij de zaak l<wam bespreken, kon ik uitleg-

gen hoe een en ander in zijn werk was gegaan. Uiteindelijk
kreeg ik al mijn geld weer terug en kon ik mijn zaak weer

opbouwen."

Het Schoenenpoleis bestaat nog steeds. lnmiddels hebben de

twee zonen van Maurits van Staveren de zaak overgenomen.
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De ke?kr
genootschappen

inrelsen
in oorlogstiid

Op verschillende wiize reageerden de kerken in Velsen op de

oorlogsomstandigheden. Veelal werd het verzet tegen de bezetter, in het

biizonder tegen diens anti-ioodse maatregelen en tegen de gedwongen

Arbeitseinsatz, centraal door de landeliike kerkeliike overheden

georganiseerd. Een biizondere invloed op het kerkeliik leven in be-

paalde delen van de gemeente, vooral in Oud-IJmuiden en in IJmuiden-

Oost, had de in decemb er 1942 begonnen gedwongen evacuatie van de

bevolking die nodig was vanwege de bouw van de Atlantikwal.

Op last von de bezetter

woren de r.-k. kerk en

postorie in Driehuis ge-

s/oten. ln verbond daor-

mee vond de viering von

het 5l-jorig bestoan von

de kerk ploots op de

buitenplaots Duin- en

Kruidberg, 24 juni 1944.

Foto: Collectie r.-k. poro-

chie St. Engelmundus,

Driehuis.
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De Oud-Katholieke Kerk van

Umuiden en andere parochies
van het bisdom Haarlem

Het episcopaat der Oud-Katholieke

Kerk van Nederland vergaderde op

27 mei l94l met de geestelijken van

de bisdommen Utrecht en Haarlem om

over de door de oorlog ontstane situa-

tie te spreken. Daaruit vloeide het be-

ginsel-programma der Oud-Kathol ieke

Kerk van Nederland voort, waarin de

Iijnen waren aangegeven, Iangs welke

de bisschoppen sinds mei I940 te

werk gingen en welke zij tot aan de be-

vrijding van ons Iand zouden blijven

volgen. Herhaaldelijk ziin deze beginse-

len opnieuw naar voren gebacht, spe-

ciaal in de herderlijke brieven, waarvan

de laatste, van het voorjaar van l'945,

door koeriersters door het land van

pastorie tot pastorie is bezorgd.

Begin december 1942 l<wam de organi-

satie van de evacuatiecommissie tot
stand, toen de eerste inwoners uit
IJmuiden naar elders vertrokken.

Op I december 1942 werd pastoor

C.F. Nieuwenhuyzen voor het bisdom

Haarlem benoemd tot gevolmachtigde

ter behartiging van de belangen der

geëvacueerde leden der kerk.

Er kwam een centraal adres waarheen

allen een kaart met hun nieuwe adres

moesten zenden. Het heeft buitenge-

woon veel extra werk gel<ost alle

adressen te weten te komen, doordat

velen verzuimden hun kaarten in te

zenden.

Half december al hadden de bisschop-

pen zekerheid, dat een aantal fondsen

en administraties, kerl<besturen en

dergelijke met belangrijke sommen het

werk der evacuatieverzorging zouden

steunen. De bisschoppen wendden

zich tot de Algemene Synodale Com-

missie der Nederlands Hervormde

Kerk, waarvan voor kerstmis ant-

woord binnen was, dat al het mogelijke

zou worden gedaan om aan de in de

bisschoppelijke brief vervatte wensen

te voldoen. Hoofdzakelijk was het de

bedoeling dat de kerkgebouwen van de

hervormde gemeenten in de plaatsen

waar zich groepen oud-katholieken

vestigden en waar geen eigen kerkge-

bouw was, voor het houden van dien-

sten ter beschikking zouden komen.

Daar is grote medewerking voor on-

dervonden.

Op 2l januari 11943 vond te Haarlem

een vergadering van de oud-katholieke

evacuatiecommissie plaats, waar een

aantal afspraken werd gemaakt. De

evacuatie werd beschouwd als een

zaakvan tijdelijke aard. ledere geeste-

lijke bleef daarom pastoor van zijn ei-

gen parochie. De geëvacueerde paro-

chianen bleven lid van hun oude

parochie.Wie zich vestigde in een

plaats waar een oud-katholieke ge-

meente was of in de directe omgeving

daarvan, kreeg pastorale zorg vanuit

die plaats. leder van de pastoors van

de geëvacueerde parochies kreeg een

bepaald rayon ter bewerking. Dit wa-

ren vaak grote delen van een provin-

cie, veelal slechts per fiets bereikbaar.

Pastoor Th. Moleman verzorgde lJmui-

den, Beverwijk, Velsen, Driehuis, Sant-

poort en maakte ook enkele malen rei-

zen naar Groningen en Friesland. Hii

vestigde zich eerst in de oud-katholie-

ke pastorie te Haarlem. Op I 5 maart

1943 verhuisde hij naar de Velserduin-

weg te IJmuiden, waardoor hij meer te

midden van zijn parochianen kwam te

wonen. Op l4 februari 1943 werd

voor de eerste maal in Beverwijk een

dienst gehouden en op 2l februari

1943 in de N.H. Dorpskerk in Sant-

poort. De commissie van bijstand van

de N.H. gemeente te lJmuiden-Oost

gaf gelegenheid diensten te houden in

de Goede Herderkerk, waar parochia-

nen op 7 maart 1943 voor het eerst

een heilige dienst bijwoonden.

Mgr. Lagerwey nam op zich in geval van

nood de gelovigen op het noordelijk

deel van de Veluwe en in Overijssel

geestelijke hulp te verlenen.

Jon D. Bloklond

Guus Hortendorf

Groningen en Frieslond
De kerkdiensten vonden ongeveer

eenmaal per maand plaats. Zoveel mo-

gelijk werd ook huisbezoek afgelegd. ln

het begin werd aan alle adressen van

evacués een serie ad reslijsten toege-

zonden, opdat men wist waar geloofs-

genoten zich hadden gevestigd en men

onderling contact kon opnemen. Be-

halve in Huize Horinxmo Stote bij Beet-

sterzwaag waren nog bejaarden gehuis-

vest op het landgoe d Olterterp bii
Beetsterzwaag en in Nienoord te Leek.

Daar waren het in hoofdzaak leden van

de parochies van lJmuiden en Den Hel-

der. Tachtig iaar hadden deze mensen

soms op en langs de zee geleefd. Nu

zaten ze in de bossen."Geef mij maar zee

in plaats van bom€[", was dan ook een

veelgehoorde verzuchting, al was hun

verzorging overal in goede handen.

Tenslotte klonk het derpers, het Eg-

monds dialect, in Wilhelminooord te Sint

Nicolaasga, waar een groep bejaarden

uit Egmond en lJmuiden werd ver-

zorgd. Tct in september 1944, zolang

er treinen reden, kon dankzij veel in-

spanning de geestelijke verzorging in

het Noorden worden volgehouden.

De diensten werden verricht door

pastoor C.F. Nieuwenhuyzen, prof.

B.A. van Kleef, pastoor Th. Moleman,

pastoor J.A.J. van Zanten en kapelaan

A. Zwart.

Enige dagen voordat een reis naar het

Noorden werd ondernomen, werd per

briefkaart het'preekrooster' verzon-

den. Dikwijls werd daarbij de beste

verbinding vermeld voor trein, auto-

bus, enzovoorts en aangegeven welke

huisbezoeken de geestelijken van plan

waren te doen. Door toezending van

het blad De )ud Kotholiek bleef men

tot september 1944 verder op de

hoogte van de gang van zaken in de

kerk. De bisschoppen hadden vaak de

grootste moeite om een Ausweis te

verkrijgen voor de geestelijken, die

naar het Noorden zouden gaan.
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Medio december 1944 verzorgden de

pastoors Nieuwenhuyzefl, Moleman en

Van Zanten nog een (g.drukte!) Kerst-

brief, welke zo veel mogelijk onder de

geëvacueerden werd verspreid. Al deze

moeizame arbeid heeft er ongetwijfeld

toe bijgedragen de band tussen de in

geheel andere kringen verplaatste ge-

loofsgenoten te versterken en hen

daardoor het verblijf buiten de eigen

parochie te helpen dragen, al waren zij

dan over meer dan dertig plaatsen ver-

spreid.

Pastoor Moleman schrijft in zijn me-

moires Het is misschien voor latere joren,

wanneer men de geschiedenis von onze

kerk von dezen tijd goot bestude ren, von

belong enkele gegevens te hebben om-

trent hetgeen door in het Noorde n zich

ofspeelde,

Hij zou ruim vijftig jaar Iater gelijk

krijge n.

Op 29 mei |'943 gaat Moleman naar

het Noorden, waarbij hij danl<baar ge-

bruik maakt van de ervaringen van pas-

toor Nieuwenhuyzen, die hem voor-

ging. De straten zijn nog stil en

verlaten. Moleman fietst naar het sta-

tion en ziet daar een hele rij voor het

loket. Hij begrijpt, dat hij nooit op tiid

in de trein zal zitten en besluit op zijn

fiets naar het volgende station te ra-

cen. Het lukt en hij perst zich met zijn

fiets en l<offer in de afgeladen trein.

Meermalen moet de geestelijke over-

stappen voordat hij uiteindelijk om

halftwaalf in Groningen is.

Moleman: Toen overviel ons een merk-

woordig gevoel. We voelden ons ver von

huis. Wel stonden we op voderlondschen

bodem en toch wos het ols stonden we in

den vreemde.Toen begrepen we woorom

ook onze geëvo cueerden deze gewoor-

wording voortdurend met zich drogen,

zoools dit uit brieven von velen hunner of
te lezen is.

Die zaterdagmiddag rijdt de zieleher-

der per tram door het Groninger land-

schap. De reis gaat naar Leek waar in

het'buitenverblijf Nienoord ouden van

dagen zijn ondergebracht, onder wie
een aantal uit lJmuiden. De eerste die

de pastoor daar tegenkomt, is een man

van tachtig iaar, uit het oude Den Hel-

der, waar ook Moleman heeft ge-

woond. Het weerzien na zoveel jaar is

hartelijk. ln het huis krijgt Moleman

een kamer ter beschikking waar hij aan

vijf geloofsgenoten de heilige commu-

nie mag uitreiken. Ziin parochianen

zijn tevreden over de verzorging in

Nienoord, maar verlangen uiteraard

naar IJmuiden terug.

Moleman maakt zich op voor de reis

naar Hoogezand, waar hij laat in de

avond aankomt. De volgende morgen,

zondag, gaat hij niet ter kerke maar

legt huis- en ziekenbezoeken af. Het

doet de mensen goed, iemand van hun

'thuisbasis'te ontmoeten. Het is een

moment van echte blijmoedigheid.

's Middags gaat de pastoor naar de

N.H. kerk waar om halfvier de kerk-

dienst voor de oud-katholieken gehou-

den wordt.

Moleman: Er is een hondige en voorko-

mende koster oonwezig, die onder leiding

von postoor Nieuwe nhuyzen geleerd heeft

een deugdelijk noodoltoor op te slaon en

ol het noodige in gereedheid te brengen.

Notuurlijk blijft het dienstdoen in een an-

dere kerk oltijd een soo rt behelpen; hier

wot minder, door wot meer. Zoo heeft

bijna ieder Herv. kerkgebouw het be-

zwqor, dot er niet geknield kon worden.

Niet in elke l<erk is een organist be-

schikbaar en een paar goedgeoefende

koorzangers zijn ook niet altijd bij de

hand. Dat noodzaal<t de dienstdoende

geestelijke om de gebruikelijke liturgi-
sche zang te lezen, waardoor de stem

van de gemeente minder wordt ge-

hoord. Die zondagmiddag zitten er

zestig mensen in de kerk.Velen van

hen hebben uren moeten lopen, maar

niemand klaagt. Zii zijn verheugd el-

Met zo'n bericht zit je

niet echt meer rustig in

den vreemde.
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kaar weer te zien, in de eigen kerk-

dienst elkaar te vinden, met elkander

in het vertrouwde gebed zich tot God

te kunnen wenden. Na afloop van de

dienst praat men op het kerkplein na

en wisselt men nieuwtjes uit.

Nog diezelfde avond reist Moleman

door naar Leeuwarden, om de dag

erop van daaruit verder te gaan naar

St. Nicolaasga. Het duurt met het

trom-treintje vijftig minuten tot Sneek.

Daar moet Moleman overstappen,

maar voor hij eindeliik het kaartje

heeft, vertrekt de tram.Weer zet de

pastoor per fiets de achtervolging in

en weer lukt het hem bij de volgende

halte de tram voor te zijn. De tram

missen zou een volle dag vertraging

betekenen. Rond kwart over elf is

Moleman in St. Nicolaasga, waar hij in

Wilhelminooord moet zijn, waar bejaar-

den uit lJmuiden zijn ondergebracht.

Ook daar spreekt de geestelijke enige

uren met zijn parochianen. Per tram

gaat Moleman die middag door naar

Heerenveen, waar hij in het ziekenhuis

een parochiaan bezoekt.

Moleman:Toen fÏetsten we door het zo-

mersche londschop, woor olles zijn procht

ontplooide. En wot we in tijden niet hod-

den durven zingen, dot zongen we nu zoo

stil voor ons zelf heen:"Uw wereld, Heer

is schoo n en goed, het leven ís een ze-

gen".

Zo rijdt de pastoor door het Noor-

den; dan weer per fiets, dan weer met

de trein of tram. ln kerken en zalen

worden diensten gehouden en gaat

Moleman op ziekenbezoek. Niet alleen

de eigen geloofsgenoten, maar ook an-

dere lJmuidenaars klampen de pastoor

aan. Op woensdagavond komt Mole-

man in Huizum en Goutem, onder de

rook van Leeuwarden. Hij wil wat ge-

zinnen bezoeken, maar vangt bot. Het

blijkt hem, dat ze een 'avondje' bijwo-

nen in het zaaltie Tivoli.

De pastoor gaat erheen en wordt aan-

vankelijk niet bij de voorstelling toege-

laten. Als hij uitlegt wie hij is en wat hij

komt doen, is het in orde.Wanneer hij

de zaal binnenkomt, wordt hij onmid-

dellijk herkend en begint het gefluister.

De mop die de man op het toneel ver-

telt, valt in het water. Binnen enkele

tellen staan de IJmuidenaren rond de

pastoor: twintig parochianen en een

paar honderd andere geëvacueerde IJ-

muidenaren. Het wordt een gezellige

avo n d.

Een paar dagen later gaat Moleman te-

rug naar hetWesten, waar hij de ach-

tergebleven familie en kennissen uitge-

breid vertelt van zijn ervaringen in het

Noorden en over het wel en wee van

hun dierbaren.

Betuwe en Yeluwezoom
ln het kasteel Hemmen te Hemmen in

de Betuwe was een groep bejaarden

ondergebracht . Zij werden vanu it
Amersfoort bezocht door de profes-

soren Van Kleef en Maan.Toen zij nog

in hotel de Wogeningse Berg verbleven

deed prof. Maan op 3 oktober 1943

voor het eerst voor hen dienst in een

zaal van Bellevue. Men was per rijtu ig

vanuit Hemmen naarWageningen ge-

komen om daar de dienst te l<unnen

meemaken. Op I en 30 november wer-

den daar weer diensten gehouden. On-

der hen die in Hemmen verbleven, be-

vonden zich zes gemeenteleden uit

IJmuiden.Twee hunner vierden er hun

gouden bruiloft, wat een reden was

voor een nieuw pastoraal bezoek.

Later werd vanuit Utrecht dienst ge-

daan op Beloken Pasen en Pinksteren

1944.'s Morgens in het kasteel te

Hemmen en's middags in hotel Belle-

yue te Wageningen. Een groep van 23

leden van de Oud-Katholieke Jongelie-
denvereniging Ontwikkeling is ons Stre-

yen te Utrecht vergezelde de priester

en assisteerde als misdienaars, orga-

nist, koorzangers en dergelijke. Men

l<reeg dus bezoek van de 'reizende

kerk'. Beide malen ondervonden allen

gastvrije o ntvangst.

Zoals mannen niet uit Duitsland zijn

teruggekeerd van hun tewerkstelling,

zijn helaas ook vele geëvacueerden in

de vreemde omgeving overleden, voor-

dat de bevrijdingsdag in Kennemerland

aanbrak.
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De Nederlands hervormde
kerk inVelsen

Het l<arakter van het kerkelijk verzet

tegen de Duitsers bracht mee, dat de

koers daarvoor voor de gehele kerk in

vele opzichten werd bepaald door de

centrale leiding van de N.H. Kerl<.

Door kanselafkondigingen en herderlij-

ke brieven, protesten en requesten aan

de bezetter, belangrijke officiële advie-

zen en memoranda werden l<erkeraden

er steeds op gewezen hoe zich te ge-

dragen tegenover de bezetter.

bewerkt door Henk Bokker

ganisaties onder nationaal-socialis-

tische leiding gesteld, maar de be-

stuursleden weigerden bijna allen en

de meeste leden bedankten.

ln april 1942 was er een l<anselafkon-

diging, dat de nationaal-socialistische

levens- en wereldbeschouwing recht

ingaat tegen het Evangelie. Hoewel het

onderwijs op de scholen geen zaak was

van de Hervormde Kerl< Iiet de Synode

wel haar protest horen. Helaas werd

de Ariër-porogroof wel ondertekend en

dienden joodse leraren te worden ont-
slagen.

Zo zijn er I 70 documenten uitgegaan

waarmee niet alleen tegen de Duitse

bezetter werd geprotesteerd; het wa-

ren ool< aanwijzingen, aanmoedigingen

en steunpunten voor alle kerkleden.

Hierdoor bleven de kerkleden weer-

baar en de predikanten gaven door hun

predil<ing'brood voor onderweg'.

Op zondag 3 I augustus 1941, de ver-

jaardag van l<oningin Wilhelmina, speel-

de in de her-

De Algemene

Synode der N.H. Kerk

geeft een konse/-

verkloring uit, die een

o o ntal ke rkelijke groepe-

ringen heeft opgesteld.

(Verz. G.E. H ortendorf.)

Op l3 juni l'940 werd al de vierde me-

dedeling aan de predikanten gezonden,

betreffende het voortzetten van de

voorbede voor H.M. de Koningin. Dit
was wel mogelijk volgens lnternatio-
naal Recht.

Namens de Synode l<wamen zes pro-

testantse kerl<genootschappen bijeen

voor een samenspraak. Dit vond een

vervolg in het Convent von Kerken van

waaruit vele Boodschoppen naar de l<er-

tètilke gemeenten werden gezonden,

evenals vele protestbrieven aan de

Duitsers.Tevens vonden tal van ge-

sprekken plaats over uitgevaardigde

verordeningen met de Duitse Rijl<s-

commissaris voor het Nederlandse be-

zette gebied, vaak samen met afgevaar-

digden van de Rooms-Katholiel<e Kerl<.

Op I oktober l,940 werd door de

Duitsers bepaald, dat alle verenigingen

moesten worden geregistreerd. De Sy-

node gaf hiertoe een richtlijn uit, dat

de kerl< noch een vereniging noch een

stichting was. Op verschillende uitge-

vaardigde anti-joodse maatregelen

werd door de Synode gereageerd,

waardoor vaak uitstel van maatregelen

werd verl<regen en joodse Nederlan-

ders meer tijd kregen om te verdwij-

nen. Zo werd zelfs de opname van het

diaconaal collecteplan in de collecten

voor Winterhulp - van oorsprong Duits

- afgezegd door de Duitsers.Tegen het

Schoolbenoemingsrecht door de be-

zetter verzetten grote schoolorganisa-

ties zich openlijl<. Enige hoofdbestuurs-

leden werden gevangengenomen.

ln l94l werden de christelijke vakor-

:

nood., ge

onder meer mat

vormde kerk in
Velsen-dorp de

organist aan het

einde van de

dienst volgens

goed gebruik het

Wilhelmus. (Ge-

zang 301). De ge-

m eentel eden

zongen de cou-

plettenlen6uit
volle borst mee

en gingen vol-

daan naar huis.

De volgende

zondag ver-

scheen aan het

begin van de

dienst op de

gaanderij van het

orgel de waarne-

mend burge-

meester G roene-

veld. Deze zei,

dat het zingen

laatsten

IIederland,

I{eder-

in ï[erst,slti

§tencÍ'l.wer-k .I{rrraau Syno<le u : l

Kerk Ín
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De heer Gerrit von Kors-

bergen, chef boekhouder

gosbed rijf en voo rzitter

von de kerkvoogdij von

de Engelmunduskerk in

Velsen-Zuid, wonende

Driehuizerkerkweg 25,

werd op 29 mei 1942

door de hoofdinspecteur

von politie Velsen, op lost

v o n d e Si ch e rh eitsp olizei

uit Amste rdom, ont-

boden aon het hoofdbu-

reou. B/rlkens de

o r restotielrjsten, die de

p olitie Ve/sen p e rio di ek

moest moken, wos op

l0 mei 1942 (twee joor

no de Duitse invol in ons

lond) in de kerk het

Wilhelmus gespeeld.

Wie de orgonist wos

en wot voor strof er

eventueel op volgde,

is onbekend.

De verwoeste gerefor-

meerde kerk aon de Kon.

Wilhelminakode in

lJmuiden. Foto uit 1944.

Een gemeente in oorlogstiid Yelsen 1940 -1945

van h et Wilhelmus een demonstratie

was tegen de bezettende macht en

dreigde met een boete yan Í 20.000,-.

De vier kerkvoogden werden met gii-

zeling bedreigd tenzij organist Peter

van Woerden zou worden ontslagen en

zii zelf zouden aftreden.Zo gebeurde

het. De organist werd echter toch ge-

vangengenomen en na viif wel<en weer

vrijgelaten zonder te zijn verhoord. La-

ter werd hii weer in zijn functie be-

noemd.

Eind 1942 begint in Velsen de gedwon-

gen evacuatie, vooral voor de inwo-

ners van Oud-Umuiden. ln dat gebied

werden ool( de l<erken ontruimd en

werden de pastories gevorderd. De

bewoners werden in Santpoort en

Bloemendaal ondergebracht. lJmuiden-

Oost en Velsen-Noord werden gebie-

den waarin alleen die mensen bleven

wonen die bij de bedrijven daar werk-

ten. Sommigen uit IJmuiden gingen

naar Groningen en Friesland waar be-

I<enden woonden en waar men een

paar iaar te gast was. De l<erl<elijl<en

uit lJmuiden kerkten in de Goede Her-

derkerl< in lJmuiden-Oost voor zover

zii daarheen waren geëvacueerd. Na

l<orte tijd moesten zij ool< daar weer

vandaan en vertrol<l<en zij onder ande-

re naar Santpoort-Noord, waar zij ge-

bruik maakten van de Dorpskerl<.

ln IJmuiden-Oost werd in 1943 door

ds. G.t Callenbach een l<erkdienst

voor buitenkerkelijl<en gehouden. Om-

dat het een buitengewone dienst was,

werd hij daarvoor door de SD uitAm-
sterdam ondervraagd.

Bij een in 1944 gehouden razzia von-

den 22 mensen een schuilplaats in de

hervormde kerk. Door verraad wer-

den zij gevonden, maar ds. G.F. Callen-

bach was onvindbaar.

Na de sluiting in februari 1943 van de

hervormde kerk in Velsen-dorp moest

ds. Bronsgeest als stootsfeindlich de

provincie verlaten. Hij dook echter on-

der in Spaarndam. Ds. Bronsgeest was

een buitengewone prediker, die zijn

onti-woorden zo l<oos, dat het duidelijk

was voor de kerl<leden, maar toch zo

dat verklil<kers hem daarop niet kon-

den pakken.

ln maart 1943 moest de kerk worden

ontruimd en werd door de eigen Ieden

geheel leeggehaald, waarna de l<erkelij-

ke inboedel werd opgeslagen. Daarna

werd de kerk gebruil<t voor het inma-

ken van zuurkool en als opslagplaats

voor voedsel als bieten, koolrapen en

dergelijke. Later werden de klokl<en

gevorderd en, ondanl<s dat zij tot mo-

nument waren verklaard, weggehaald

en omgesmolten tot l<anonnen. De

l<leine l<lok was uit 1r687 met opschrift:

Jon Pietersen en Piete r Cloesen, kerk-

meesteren. De grote klok uit 1745 had

als opschrift: Ciprionus Crous Jonsz.Am-
sterdam I 7 45.

Tijdens de razzia in april 1944 vonden

enige jongeren toch nog een schuil-

plaats in de l<erl<. Kerl<diensten werden

daarna in de gereformeerde l<erk te

Velsen-Noord gehouden, waarin ook

ds. Bronsgeest voorging.

ln maart 1943 besloot de bezetter in

het kader van de Arbeitseinsotz de

in I 940 uit krijgsgevangenschap ontsla-

gen militairen opnieuw als l<rijgsgevan-

genen naar Duitsland te voeren. Hier-

tegen barstte een groot verzet los, de

opril-meistokingen die tot geen direct

succes leidden. ln juni l'944 ging ds.

Bronsgeest vrijwillig als legerpredikant

naar Duitsland.

ln september 1944 werd ookVelsen-

Noord ontruimd, omdat de Duitsers

een aanval van de geallieerden op

lJmuiden verwachtten als vervolg op

de invasie in Normandië. Nu was ook

de gereformeerde l<erk niet meer te

gebruiken. Na de bevrijding werd weer

gekerkt in de gereformeerde kerk in

Velsen-Noord, waarin in juni ds.

Bronsgeest voor het eerst weer voor-

ging. De kerk in Velsen-dorp was in

september 1945 weer hersteld en

voor de eredienst beschikbaar.

De predikanten wisten door hun ge-

drag en predikaties de gemeenteleden

aan te sporen hun voorbeeld te volgen.

Zeker ziin er ook predikanten geweest

die 'verkeerd' waren en daardoor een

verkeerde invloed hadden op hun le-

den; het gaat daarbij om circa I % van

de 1500 hervormde predikanten in Ne-

derland. De Synode had geen tuchtmid-

delen ter beschikking om'foute' predi-

kanten uit hun ambt te zetten. Eén

predikant in Velsen heeft tijdelijk zijn

dienst niet mogen vervullen omdat zijn

levenshouding de kerkeraad schokte.



De rooms-katholieke parochies te
Santpoort en te Driehuis
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ln de loop van J943 votgde bezertinS
van de parochieschoot 5t. Liduino.

Daarom moëst elders ondërkomen
voor de schoolgézocht worden. Dat
werd onder andere gevonden ir de
toenmalige school F (de huidige Bo§-

beekschool) en de zolderverdiepinr
van herjeuSdhuis van de nedertands
hervormde Dorpskerk.

Toen in seprember 1944 de getuids-
wagens tor evacuarie opriepen, ver-
huisden de priesrers, nràar bleefde
kerk geopend. De diensten werden om
beurten gedaan, ten behoeve van de
achtërgeblevën parochianen die tesàat,

maar ook illegaal blevén wonën en de

evacués. Pastoor coosens. die zi.h
vooraltijdens de bouw van dë kerk ats

aartsbëdelaar mànifestëerde. deed dit
ook ten Sunsre yan de behoeítige pà-

rochianen en onderduikers. Door zijn
goede contacren Ínet noÈbelën en

ègradërs in de parochie kon er heel

wat in nàtura verdeeld worden.Ach-
terop de fiers in'kaarzendozen wer-
der de gaven veryoerd. Zo werd mer
kerstmis 1944, stech6 enkete kaarsjes

branddef in de kerk, secotlecteerd
voor levensmiddelen. Die werden ver-
pakt àJs een geweldig kerstp:kker.

ln Driehuis zwaaide pastoor loannes
Bik de kerkelijke Íeptër Hij was een
man met een stërk rechwaardigheidr-
gevoël en niet bang om dar te uiren.Al
op zondas l2 Ínet 1940 v€roordeëtde
hij vanaíde karsel de invat van de

Duitsers en hekeldë de coltaborerende
NSB'ers. De in de diensren aanwezigë
nationaal-socialisten e.gerder zich
daaraan €n klaagden de pastoo. bij dë
Ortskommoidont aan. De pasroor
kwam er met een waarschuwing aí! De
parochiëherder naÍn ook in her vervotg

séen blad voor de moid.Toen ràdien
in een der banken eer groot hakën-
kruis was Sekeríd, krëeg de onbekende
dader de daaropvolgëide zondag eer
schërpe uitbrarder. ln deze kërk is àl-

leen plaa6 voor het kruis van Chris-
tus', zou Bik gelesd hebben.Weer

ln Santpoort stond vanaf t932 pastoo.
Abraham Goossens van de kerk van

|laria var Ahijddurende Bijstand aan

de Frans Nerscherlaan.Tiideis de ooF
log werd hij geasskteerd door kape-
laans, respecrieyelijk de eenvaarde he-
ren Konijn, Groen e'r De Graàí.

ln de eersre oorlogsjaren votrrokkén
de veranderingen zich gel€idelijk.Van

de kanselwërden vooral de taàtste
oorlorsjaren de welbekende herdenij-
ke b.ieven v:n de bisschoppen voorge-
lezen, onder eiding van kardinaal De

lons, waarin de houdins werd aangése-

ven die de geloviger moesten aannë.
men regenover de maarrege/en yan de
bezefter De aanheÍ IiSt nog goed in

her geheugénroon de ons toevertrouwde
gelovigen: zoligheid in de Heet. De hou"
dinS tën opzichte van de bezetrer was
aanvankelijk kririsch maar niet geheel

aÍwilzend. Dat bleek uit het feit. dat
onder Duirse oíficierèn die in her huts

van juíÍrouw Enschedé waren inre-
kwartierd, zjch twee prieslers beyon-
dën, die incidenteelde mis tazen aan

Vermeldenswaard is ook her feit. dàt in
l94l de bekefde radiopredtk€r Henri
de Grcëve de predikarie kwam verzoF

ren voor een driedaagse reeks biieen-
komsten. De kerk zàr propvo Omdat
de Geslopo naar een getegenheid zochr
de priester te arr€sterén, haalden vier
parochianën hem op en brachren hem
per fiets weer naar huis terug in ver-
band mët de risicot bij$bruik van

Pastoor Goossëns srond niet vooraan
in het verzet !e8en de bezefteri hit was

Zoals die zondag I I ausustus t942.
Voor de oorlog was het de gewoonte,
dat zondags door het zangkoor na de
hoogmis het Domir€ Solyam foc R€gr:,

,dm nosÍom (Hee., schenk heitàan
onze Koningin) werd gëzongen wàr in
wezen buiten dë lirul8ie stond. Op die
verjaardag van koningin Wilhelmina
hief her zangkoor dir lied aan m€t in-
stemming var de aanwezigen; de pas-

Ioor kon nier nalater zich om te
draaien en een bestraífend gebaar naar

ln april 1943 vielër de kerkkiokken van

de kerk in Santpoo.r en Driehuis ten
prooi als kanonnemateriaat. Men kon
daarna bij de kerk het opschrift tezen:

Wie net gewiide kolels schiet. die wint

;!
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E€n 8èmeènte inoorlogstiid - Vels€n 1940_1t45

kreeg de pastoor van de vijandeliike

machthebbers ëen wàarschuwlng.

Later dàt jaar volgde de èvàcuatie van

Driehuis.Voor ker§tmis I 942 moesten

allen vert.rokken zijn. Ook de kerk

zou worden sesloter. Gelukklg werd

dit bevel nier in ziin gestrengheid uit-

ln luli 1943 werd Driéhuis eingesperrt

met tankgracht en Mouer_mu.lr. Een

noodkerk in de zaak van Obbe§ aàn de

Ha8elinserweg in SanrPoort (waar nu

de Rabobank is) wetu bëtrokken, om'

dat buiten de agrarièrs van de HoÍ-

geest en de nos aanwezl8e aÍnbtënaren

en/of NSB'ers _ die over een Ausw€È

beschikten _ Seen eigen Parochianen in

Driehuis meer wàren.ln verband Ínet

de vele NSB'ër§ werd Driehuis toen

wel het Mussendorp senoemd. PaÍoor

Bik wei8erde hun - blj heftennlnS ' de

Ook maakte hijvanaí de kans€l aan-

merklngen over het Sedras van bePaal'

de ieugdige pàrochianen die na dè mis

een bezoek brachten aan het Wehr_

mochtsheim - een caíé met biljàrt (een

borrël kostte toen 15 cent) gevestigd

in de huidige manuíacturenzaak Yan Ui'

tendaal aan de DriëhuiTerkerkweS - en

bestemd voor de in Driehuis onderge'

bràchtë Duitsel.s. Het Wehrmochtsheim

was rct 15.00 uur ook toegankeliik

voor niët-Duh§eru. De Duh§ero be_

wóonden her Mis§]ehu,§, de Erseimun-

dusschool, het ëetuer tenoemde kloos-

rer, S.hoonenberg en diverse huizen in

Driehuis. De leerlingen van het Mh-

siehuis waren al in de eersle helÍt van

de oorlos naàr e ders vertrokkei.

Op 24 juni 1944 werd het 50'jari8 be-

§taan van de kerk gëvierd. Niet in de

kerk, maar op het landSoed Duii e,
(rlidb€rg. Het werd èen samenkomst

€n weerzien van vele Parochianen.

ln septembër 1944 werd ook Sànt-

poort gëèvacueerd, waaronder de bij

Driehuis behorende parochianen,tër-

will in íebuari 1945 ook Duin en ftuid-

berg onlruimd moest worden. De rij'
den werden steeds Ínoeiliikerl

Eind maart 1945 werd dë torën van

het Missiehuis SeslooPt ln de onderlit_

gende kaPelwel.d door de Duitsër§

munitie oPgeslagen, onder andere be-

stemd voor de ëenÍransduikboren'

Ook de kerktoren zou er aan moeten

gëloven. Na overlëg met de Feíuigs_

kommondort kon dat worden voorko_

ln de nàcht van l9 oP 20 aPril 1945-

korr voor de verjàardag van Hitler -

vonden eniSe Duitsers het nodig dé

tinkerarÍn van het Christu§beeld aí të

hakken waardoor de HitlerSroet ge'

suggereerd werd Pa§toor Bik liet on_

middelliik ook de andere arÍn Yan het
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ln vërband met de nabiheid van de Fe§-

tuig |nuden moesten al in 1942 de

zusters van deVoorzienisheid uit hun

kLooster respëctievelijk rusthujs naast

de kerk vërhulzen, eYënals de daar in-

wonendë pensiongastën. Pastoor Blk

vond voor hen onderdak in Duin e,r

Kruidberg, dat hij van de bezeEer huur'

de. Door onoordeelkundige interne

yerbouwing ontsond er w€leens kort'

slulting. Dé verhuurder §telde de huur

der - pasroor Bik' verantwoordeliik.

Hijwërd wegens sabotagè Searres-

teerd ën tussen twee SewaPende sol_

daten het dorp rcndgeleid als stral

voor zulk ëen'mi§daad.



De kerkgenootschapp€n in Vekèn ir oódogstijd

De gereformeerde kerk in
Santpoort-dorp

De gereformeerde 8elh€/kerk in Sanr-

poort staat naast de vroegëre schooi

met den Bibe,aan de Fràns Netscher-
laan. B€stuursleden en onderwijzend
persoreelvan dë school maakren

evereens deel uit van de hërvormde oí
gereíormeerdë kerkeradën. De voor.
zitter van h€r schoolbestuur Ariè
tlarkerink, was evenals het hooíd der
school l.Verkruijsser sereforméerd.
vandaar dat die school (de huidige

Juliono von sto/b€rgschool) en de 8e.het
kerk in elkaars geschiedents regetmarig
voorkomën.Aan de hand van norrlén
van de Eelhe/k€rk, jaartangen 1940-

1945, en dë iaaroverzichren uit die pe-
riode en door gesprekker ts de votgen-
de bljdrage tot stand gekomén.

De Bethelkerk is hët godshuis voor de

Bereformeerden uit Sàntpoorr-dorp en

Santpoorr'statlon. De predikanr is dr.
WG. Harrensteii. Hij neemt op i0
maart 1940 aíscheid van zijn gemeenre

weffns ziin benoemirg rot Hooídle-
geÈ en vlootpredikanr. Na de capituta-
tie moet hijzijn aÍnbt neërle8Sen en

Saat daarnà weer meemalen voor in
zijn vroegere kerk, waarvai de bedie-

ning immers nog vacanr is. Enkele

maandèn later wordt Harrcnstein be,
roepen ir de kerk vanWeesp. Zijn op.
volger wordr ds. H.l. rën Brink uitTwij-
zel, die op zondag l0.oyember 1940

Ak consulent íuncrioneert in de tus.
senliggende periode ds. C.Veenhoí uit
Haarlem. Ondanks dë oorlogzien de

Santpoortsé gereformëërden to.h
kans hun kerk volgens p an te vergro-
ten. Dë bouwcommissie besràar uit de

broëderr A. Eikelenboom, R. Riphaselr

en C. deWit' Het iaarverslat van t940
van de Bëthelkerk yermeldt:

Het is voat den Kerkeraad en héét de ce-
neente een blijden avond toen bL C. de

Wit het vetgraaie ketkgebouw op I 7 Juli
den r,etkeruad ovedroeg, die het ap zijn
beutÍ bij nande van Ds.Veenhofin de

goede zargen von de commissie von be-

heer odnbevol Sindsdien is het ee, g€no,

niet neet oqgerropt, naat in een ruim en

licht ketkgebouw Íe na1en veryodeten.

ln dèt jaar 1940 bestaan binnen de ge-

reformeerde gemeerre van Sanrpoort
de |íannenverèniging De Sibe/kr,ng,

longelingsve.eniging Eben Hoèz€r,

fíeisjesvereniging Tot Arbed Geroepen,

KnapenverenieinS Uw Woord is de Woor-

heid en het EvdDge/isoriekoor.

Kennelijk door de geest des lijds con.
stareerr de EyanSelisatiecommissie dar
de openbare diensten met Pàsen €n

Kerst als goed SeslaaSd mogen worden
beschouwd.Velen werden ër gezien,

die anders zelden of nooir onder hèt
geklank van her Evange ie komen. De
Evangelha!iecommissie vraaSt zich na

i4 mei 1940 aíoÍ zij mer de arbéid
door kan blitven gaan.Vrljwel zorder
onderbreking kan dar wërk inderdaad
voort$zer worder.Wel zier dë com,
missie zich om Íinanciéle redenèn ge-

noodzaak! het aantal exemplaren van

het €vangelkatieblad De t/,srbethbode,

v/aarvan er wek€iijks zeventit in her
dorp worden verspreid, lerug te bren-
gen. Het keBtnumÍner daarentegen

wordr huis:an huÈ in hëel Santpoort
yetsTeid. Zo saon vtii voart, andet af-
smeking von des He.r€n zegen, her go€-

Guus Hortendorf

de zood te zaoien, niet allijd spaedig

wuchten ziende, doch alleen gehootzo-

mende oan de Schtift,woatin het bevel

toÍ ant kant:Wetp uw brcad uiÍ op hel
wolel! zo meldt het laarverolag.

Tegen de gewoonte in,wanr de S.hoo/

md de, 84be/ ls sedeeltellik bezet
door Semobiliseerde eenheden, wordt
de ledenvérgaderinr van de schootver-
erigintop 26 maaft 1940 in de consis-

torie Yan de kerk gehouden. Schoot-

voorzitter en revens kerkeraàdslid A
Ilarkerink wiisr in zijn operingswoord
op de buitengewone oÍn§tandigheden

en ejndigde írer de bede,dat de mobi-
lisatie in 1940 eén einde zou kritgen.

ln íebruari l94l hooft de gereíoÈ
meerde onderwiizër Jan winre. van de
staklng in Amsterdam.ln ziln klas bidr
hij daarom voor de loden. Hii wordt
door ëen eerling verrader en met in-
gang van 22 mei l94l op làsr van dë
RijkscomÍnissark onrslasen.

J.Winter:"Kort na het voorval werd tk
door de Duirserc ontboden in het Ke-
raupark if Haarlem om mijvoor í'riin
gëb€d !e verantwoorden. Zij schoven

mij !itspraken in de schoenen die ik
he emaàl nier gedaan had.Tot viermàal

toe moest ik miin verklaring lar€n wil
zigen voordat ik hëÍn rekende. Daarna
kon ik raan. Larer hoorde ik da! d€
heer llarkerink Ínet een man oí dertig
bii hem rhuis voor Ínijeen sebedsuur
heëít gehouden. De rest van de oortot
bën ik niet meèr op schoolgeweest,
maar ik hield wel Ínij'r salaris. Op 29
juni ben ik jarig, ner a s prins Bern-

hard. De kinderen kwame'r mil toen
voor mijn huis aan de Kërkerinklaàn
een aubade b.engen ei haddef voor
de ge egenheid oranje bioemen op.

Dat is dan harwerwarmend. Larer
moest ik onderduiken €n verrrok naar

Door de goede zorgen var enkele

broëders der kerkelitke gem€enre en
door giíren zijn de rereíormeerden if

9t
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door Santpoort wordt be.oepen, màar
pas op l6 februari l94l ziin werk in de

Bethelkërk kan beginnen.



Een gème€nte in oorloSstijd

a
l94l in staat buiten bézwaar van de

kerkelijke 'schatkist' het ke rkgebouw

te verduisteren. Oaardoor È het mo_

geliik goed bezochte ontmoetinSsavon_

den !e be e88en én oP oudejaarsavond

eén kerkdlenst të houden. Door he!

lnste len van het verloringsíond§, waarblj

elk jarig temeen!elid bezocht wordt

door eén collectant met het Ye|oaÉ

dogsbusje,ls hët mogeliik mët het Seld

dat daàrbij ingezame d wordt de verga'

derlókalen van de kerk te §childeren.

Door a.tivlteiten vàn delongeling§ver-

eniging s hèt mogeLijk een íllnk bedrag

op de schuld van het orgel aÍ te Lossën

De Du tsers verb eden de./odeizen-

dingsbldadjes, onder hët mom van Pa-

pierschaarrtë. De Jodenzending is een

oud b€8rip en oorsPronkeliik bedoe d

om de ioden tot het christendom te

bekerën. Bj hët uitbreken vàn de oor'

log krljgt dat oPeens een heëlardere

wending, omdat dan de joden SeholPen

moetèn wo.den ui! handen van de

DuiEers te bliiven.Als zj dan, zo ls de

gedachte, ovërgaar tot hët chrislen'

dom zouden zii wellcht de dans ont-

springen. Hët bliik! iidele hooP të ziin'

Ook de Elisaóetfrbode wordt vanwege

de papierschàarstë door de bezetter

verboden.Tot Srote sPijt van de Zen_

dingscommÍtsie worden dë banden

Ínet lndië,wegens het ukbreken vàn de

oorlos daar, verbrokën.Wel komt d5.

Vàn den Brink van l'4aka§sar nog een

zendingscatechhade Seven voor de

Santpoortse gereíormëerde leu8d.

ln aprll 1943 vraagt de Plaats€ ijke poll-

tieagent namens dë burgemeestër om

een sleutel van de kerk, oÍn in geval

van bomba.dement daar mensën te

kunnen onderbrengen.

De kerkeraad besluh die sleurcL niet te

gevenidie kan ir Yoorkomënde geval'

ler bii de koste( dië naast de kërk

woont, oPgehaa d worden.

ln septeínber 1943 zit de S.hool met

den Bijbel ovèrvol. Dat komt doordat

een deel wordt gebruikt door het 8!_

reouA&oer Eurgerbevolk,ng en de 76

geëvacueerde leedingen uit llmuiden.

Klas 7 met o nderwiizer AschoÍí, làter

wethouder Yan Velsen, wiikt uit naar

de consistoriekamer var de Bëthel-

kerk.ln 1943 eYacueren 67 bëlijdende
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De kërkgènoóts.happeí inVehen in oorloq.tiid 93

Tusseh 4 jonuoti en 5 februori 1943 vond

,1e evacuotie plaais von een graot deel

van de bewone\ en petsoneelvon het
Provinciaal Zekenhuis nohij SanÍloorÍ.

Met zeven D-tteinen vettrckken 1334 po.

nënten en 444 persaneelsleden. Eedet

worcn ruin driehontletd poiiënten'gefa!
ceerd' onts/dgei. D€ N€d€r/onds.he

Spoorwegen stelde, het besre mor€riee/,

dat zi op deze wijze uit handen det be-

zeÍtet kon houden, let beschikking- 0p
het ziekenhuisteïein we een geimpravi-

seerd srotioi gebouwd Her werd e€i
hartrcercnd afscheid. Het weinige dat de

potiènten bezoten, ging als bogage mee.
yoor ve/ei werd h€t de eerste fieinreÀ.

Een aude warw hod de poes en de kon
net de goutlvis ols handbogoge bij zich.

ln één trcin drce1en 250 potiénÍen iedet

een potje flet een vosle ,lont, zodol de

Eele iodenstet die hontlerl von hen droe-

gen, niet zichlboot wos. Nienond heeft

i€ts doorvon gemerkt. D€ potiènten u,t

Sontpootl vonden ondedakin Den Dol-

der, Woe,rs€/ of Dev€nter.

Doot de evacuotie von de potiënten von

het Prcvincioal Zekenhuis, die rcot zotet
zij cercfotnee.d zijn, kerkettjk bii sant-
paott haren, wotdt cant«t ontlerhouden

net de ke*etaad von Devente\$/aot de

patiënten in Btink$eve zijn onderye-

brocht Ook enkele sercfomeefte berro"
neelsletlen van het PZ zijn neeeesoan

BarÈn stoanto.anoti.ten aw hèr bóónyrk Santpaa

§dia n+ z, h èt za cen o rn d e' i a noni 11\ rqè

ardèt: xtódr Lou velt.k op sdntp.o -*rtón

Nitt.tèh: Een pctrèrt vrtdt hdót bhnèn ses.hoftr
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94 Eèn remèènt€ in oorlosstiid

ën l6 doopleden van de Bethelkerk

Zli zwerven uit oYer het hele land l'1e-

nismaalSeven zij echtër bliik van

rrouw medeleven met hun kërk.Onge-

veer 60 Sezinnen worden uit andere

plaatsen, voornameliik uit Umulden in

de Be!helkerk inteschreven. Eenmaal

in de maand wo.dt een lngelàste col'

ecte voor de diaconle van llmuiden

gehouden. De Sasten van elder§ sluiten

zlch aan bil de diYerse verenitingen en

clubs van dë kerk.ln die Periode gaat

de SereÍormeerdë k€rk ovër lot het

instellen van de zogënaamde ioodoÈ

Daar waar mogelijk worden de contac'

ten met de naar ëlders Yertrckken

kërkleden onderhouden. Door a die

instroom is her noodzakelii( de 8a erij

in dë (erk open te stelen,zodat alle

gemeenteleden tiidens de erediën§t

€en plaac hebben.vrijwel onm ddellljk

werkr dat luidruchtiShe d, het'keten',

op de galeril in dè hànd. Maanden is de

kerkeraad beziS oÍn daàr dë otue tii'
dens de diënst te handhaven.l'len

overweeSt om de 8:anderil tot de leeÍ-

rild van 20 jaàr te sluiten Er 2lin

íechts enkele ouderlnsen die bii roer-

beurr'boven' dierst willen doen.Ande'

ren stellen voor de colLectanten met

het toezicht te belàslen,weer ànderen

ziin van menins dat de Salerii alleen

voor belijdende leden toegankeliik mas

ziin. UitëindeLijk keen de ru§r'boven'

wèer er kan men ongesloord de gods_

dienstoeÍening betrachten.

Op 4 juni behandelt de k€rkeraad de

berichren rond ds.Wesbonk, hulPPre-

dik€r te Drachrcn.VolSens de Serefor'
meerden uit B oemendaal kan deze

predikart ingeze. wordeÍr voor ljmui
den, Santpoort en Bloemendaal. OP 2

jull behandelt de kerkëraad inderdaad

eèn brieí van ds.Wesbonk, waarin

deze aanbiedtte komen arbelden on-

der dë geëvacuëerden in SantPoor'..

Daarop vindt e€n vel.gader]ng plaat§

Íner de kerkeraad ulr Unruiden,waarin
wordt besloten, da! het aanbod van

Wesbonk wordt aangënomen.

ln 1943 word. voor het ëerst me ding

gemaakt van rcwe&geslelden en ge-

vanSènën van de SereÍormëerde ge-

meënte van SantPoort.ln nood loopt

de kerk vol. Dat bliikt ook jn Sant-

poor! het Seval te zijn.ln okrober

l94l wordt eën We€k von 6ebed en 6e-

turgenís Sehouden.Viií avonden achrcr-

een is de BetheLkerk oPen. Elke avond

een andere spreker en elke avond 7it

de kerk stampvol. Dat brengt de Évan-

gelhatiecommissle er toe oP 9 decem_

ber een Praotovond te organiseren,

waar men vraten en oPnrerkinten aan

het àdres van de kerk kar dchten.

Ter propaganda liggèn 2500 strooibil
jeten klaar, maar die worden niet ver_

spreid omdat de SemeènteVelsën
wordt getroííen door €en uitgaansveF

bod. De avond wordt ultgesteld tot ja-

nuari 1944.

Ondanks de paPierschaarcte ziet de

Evangelisatiecommis§i€ toch kans om

mèr kèrsrmis 1943 rulm 1400 Pro'

SramÍnè! Yan de oPenbarè Kersrsa-

menkomst hui§ aan huis te versPrei

den.zodat de blUde kersdiederen toch

nog in de Sezinnen ver§chijnen.

Ds.Ten Brink moet in maart 1944 on_

derduiken.Vanwege zijn verzetswerk

oer de viiand oP henr. De Poslor,oci

duikt onder in Lissé.Àls in m€i 1944

ook onderwiizèrs zich Ínoeren melden

om voor de Wehrmo.ht te gaàn wer_

ken, duikt ondel.wijz€r Pé WaPenaar

Wapenaàr:"De zondag daaroP werd in

de Bethelkerk 8ëvraagd wie er ëen dag

een onderwiizer kon voeden. OP die

manler kreëg ik viër dàgen Per week

Op de avond van I iunl 1944 twée da-

8en na D-Day,luisteft éen Eroot aantal

ge oviSen in de Bethelkerk naar een

rède van proíessor Grosheide. Om

acht !ur komt daèr hët ontstellende

ber cht dar de Schoolmet d€i Eiibel

vóór's avonds elí uur moet ziin ont'

ruimd, oÍndat oPnieuw Duitse roePen

de schoo gaèn bevolken. Die avond

wordt,ook met hulP van omwonen'

den, hard gezwoegd om de hële inven-

Éris in veiigheid te brèngen. Ook in

de kerk worden sPUllen oPgeslaSer.

ln augusrus wordr het Zendlng§blad door

de Duirsers verboden en komt het werk

van dë Zerding langzamerhand stilte li8'

gen. Op vriidag I septèmber 1944 staat

in de notuleni yoorzitter spreekt over de

nnp die Unuiden tof en grdenkt de naqe'

De hongeMinter dient zich aan Het is

koud en om stookkosten .e sParen

versadert de kerkeraad voorloPig bij

oudedins l4arkerink in zijn bo€rderii

aan de Middend!inerwë8 89. Prëdikan'
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ten van ëldërs worden bijtoerbeurt
ingëzet voor de zondaSse dienstei.
Het kerkorge kan niet meer spëlén,

want er is Seen stroom mèër Her in-

klapbaar traporge tje van de Evangeli-

sàtiecommjssje wordt ingezet.

hoe enkele andere gereíorÍneerden de D€ Bevriidingscoilecte voor de Zending

l€vert maar liefst Í 527,99 opl De

Ínaanden daàropvolgend worden de

opbrengsten hoger. met name door de

aàn\íézigheid van de evacués uit llmui-
den ën V€lsën. totdar de geldsanerinS

daar een einde aan maàkt. Dan wordt
de beurs schraler. De distributièdienst.
yolksherst€lyeben met de gereíormë€r-

de Santpoort€r Henk van Diik als di-

rectëur, en HAR( (Hulp-Actie Rode

Kruis) worden bíjgèsraan door de dia-

kenen van dë Bethelkerk.

Ook hetJodenz€rdinFbldd verschiint

ween Dè nazorg van8t aan Het bureau

Nlnintstune van de zendnE onder de

iotlen woagt naot o^derc joden die onder-

gedoken worcn en eyentueel oak von jood-

sche kinderen.Zoo nosefiik net vemeldtnx

von geeíeiiik contoct en stof€liike situoÍre.

Zoon van het schoolhooíd, Bar!

Verkruijssen:"ln de kerk werdën 's

winters twee grote kolenkàcheh 8e,
plaàtsr.Aan elke ziikant van de kerk

één, waardoor er een paar riien stoe-

len Yërwijdërd moesten worden. De

kachelpitpen liepen langs de kerkm!ur,
dat gàÍ nog exra wamte.ln de hon-

Serwinter kwamen de dominee en de

ouderlinsen vaak al ruiÍn voor kerktiid

binnën en dan zaten ze samen rond dë

ka.hel.Wesbonk met zijn pijp. Even

voor aanvang van d€ dienst tinSen ze

dan naar de consistorië om kor! daar-

na weer in de kerk terug te komen.

Ko en waren er al nie! meer de ka-

chek wërdën testookr met hout. Daar

wist lYarkerink aan rc komen. want die

woonde vlakbjj de bossen van de dui-

nen. Zo lang mogeliik werd doorge-

gaan met het geven van carechisatie,

Ínaar niet iedërëen kor alrijd komen.

Tegen mijzeiWesbonk dan dikwijls:

'8art, €r zijn srerren en planeten. SteÈ

ren zie je àltiid, planeten zelden!'waa.-
mee hij doelde op het ongeregelde ca-

techisatiebezoék van deze en gene:'

Op zondag 6 mei 1945 wordr ter eele-

Senheid yan Neerlands bevrijding een

dankdienst gehouden,waarbij ds.Wes-

bonk in de dienst van 10.00 uur voor-
gaàt, Uit de notu len: Ds. Wesbonk l€gd""

de somenveryoderde gemeente 3 coupleÍ-

ten van lwilhehnus op de lip»en. De oà-

gekonen tcharc drceg veel orcnje, tetwijl
buiten wn lorens en huizen de 3 kleut

wo|pede. Hetwilhelni,us klinkt weet.

Eerdër is scriba Fred O.Touber we-
gens het zinSen van het volksliëd voor
e€n oPen raam opgepakr en gevanSen-

8ezet. Hij hè€lt het overleeíd.

Dan wordt het 5 mei 1945, de bevrjj-

ding kondigt zich aan. De Duitsers ziin

nog niet uit het straa$€ëld veróíenen
en zijn woedënd als iemànd teSenover

de Bethelkerk de vlag uitsteekt.llàar
kosterVan der IÍeer laàt op dat mo-

ment vanuit de kerktoren de reusach-

tige Nederiàndse driekleur neei net
boven de hooíden van de nazil. Zë
zien het fiere dundoek en lopen weg.

Ds.Wësbonk predikt in de morger. en

avonddienst naar Psalm 66. Ook de

ondergedoken'eisen' predikantÍer
Brjnk is daarbii aaov/ezis. De kérk zit

ProPvol en de gemeente zin8t de të.
ru88ëkeerde prcdikant de zëgenbede

toe:psalm 134. Nà de predikarie

wordt €r stihe in achrgenoÍnen ter na-

gedachtenis aan dë omgekomen ge-

meenteleden. Dat zijn: H. deVrles, die

bijde razzia van 6 december 1944 is

opgepakti het schoolhooÍd T van Pop-

ta, die uit llmuiden naar Sàntpoort is

8eévacLrëerd en is gevangeitënomen;

E.de Jorg die is opgepakt bij her véer
van Herwijnen en o/s íd.htofÉr der

te.htelaosheitl van den avetweldiget in

Rotterdom is ov€rieden en D. deWit.
De collecte in de dankdienst brengt

I105,81 op, een ukinsyan dankbaarheid.

De íietsen uh de kërktoren kunn€n

vreer teYoorschijn Sehaaid worden.

BanVerkruiissen:"ln de tweede helír

van 1944 verschenen er pamÍlerten dar

de bevolking haàr Íietsën bij het poli-
tiebureau in de Hoofdstraàt moëst in-
leveren. Dat deden wii én d€ koste.
niet.We hesen de Íetsen, die nog he-

lemaaí intàct waren,de kerktoren in,

door het luik zo naàr de top. Een to-
renklok heeít onze kérk nooit gehad,

dus er was ruimte voor. Gëruime did
Yíaren dus zo'n tien gereformeerde

fietsën in de toren verschanst."De diaconie constateert, dat de op-

bren8st yan de collecten riidens de

eredienslen in de hongerwinter, on-

dankt de gerin8e bezettin! van de

kel.k, verràssend hoog is. De offervaar-

dirheld bij de achtersebleven sereÍor-
meerdën is groot- De diaconie n€emr

dee aan hei 1.K8.(lfterkerkelijk Bu-

reau)-inkoopfords en aan de kindeF
keukén.Twèe lèdèn v:n dè Bèthèlkérk

Van Rijswijk en Coté,worden op I

maart 1945 gearrestëerd. Eldérs in dit
boèk staat beschreven waarcm deze

twee dappere mènnen zijn opg€pàkt en

De kerkelijke vereniSingen ën clubs bë-

ginnen na de bey.jjding langzamerhand

te draaien, waarbij mët name deJonge-

lirgsverenigint van plan is het roer oÍn

te gooiën. Periodjek yindr zelír overleg
plaats Ínet de f,leisjësverenigingl

En zo kruipt gereíormeeld Santpoort

zoeties aàn omhooS uir een dal, dat

door inzet van velen niet zo diep ge-

worden js als dé Duirserr wellichrse-
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Vele (oud)Velsenaren bewaren nog herinneringen aan de oorlog.

Op de volgende bladzijden vindt de lezer in de vorm van

interviews en anekdotes een keuze uit droevige,

maar ook humorvolle terugblikken.

\A

Herinneringen

ii+l-$à,<.

Ergelse bommenwerp€rs volien een schrp

oan ap de Noordzee- On de nogelijkheid

von spianoge uit te schokelen, negeeÍden

de BtilÍen in de loop van de ootlag hel

feiÍ ,1ot kaa|vootdijschepen en vissers-

yaattuigen een ant1erc don de Duitse \4ag

Fato Gl. Zwonenbng, Boom
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Een semeentè in oorlogstijd

lJmuiden, een van de twaalf
lJmuiden behoorde lot de twaalí p àatsen waar in de bezeÈ

tingstiid een echte PuÍf(bordeel) heeft gestaan.

ln 1943 werd door dè Du tsë bezelter een bordeel ngèricht

ter behoeve van de Duitse miitairen die in het bunkerdo.p

in dë duinen waren ge egerd. D€zè bordel€i stonden onder

toezlcht van de S.D.

De P"lJ%1 Un ael wàs geves!,sd r de voormà i8e wori18

van dokrer Béckër. Het huis staat op de hoek van de Konin-

Íin Wilhelminakade en de Kerkslraat, net over de luliana-
brug as men O!d.Umulden binnenkomt. Het pand draaSt de

móóiè nààm 8-"d! Sol€iler is nu een besch€rírd monument.

De Duitse Íni itairen korden niet zoÍnaàr gebru k nraken van

de PulI Zlj moester eerst door de Puffarts 8€keurd worden

Als ales in orde was kregen zlj een bewils vèn toeSanS en

een condoom uitgërëikt. De Puífarts hiëld zitting in de Kerk_

stràar 6,waar hij een vrij drukke praktijk had. Ook de mëis-

jës vàn het bordeel werden regelmati8 gekeurd. Over het

agemeen waren het Duitse mehjes,die tamélijk chique ge'

k eed gingen.Aan het hoofi van de PuÍJstond eer matrone,

de 
^4utti,dié 

dë toegangsbewiFjes in onlvanSst nam en toezicht

hield op de meÈjes.op he. toegangsbewiF stond vermeld:veÉ

keh M nit Gunnlischuiz.De slogàn van het hedendaagse "vei-

ligyrijen'werd toen alas militaire noodzaak beschouwd.

De andere plaàtsen lan8s de Nederlardse kust waar eën Puff

vÈkèh. ur nrlr Gmnir.hrkl
,Nàcn d.r OehlEhk€Lehr sror *e Sanieriígl

Abh9lrng de Erlennffgsr*.1

À. Bèrechtls!n{ zÍm Eiítritt in WehÍíMchtbordcll. C. B€scheinisn.s lber qlolete

waren Den Burs,

Den Helder, Stol-

pen (bii schasën),

zandvoon, Hoek

van Holland,

Doorn, Oost-

Goes.

Rr{hiiirutrs utrJ Nr nlr Ir:.è',u snx rr

trLrd un§eiliser (o roll,,uÍ,toer i" ,l( Sui(ruirsrelle

Al snel na de bezetting van Nederand proberen mensen op

aile mogeliike Ínanieren naar Engeland te komen. Nlet elke

Ëngelondvaordet haak dë a\erkant van de Noordzee.Velen

blijver op zee. De Umuidënaren Willem de waard,Aart Al-

bert Homburs (1917) en cor sporre bereiken we Enseland.

lr de loop van de oor 08 snerveler HoÍrbuíg er spor.e.

Be den waren geheim agert. De in T9 I 7 geboren De Waard
yèrtëlt over zijn Engelandvaart en ziln kameraden. Hii was

bii het bataljon genéeskundige troepen, gemobi iseerd in

1939 en gedemob liseerd in juli 1940.

Wim deWaardi",Íët min vriendenAb Homburg er Cor

Sporrc sprak ik over eén mo8ëlljkë oversteek naar Enge and.

Je had geen idee var dë risico! en het was inderdaàd méer

iets v3n e€n spannend ve.haal.le deed hét uit vriiheidsdrang.

lk was gereformeerd opt€voed in een tijd van'God, Neer.

lard er O'ale.we hàdden l^et p àn or we8 !e Saan via

Zu id-N edër ànd. Ab en ik kwamen in contact met Cor Spor-

re van de Hoogovens. Cor regelde een vlet van de Hoog-

ovens. die in de Buitenhaven lag. Een bukenboordmotor

kochten w€ in Barneve d en die werd per trein doorAb op-

gehaald. De motor werd in een regenton Seprobeerd en

daarna door Cor verstopt in €en ko enberS op het terreir

0pgetekend
door lon

D. Bloklond

van Hoogovens. Ook de peddek werden versloPt. Cor re-

gelde ook de blikken benzine:

Pèr íets gaat het drieta op éen druilerige nacht naar de

v et. die aan eën touw in het watër ligt. De fietsen laten ze

bii hèt terrein achter en kliÍnmen over het hek. SchipPer

Vooys heeít ze wat nautisch onderricht gégeven en van laap
van Bee en kopen ze een (ompas en zweírvesten. DeWaard

heeÍt rhuis voor ziln ouders een briefie achtergelatén.

Engelandvaarders

B. Bo.dell

DëWàardr"ln de nach van zaterdag 22 op zondag 23 maart

l94l zjn wijvanuir de Buitenhàven vertrokken. Het was een

druierige nacht.we roe den de vlet an8s het Forteiland en

builen de pieren we.d de motor gestart. Nog Ínaar net bui'

rengaàts werd ons bootje gevargën door een zoeklich! van

eér S.hnellboot.We ze$en de motor uit,Singen plat op de

bodem ligg€n en toen de Duhser zo'n vilfentwintis meter

van ons verwiiderd wàs,zwenkte hij aÍ. Dat moest toch wel

Gods hand geweest ziln!"

De drie mannen varen de hële zondaS door, zonder schePen

ofvliegtui8en te zien. Ze vechten teten de s aap, maar !en_

íotte dutten ze toch in. Dan íaat een golfwater naar bin-

nen en moeten de drie de vlet met behulP van hun aktëntas_



sen leeghozen. Dan zien ze meeuwen. De drie vrienden zijn
dicht bii lànd en drijfnat. Ze v/eten niët wëlke kust het k. ln
de vroege morgén vàn 24 maarr worder zë door een torpe-
dobootjagër opgemerkr, zwaaien met de Nederlandse drie-
kleur en worden aar boord senomen. Ze bliiken voor de
kust van Harwich te zijn. Ze taàn naar de kapitein èn krijgen
een piit Engek bier, ëtën en rhee. Na een paar uur srappen

zë over op een kleinere boot.ln Harwich Baan ze aan wal,

naar het iÍnmigratiëkantoorAanvanke ijk worden ze mer
enig wantrouwen bekeken. Ze zijn ilegale vrèemdelingen en

worden ondervraa8d door de Engelse geheime dierst. Latër
is de houding van de Engelren harte ijk. De vo gende dag,

dinsdag,gaan de drie për tr€in naar Londen, naar de PorrÍotic

Schoo/. Daar worden ze tescreend en het bliikt dat ze re ver-

echter niet alles. Na drieèneenhalve maand werd ik door
koningin Wilhelmina ontvàngen.ln april 1942 kwam ik bii de
coÍnmando\: /0. /.4. í/nrerAllied)Two Dutch Ttoop. De oplei-
ding was in het SchorseAchnacarry, naar Engels model, à là
Boérenoorlog. Een stevige opieiding in een klein groepjë.We

werden opgelëid voor onder andere saborage plegen, para-

chutespringen en wetuen getraind voor diverse wàpëns.ln

augusru § I 942 was ik getuige bij het huwelijk vàn Ab met ziin

Ense se vërloofde Pam, die hij in Londen leerde kenn€n. ln

februari 1944 kregen ze een zoonl'
DeWaard wordr Íner ziji number 2 Dul.h lroop, o nder com-
mando van Lord Louis t4ountbatren. begir 1944 ingezët in

lndia. Daar zou de DutchTroop assisrercn bij een landing op
Sumatra. lYaàr omdar her benodigde materieelgebruikr
wordt bii de invasie in Normàndië,gaar dat plan niet door
De DutchTroop keert in augustus 1944 terug naar Engeland.

DeWaard wordt ingedeeld bij dë B.irse le Luchtlandingsdi.
visie. Operatie Mork€t Corde, is aanvankelijk vastgëstëld

voor I I augustus 1944, de vérjaardag van koninginWilhëlmi,
na.Wegens weersomstardiSheden wordr i4orket Gorde, uir.

Sesteld tot l7 septemberWim deWaard is opSeleid als pa-

rachutist en uitgerekend hij moet met een glider
(zwëeÍvliëgluig) nàar Nederland toe. Hij is besremd voor
ArnheÍn en her is zijn raak om contact te Ínàken Ínet de on-
dergrondse, om als tolk voor de Gëà lieerden op te tredën
er om ve.horen aí te nemen.Aàn boo.d van zijn glider is

ook seneraal-majoor Roy Urquha.r, ziin leep, zijn staf. ziin

oppa§ser, wapens en speciaalSereëd§chap.Toraal eën man oí
twaalí Bjj de slag om Arnhem is hij de enige Nederlandse
coÍnÍnando uitVelsen.

Wim dëWaard:"Ab en Cor wilden weër terlg naar Neder-
land, : s geheim agent. lk wilde riet meteën naar Nededand
terug, en wërd ingedeeld bii de lrene-Brigade. Dat vond ik

in Engels uniíorm

zinten.Toen ging

1, q1
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DeWaàrd:"We kv/amen binnen over Zeeland. Daar zag ik
een groot deel ond€r water staan. lk zag de bossën van de

Veluwe. De anding ging nier goed.We vlogen rakelings over
een hoop aardappels heën voordat het toeste zich in de
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volgden de Srote weg naar Oo§tërbeek en kwamen bij hotel

Horleistein, waar Duitse offcieren ge egerd waren. Ze wà'

ren gevluchq de maaltiid stond nog oP hët vuur. Hèt l'looíd-

kwartier probeerde radioverbinding te krljgen mer het ba_

Élion bij de brus bijArnheÍn, maar dat lukte nlet hoewel het

ÍÍaar om een paar kilometer aístand 8ing. Dat was een enor_

me blunded Pas in de zomèr van 1994 zas ik oP lelevlsie

dat het waarschiinlijk aàn de stand vai de antennes ag.War

precies de taak van Urquhart was, wlst ik nièt Je werd nook

in8elichq mond dicht en Sehoorzamen. Dat jt nu wel anders

Maar die sle.hrc verbinding is een groot manco 8èweest'

Omdat Urquhart geen contact kreès,i§ hil m€t de leeP rich-

t ngArnhem vertrokkën, maar kwam nier Yer.Wil vóèrdèn

wat §traatgevëchten uit in OosÉrbeek. Blj dë brug vanArn_

hem woorde iemand die ons via vlà Segevën§ kon ve.strek-

ken. Ínede aan de hand van de mëdede insen van gevangenen

dië uit de gevàngenis van Amhem werden vrijgelatenl'

Het gebied van de generaalwordt steeds kleinell Ze horën

de ard lerie vanuh Nljmegen oPArnhem afvuren. Ul.quhart

moet zich rerugtrekkën

De Waardi "Viiíentwlntig sept€mber was de laatste dag van

de S ag omArnhem.We redden het niet er kwam geen ver-

sterkirg. Op de vroeS€ ochtend Yan de 26e werd ik wakker

en onldekte, dat de Seneraal met de meeste van ziln man'

schàppen ! nachts de rivier was oYergestoken, naar het zui_

den toë. Dat zei de Énge te dokter tegen me, dle me! de 8e

wondën en doden in Hartenstein was achtergeblèvën Met

vier anderen probeerde ik ook te ontsnàPPen maar we ie'

pen in eei Duitse hindedaag. Daarbijwerd ik in miin voet

gë§choten en een ander in de ru8.Wë werden krijgsgevan'

gen gemaakt en ik kwam in Stolog llB en J57 terecht

(STAmm-LAGer íilr kriesstëfansene l'lannschaft en). Twee

van hen heb ik later no8 ontmoet. De b€handeling was 8oed,

maar wë hadden weiniS te eten.lk ben ook nog in het hosPi-

taal opgenoÍnen. Er werden in Stdlog wel ontsnaPPinssPodn'

gen ondernomen. Bii hët telLen ram dan ëen andèr snel de

plaàts r vàn de orts1aoe. De geslaDten werden rn een spe'

cialë barak opgesloren. De schildwacht wàs om të kopen

mët sigarettën.Veel Nëderlanders ziin on!§naPt.Vèlen von-

den onderdàl brlde hoëren,7oars,n her OLdeTelràrelr in

lericho.lk kon niet ont§naPPen, want ik kon Yanwege de

wond aan miin voet niet loPen. Er was eèn radio in het

kàmp, seruild voor bijvoo[beéld kofíie (Ne§caíé). Het aPPa-

raàt was vèrborxen, maar de oorloS kon Sevolgd worden'

De moííen zochten en slooPtën daarvoor de baràkken'Van

de berichtén werden verslagen Semaakt, die het kamp door-

gingen. Ook werd de kaart van EuroPa gemaakt en Ínet sPel-

den bilSehoudënl'

The írst 8r,lhh Army bevrljdt in èPri I 945 het kamP. Per

Dakora gaat Dewaard met 25 anderën uiteindëlijk nàar

oxford,wàar ze wordën ontluisd en andére unlÍormen kril-

gen.Vervolsëns Saat D€Waard naar Londen.lYet een m li'
tair vliegtuiS konrt hij in juli 1945 naar Gilze'Rijen. Ziln

ouders in Bloemendaa worden van zijn nadercnde komst in

kennls gesteld.ln noyember 1945 koÍnt DeWaard voorgoed

reru8 en dient bijde militaire school W/dhoefin Bloèmend-

aàl.ln maart 1946 wordt de Engëlandvaarder Sedeírobili-

Ab Homburg wordt na een dropPinS, nadar een Yriend hem

verraadt,Searresteerd, maar weet uit de gevanSenis te onÈ

snappën.luist als hij ter hoogte van Zandvoort zoo worden

opgèplkt, krijgen de Dui6ers hem in hët duingebied in dè

garen. Homb!rg vërstoPt zich op een kerkhoí en loopt zo

ziin Mëede arrestatie Ínis. Na vedooP Yan tijd is hil teru8 in

llÍnuiden, waar zljn tweede Engelandvaart begint. l4et enkele

vriendèn'kaapt' hij ëen schip en uiteindélijk arriYeert Hom'

burg weer in Londer. Homburg vraagt ovërPlaalsing aan

nàar de Ro),olAirforce en ak vlie8ër biedt hij ondersteuning

aan de Canàdese grondroepen in Oost-Nederland

Op I april 1945 stort de SPitfire van Homburg bij Borne

nëer. Hij wo.dt begraven in Delden. Na de bëvrijding wordt

HoÍnburg eerst opWësterveld hërbegraven, maar l:tèr

wordt zijn lichaam ter aarde besteld in een vàn de oodogs-

8rave1 oP DLi110í. raast à1dere omSe"omel nrl Direl.

Zijn vrlend Cor Sporre ls bii een ontsnaPPing in de Noord-

lnterview Yon Guus Hortendorf
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UM I 17 Ptinses Beattix
Bëgin 1942 deed her verhàal de ronde, dat de stoomtrawler

ll,'/. I l7 Printes BeaÍtix wÀarschilnlijk op een miin gelopen

was. Er werd niets meër van de beÍnanninS gehoord.Aan

boord var de Prirses Eeotrix bevonder zich dè oud.kàtho ie-

ke UÍnuidënarën G. Grooweld en A. Bakker

Zoals te doen gebruike iik na zo'n bericht lleten de nabe-

staanden €en rouwci[cu a re drukken, waarin de vermhsing

en wàarschijnlijk het over ijden van beide heren vermëld

srond. De oud-kàtholieke pastoor verleende de van hem

verwachre pastorà e steun, màar het vle heÍn wel op, iat
het vedriet niet zo irtërs was als hii verwachtte.

Na de oorlog we.d eèn er àader dLrdellt1,. De bemanlrnS

van de Prinses BedÍix had in 1942 besloten uitte wiiken naar

Engeland en het thuisÍront was hieryan niet op de hooSte.

De rouwcirculaires waren allèen verstuurd om de vijand te

mÈleiden. Ze fs de pastoor kwaÍn pas later de wàrc toe-

\M 203 DeYiet Gebrcede$
Bij her uirbreken vàn de Tweéd e Wer€ldoorloS werktéArie
Groen op her overzetveer van JapieVhser, dle de he e Ínobi
lsatie onder meer het battet)ischip la.ob van Heenskerck

bevoor.aàdde. uet sc'r p at waà'ru dë bertiltshàvër r§

Larer we,d her leer opgeheven er we'dA1e weer vrsse'

op de íM 2lJ DejoDge Henry van s.hippër/ëisenaar

H. Struylaerd.

Hierop heeít hij ongeveer l5 maanden g€varen, meestal van-

uh Scheyeningen omdat de Umuider haven aíges oten was.

De llM 203 De vier Gebrceders van G.wezëlman was zijr vol-

Sende schip.

lr hër beSin Ínocht ër'§ nàchts niet worden Sevisrivan de

Duitsers niet verder dan 3 mijl uit de kust en vàn de Engel-

ser niet verder dan 5 mijl. Zij dachten dan dat er een Duits

oorlogsschip voer. Er zijn verschillende po8insen sedaan oÍn

naar de oYeftant te komen.

t0

W!] vonden eens de resren von ee, kono met een holfbeen erin.

De neesten haolden Engeland niet, ze weden af doot de Duit-

sers ordoor d€ Engelsen geraoedeetu.ln juli 1942 visten we

I 00 miil buitengoats tussen de Klaverbonk en de Zlvetpet.We

\oelden on\ daat n EeLondot er íooit r'liegtu,Seí le 7iP. 
"a-

ren. Hier visren we ongeveer elf uut en hodden een dek val vis-

Het wot windkrc.ht 7 toen een viermatotige Lancostet bannen-

wetpet een ee$te salvo voor de nost weecof. Énige kercn kwom

hij ove\ oonvliegend ovet bakboar,l, stuutbootd von vaaruiÍ en

von ochtetuit;hij nislle Íelke,s. Nd de vijfde keer v/oog hí- erg

We dachten hen kvtijÍ te zijn Íoen hij ans vio het achierlek $rcet

oonvloag en ons volop rookte.lk kon niet op tijd ochtetin konen

e, wos de enige d,e rrdens de oanval oan dek was. lk kon nieÍ

zwemme, en §prong recht§tan,1ig Íe woÍer, wol woorschijnlijk

mijn tedding is get/eest. t{iin oliejos wetkÍe nu ols een rcddings-

godel. De anderc zes oprcrenden die ochtetin zoten, hodtlen

her geiuk dor er een luik stuk svang zotloÍ ze eruit kanden.

SchippeÍ Okkewezelnon ha,1 zelfs voot mijeen zwenvest Ílee-
genomen. ]n hei watet, aliejos uit 

^remvesÍ 
oan.

È,er vlregturg lBofr wee're.,g eí goode een !rore ur.
lwee opvotenden wisten et op te kanen, Okkev'/ezelmon en de

Vó danker woren er altwee gestorveD, okke e, de mochinÀt

rcakte ik's nachÍs kwiit.Zjzijn na ongeveer 34 uu aongespoeld

ap het slrcnd vanTexeL Sle.hts twee apvarcnden ho,lden ,1e

luchtaonvol ave eefd. Cot de Niel i5 a/s lootst€ vín urïpuiting

gestorver. Aíeei Okke €,r ,k /eef,len nag. lk zag genaeg boÍen

pdssereD en vl,egt,igei overkomen, naat zij zagen mij niel- Een

poat nachien latet kwam er een grool tchip longs; deze zette

een rubbetboot ovehood en,k werd opgepikt. Het 
'íos 

een

Duits bevoomdingsschip, dat hee, en w€er voer tussen Sponte

en de Nootdkoop. lk \|ed oon bootd goed behondeld. ongewet

bijTerschelling wed ik oqgepikt ei op de terugweg voiuit de

Noodkaap we ik in Den Heldet afgezet en noot een mitinelo-
zorct gebrachl.lk nocht niet noor huÀ. No ong€v€er ti€,] ddgen

|Jeeg ik,loattaot olsnag toeslemmDg. 0p weg noor het stolion

orrmoede ik ee, kennis, HesselBois,die s.hrak zich wild-

Hij docht dat ik daod vns. Moeder Cot had gehoad dat et waob

schijnlijk ienond gered was nel een kleur ok ochtenoon-

Z\ nond;edete do| oon het het un te t\tan Zo toffan wij

lnterview von Andries Brunekreef

Verhalen van lJmuider vissers
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Driiver:"ln l94l werd ik samën met enke e vriendën door

een Santpoortër verlinkt voor de Arbeidsd iënst. lk Ínoest

L{r@ ''
{Gn - "- ,P..\,-& d. --; "

toe ginS ik wel

Duif wordt onderscheiden
VoriS laar werd bekend dar de Legerpostdlivendienst van

Zwitserland yrijweL opgeheven zou worden. De irzet van

postduiven zou niet langer nodig ziin en të vee geld kosten.

l4aar in d e Tweëd e Wereldoorlog heeft de Santpoorter Dick

Drijver zijn ee postduiven voor he! verzët ingezet en

kreeg hlj te mak€r mët een van Church I s tevëderde koe-

rièrs. Hier vo Bt zijn verhaal.ln juni l940woontdedàn20-
jarige Dick Ddjver in de Molënslraat te SanPoorr. Hii

houdr du yen en is contro eur yoor deVogelwet.

Driiver:"lk had onSeveer acht postduiyen.Alle postduiven

moesten op last van de moííen worden àíSemaakt.lk dood.

dë ër zes, maar hield er twee achter. Oe ringer kunnën niet

van de poten g€haald worder, zonder de poten aÍ te snijden.

Het lukte miitoch om van de rwee overgébleven duiven de

rlngen eraíte kriiger en die leverde ik in om de poot van

een duií die a dood was."

Larer n de oor og zou Drijver mët eën zekere regelmaat diè

twee duiven inzetten ten behoeve van koeriersdiensten !uÍ
sen de illegè iteit in Halíweg en Santpoor!. Het i§ twee oí

drie keer voorg€komen, dèt zijn duivën berichten overvlie-

ger vàn Hàlfweg naar Sartpoort. Dat was nodig oÍndàt de

Duitsers Ínasraal bivàkkeerden bil de sluis in SPaarndam, zo-

dat de vaste koeriers iaar riet langs konden.

Een semèèhtè in óorlogstiid

Drljver:"Op zeker moment schreven Íniln ouder§,dàt de

d!ií weer íit was en kwam k teruS uit Friesland. Eer Yriend

van mij,Coën Hesseluit lmuiden,was n Ínilitairc dieistge'
weeÍ en zorgde dat ik speciaal leserposrduivenPapier kreeg

met e€r kokeftie. Op dat papier typte ik Segevens over de

duikborenbunker in Umuiden, he! v iegveld bij Zwo le ei in'

íormatle over luisterapparatuur in Soidel in het G,àstèr-

Land. Het was eén dun papiertje, da! ik aan be de ziider vol-

typte.Àan het rlot vroeg ik oÍn door eei code via Rodio

Ororie !e bevesrisen dàt de boodschap was overSekom€r.

Op 9 au8ustus liet ikTommy los. Hii vloog ëen paar rondies

rond de Ínolen De Zondhoos,waar soldaten waren gelegerd,

g ng even op de Ínolen ztten en Yerdween daarna in wèste'

I iké richtin*. Hij zou ru ír 700 kilometer y iegen.

lr augustus 942 me dde Rodio oronie een week lans:'Tom-

my is veilig aargekomen!'. De laatste keer k ork over de

BBC-zelder: ToÍrry.Tor my.Tonny. Lw ríorratre ,s zee'

interesant, slu u r meerl'l'1àar ik had seen Ensel§e duif

meer, dus dar glng riet door. ln Friesland had men het be-

rlchr ook via de radio eehoord er men vroeg zich aÍwat her

betekende.A leen de boer wàar ik was ondergëdoken, had

ik het verhaal van dè duií verteld. Kort na deze boodschaP

werden de duikbootbunker lr llmulden en het vlieSve d b i

zwolle door de Engelsën geboÍnbardeerdl'

Nè de oor og wordt dit verhaal in Erge and uitgebréid be-

kend en word! Drilver benaderd door de Doilyi4oil€n ater

door Nëderlandse k.anten.ln Íebruari 1946 wordt hii door

de Engelse regering uitgenodigd voor een cerenronie oP 26

februari, waaóij de duií wordt 8€huldigd.
Drijver vertrekt met eën miitair toestelvanValkenb!rt en

in de metro in Londën leest hli in de krant,dat hij de da8

da:rop gehuldigd zou worden.ln de Britse hooídslad màakt

hii kennis met de e seraar v:nTommy, de mijnwerker Bill

Bró.kbànk uir Dàlron-in-F!rness. Lancash rë. Die vertelr

hem hetveryole van de yluchtvan de duií

Ddjvefl'Terwiil B ll in d€ mijn was, kw:m de du fweer oP

het hok rerug. Zijn zoon zag dar en zéi z n vader dat dë duií

terus was en een kokerlje aèn zijn poot had. B I Peutërde
dar open maar kon de boodschap nlet ezen en ging daarmee

ràar de polrie. De polÍre lwaÍr er ook rrel urt e18ing nààÍ

de Luchtmacht. Daarop werd Bil onmiddeliik Searresteerd,

verd:cht van spionagë.Toen de boodschaP was Yërtaald, is

hij vrijgelaten, maar h j kreeg een zwiigP icht opge è8d.Wat

was hetgeval? Zljn duiíwas in iuli I 942 gëlost op de Zu d-

weslkust van Engeland, vërdwaa d en in SantPoort neerge-

Tiidens de ceremorie werdTommy bijn: een uur larg in het

Engels toeSesproken door majoor-generaalVàn Oorschot

van de l4llhaire lnlicht ngendiensr. lk vond dat ert raàr,

maar kenreliik is dat daar gewoonte- Dë duif kreeS ook no8

de Dickin Medolvan de PD.s.A.Allied Forces /íoscot CIub en

miin moeder en lk eer CertiÍicote oílíerit.Ter Yèrdë ing in

,

I

ln ju i 942 vlndt

Dlyn op de

putte duif met

twee ringeties.

Hij brengt dle

naar Drilver toe,

ëver thuls is. Dr I

Terwijl hijop ziir

onderdulkadres is,

G



r03

lntetview von Cuus Hortendorf

Nederland krceg ik een aan!àl vàn de

beste postduiven mee en twee voor
miizelíl'
Drijver krijgt de duiven uit handen van

wing Commorder Lea Rayner, hooíd

van de legerpostduivendiensten. D€

Engelsen hebbèn dan rord dë 200.000

Drijver:"Alle bommenwerpers hadden t€nminste drie post.

duivén íreë, di€ in noodeevalen werden losgelaten, waarbij

de beÍnanning dan op een br eíie de juiste positie van het

vliegtuig in het kokertje had gestopt. Hët is voorgekomen,

da! een bemanning op dle manier b nnen vier uur u t zee h

opgepikt door de Enge se marine."

Drijver staat in Engeland in het midde punt van dë bèlang-

rrellingi radio en krantën bieden geld oÍn hem een exclusief

interview aí !e nemen.Van de opbrengst koopt hlj in Enge-

land ëen íiëts en banden.

Vele jaren l:ter hooft hij dat Bi I met z n duivenverhaa

spreekbeurten houdt en zo geld inzame r oír ëen spëelplàa.s

voor de kinderen in zijr do.p te realiserén.

Coby deVries-de Best,geboren op ll augustus l93l te
Ve sen, woonde betin mei 1940 met haar ouders en vijÍ
broers en zussen in de flarconistraat te lJmulden. Haar vè-

der was v ser op dë ,/t4 12 Erii, eën stooírtrawler van dë

rederijVEM. Hijwas op l0 mei 1940 buitengaats en kon niet

Íneër dë havën v:n Umuiden binnenkomen,omdat er rc veel

nrilren waren gelegd. Hil kreeg opdràcht naar Engeland uit
té wijken. ln Engëland sÉpte hii over naàr dë marine, waar

hii zich opwerktë to! sergeanÈle egraíst. Hii snëuve de op

20 mer 1944 ti.dels'rer ritnerveSel (br Ha.wrc'r).

Dxt Dti)v{ tthk, q d. ,1e6.heid ,tu)f.

(Fdo: londoi Nè6 Àsen.) Photos lrdl

lmpressies van de evacuatie
Een yissersweduwe week uit
noor Frieslond

Dàar verblëven de leden van hetgezin De Best maar dr e

dagën.lYoeder De Best ging de da8 nadat het gezin verdeeld

was naar de burgemeester van Leeuwarden en ze :EelÍ ie-
nen jrttie mijn nan of, dan nijn huis en nu aok nos mijn kinde-

rcn; niks haoÍ, motgen gooh wij terug noot llnriden.

Daar dat niet kon, werd in Goutum, ëen plaarsje in de buu.t

vÀn Leeuwarden, een villa ontruimd waar een vrilSezel

woonde. Daar kon de íamiie inrrekken- De vriigezel kreeg

onderdak in de naastSele8er vila,waar ziin twee broers

woonden. Eerst werden de vreeÍnde ingen met argusogen

bekekën, maar toen de eebroeders Kalsbeek in de gaten kre-

sen wat voor vlees zij in de kuip hadden, ieden zii veel voor
de íamilie De Bes!. Dat gold overitens voor allé dorpsténo-
ten.Voora een van de zoons werd erg vertroeteld; hii heet-

te name iiklohann€s, net als een van de broers.

Va het Rode Kruls kregen zii in 1944 bericht van het sneu-

velen yan man ën vàder. De ouders van mevrouw De Best

kwamën het bericht brengen.

Na de oorlog werd in een naburig dorp een vrachtauto ge-

organiseerd, waarin de familie mer nog eni8e anderer naar

Umuiden rerugkeerde. Ze kwamen beroo d terug. De ln

l]muiden opgeslaSen meubelen en huisraad waren door een

familielid tiidens de oor og verruild voor eten. Ze hadden

al een nog hun kleding. Samen met de ouders van mevrouw

lÍevrouw De Best b eef met haar zes klnderen tot eind 1940

in de l4arconktraat wonen en verhuisde toen naar de Evert-

sënstraat, omda! dàar veel vrcuwen woondën, v/aarvan de

mannen in Ergëland warën.

en Coby de Best

lingzus ginS nog

De Best hebben zij in een groot huis in

de Alexander Bellstraat gewoond. Na

ortëveer àchr maànden kregen de

grooto!ders een h!is aan de llmuider'
straàtweg. Omdat zii nlets Íneer had-

den, kregen zij meubels van Duilsers

en N.S.Blers toegewezen.

Na de oorlog is ër iog een summier

contact geweest mët de gëbroèders

Kalsbeek. Zii overleden kort na de

ooI os.Voris jaar is mevrouw De

Vrlende Best nog terug geweest naar

Goutum:dat was een hele belevenis-

Eind l94l moest de familie vertrekken naar Friesand en een

Duitse hulpdienst, waarechljn iik de W,nterhu/p, verzorgde

dat. Zii gingen per trein naar Leeuwarden, waar de íamilie

met bussen naar de diverse bestemmingen wérd gebracht.

De moëderging me! het lonSste,gehandicaptë kind iaar één

I
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t04 Een semeèntè in oorlogstijd

Een onderwi jzersgezin evacueert
flevrouw I'1. Do€vedans-Stel ema kwam met haar man in

1929 inVe ser wonen. Hiiw€rd onderwiizer aan delulia-

naschool in lJmulden-Oost. Eerst woonden ze op de Zeeweg

tegerover het St.Anthonius Ziekenhuis en atèr aai deVe-

serduinweg 197.

ln de meidagen van 1940 was de heer Doev€dans militair,

eersr in Santpoort, ze laSen n de z.g. 8i€terschuur aan hët

eind van de HooÍdstraat dicht bij hët huis vàn dokterVan

Wely en later in Haadem. De laattte dagën van de oodog lag

hij in Rotterdam. Dë familie hoeíde niet direct we8 in 1942,

maar uirelndelijk Ínoesten ook zij evacuërën

Ze vertrokken van deVelserduinwe8 en glngen naar dewil'
lem de Zwijgerlaàn in Santpoort.le íroëst zelí onderdak

zoeken, dat was erg moeiliik, omdat de meeste mënsen al

iëmand in huis hadden. Degenen die niet economkth gebon'

den waren, moesten verderop iets Eaan zoeken. Dageljk§

zasen wij írensen van het Sluiselland :nSstrekken. Bil de

overb!rén v/aren mensen yan hët Sluiseiland ingekwartierd

le belde erSens aan oíje onderdak kon krijsen, dat was vaak

er8 moëililk.Wij zijn onsevëer een jaar in dewiLlem de

Zwiigërlaan gehuisveÍ geweëst.We woonden daar §amen

met de eigënaresse meyrouw l4aàs en haar moeder

De heer Doevedans was de hooídbewonwer Het was een

hëe moeiliike tijd. Na dat jaar is de Íamilië Doevedans naar

Friës ànd vertrokken, nàar de ouders van mevrouw Doeve'

dans. De heer Doev€dàns moest zich name ijk mëlden bii de

D!itse6 en dàt vertikte hij. Hij vërle de, dat de íami ie naar

L írburg ging verhuizen, maàr het werd natuurlijk Friesland.

Daar b even zijtot 1945 en kv/amen toen met het restje aan

Íneube s met een vrachtwaS€n weer tenrg naar dew llem de

Zwijger aan. Hier bleven zij tot l948,ze verhuisdën loen

i.àr Oudkerk.waar de heer Doevedans schoolhoofd werd.

ze kondenVelren ëchter niet vergeren én zo kwam de hee.

Doevedans terug naar Umuiden als hooíd van de Prcí. van de

Leeuwschool en later ak hooíd van de l'4lvo-§chool.Tussen-

door hëelt hij ook nos een jaar gewerkt b j Kees Boeke.

Een familie evdcueert noor
Frieslond
Mèvrouw PetronellàWijkër, ro€pnaam Nel, woonde àan het

begin van deTweedeWereldooíot met haar ouders en

broer in de Conndstraat l5 in Oud-Umuiden. Haar vadei

K.Wiiker,werkte als zovelen in de vishal. Omdat haar vader

ni€t m€ër werkte in 1943, moest de íamilie Wiik€r, althans

de ouders en dochter Nel, op oudeiaarsdag 1943 uit hun

huis vertrekken. Haar ook nog thuis werkënde broer, die

niet mee mocht omdat hii nog werkte,was ingetrokkèn bij

een andere gehuwde zuster, dié in de Stephensonstraat

woondëidë man van die zlstër werkte op de paPierfabr,ek

en mocht dus ook rog in llÍnuiden blijven

Ze war€n gereíormeërd en de Gerèíormeerde Kérk had

voor ve€lvan haar eden onderdàk Sevonden in Drachten in

Fdesland. De íamiieWilker mocht à leen liifgoed meenemën

ën hun bedden zouden worden naSezonden.wat ook inder'

daad gebeu.de. Ze moesten naar station Umuiden-Oost ën

daàr Íond een trein klaar die de mensen naar Friesland zou

brenSen. De eindbëstemming van deze trein was Sneek Het

was een echte ouderwetse treln mët aparte comPàrtiÍnen-

ten en houten banken. Ze kwamen ongeveer om 19 00 uur

in Sneek aan. Hiër kregen zë voor het eerst brood te eten

en iets te drirken. Na een oponthoud van drië uur ginE dé

ÍàmiliëWijker door nàar Drachter.

De reis was érg Sezeliig, de Íamilie Keur'Wamhoorn zat bil

hen in de coupé. Ondanks à le narighe d hëbben ze ve€l Ple-

zier gehad.Alleën de meereizende baby had het vaak erg

moeiliik en moest veel huilen. Oe reis van Sneek naar

Drachtën ginS met eer tràm en een trëin.Toen 7e\ nàchts

in DÉ.hten aankwamen. stonden daar vërschillende Íamilies

te wachten.Vanuit de Gëreíormeerde Kerk aan de Koningin

Wilhelminakade, het zgn. Sebouw lrene, had men voor

adressen gezorgd.

l'levrouw PWijker was toesewezèn aan de boereníamilie

Veensrra. tërwijl haar oude6 een halí uur lopën bij haar van-

daan werden ingekwàrtlerd bij een olievënter' Zeí hàd me-

vrouwWilker het wat eten en drlnken bëtreít wel goed,

maar haar ouders kreSen mondjesmaat te eten.l'4evrouw

Wijker is ook nog tweë màanden in huh Seweest bii de zoon

van LouVeenstra. Zij kon niet zo 8oëd oPs.hieten me! de

ouders, maar met de longe ui Sing het beter OP de boerde'

rij moest ze helpën. Dat was voor haar die n Umuiden voor

rweë Sulder oer dag we"ksre'was.eer vreende ër,àan8.

Van dë oorlog hebbér ze in Friesland weinig gemerkt,alleen

overvliëgënde vliegtuigen.

Na de oorlos wilde vaderWijker zo §nël mose ijk terug naar

llmuidën. Dankzii de toenmaliSe wethouder W F. Vi§ser ge-

lukre ner in l9{6 om teru8rc keíen,eerstïoë5ten ze rwo-

nen bij een zuster op de Umuiderstraatwë8, dàarna no8 on-

gëveer een maand in hun totàalvèrwaàrloosde huis in de

Conradstraat. Er zat geen raàm meer in €n alle kozijnen wa'

-en oichtgep a\t Daà11à {ree8 de íànrl e - de b'oer was in'

tussen ook weer thuis komen wonen _ een huis toegewezen

in de KrÍgerstraàt, dichtbij dë stoÍnerij Old Clothes New.

De meubels die in Heemskërk oPgeslagen waren, kwamen

tërus net ak hët bëd uit Friesland.ledereèn wa§ blii weèr

lnterviews von Andries Brunekreef
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Auf Befehl,
de "lJmuider Apotheek" in
Eind 1942 vond eën massale eyacuatie plaals van de Feíung

l./mud€n.Voor economisch belangriike instellingen vverd een

-etelng getroÍen.lr enkele Seval'el kon zelÍs eer F!à.Jàr e-

vergoedinS wo.den verkregen.lnstanties als her Bureau Aí-

voer Burgerbevo klng te:-Gravenhage, het Evacuatie Bu'

reau Noord-Holland reAlkmaar en de Gèmeentelijke Dienst

voor Sociale zaken teVelsen waren onder meer belast Ínel

het verlenen van evacuatievërsoedinsen Yoor bijzondere 8e'
vallen. Zo kon men een verSoedins aanvrasèn voor'§chàde',

verhJ s-. in.wàrue lngs-. reis-. hJu'koste r e.d. Over gers

werden de aanvr:gen nauwëlljks Sehonoreerd.
Een àantalvan dé onmisbaar geachte Per§onen mocht bin_

nen de semeenteVelsen blilven en kwam yooral in SàntPoort

terecht. zo kon het gebeuren dat Santpoorters Plaèt§ moeÍ
ren maken voor eva.ués uit Umuiden. Slëch§ enkelen moch-

tën met hrn gezinnen binner de F€stung blijven woren. Prc-

Duits gezinde lledën, zoals N.S.Blers, wsren uitverkórèn

voor eel woninS binlen her SpeaS.bre! r Driehuir

Daar in he! zuide ijke deel van de geÍneenteVèlsen Seen apo'

theek voorkwam, moest op bevel van de àutoriteiten een

woning in Sàntpoort beschikbàar worden gesteld- l'1eiuf.

írouw Lëdeboer, apothekérës van De U 
m u ider APotheek"

aàn het Koningsp ein l0,was gemachtiSd via de Gemeéntelij-

ke Geneesk!rdige en Gezondheidsdienst haar zaak in SànÈ

Santpoort

Bron: GAV Hhtorische documentatie.

opgetekend door Bert oosterop

Hd nn*he addd . rérh.ns editi

DE IJMUIDER
' APotheek

1< )NINGSPLEIN IO
SLUIA ]WAANDAGAVOND

en wordt ttidellik venrlaatst naar
Santrpoorl, - . Adres en datltlll
worden natlet bel(eld genraakt'

De lJmuider Apotheek
wordL IIaan{laA 1l Januari

heropend te SantpooÍ! Bloèmend.straalweg íd5.
De apotheek is open 1aa 8.30-? uur 's avoud§.
Daar buiten elleen voor recepten.

Het teleloonnummer roralt later bekenil gernÀ4H.

poort voort te zetten,aldus een recente mëdedelinS Yan

mevrouw FuhrLLedeboer te Ede (Gld.). Daàrtoe was dë ía-

mllie Walstra, woonachtig aan de Bloemendaal§e§traatweg

145b, bevo en het pand onverwijd te verlaten. Na heviS Pro'
resr van de leer des h r zes (wàa'oÍ eer l"eëlgez,n evàcue'

renl),werd het ontruimingsbeve door de Wehrmocht uitge-

rèikt aan de dam€s Groen van nr. 145. Hun werd

verordonnèerd hun woning zo §poedig motëlijk te verlaten.

Binnen enkëlë da8en zoudën zijverhu 5d zijn naar Haa.lem

ën hun inboedèl met paard en wagen hebben overgebrachtl

aldus een recente mededelirg van de heerA. BLrs te Sant-

Op I I lanuari 1943 werd de apotheek yan mej. Ledeboer

aan de Bloemendaalsestraatweg heroPend en de eer§te aPo_

rheek van Santpoo.t was een íeit. Na de beYdjding werd dë

zaak medio seprcmbër 1945 overgenomen door Klaas zijP

en mëi. Ledeboer sinr terus naar Umuidën. Zii krees rilde iik

de beschikking over eér woonhuls,totdat er een winkelPànd

beschikbaar zo! komen. Nog steeds is de apotheek tè sanÈ

poort-Zuid in hetzelfde pand (nu nr. 149) gevë§tgd, maar

hee! logischerwijze"De SantpoorrseApotheek".
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Een lJmuidenaar over 1940 - 1945
De he ft van onze bu!rt, de Schildersbuurt, is ln de oorlog
nier gesloopt,zodat wil konden blijvei won€r in deVan der

Hèlststraar, waar ik, S.Wolthuizen, ben geboren.

ln verband met schootsveld is de noordëlijké helÍt welge-
§loopt, zodat in de Ruysdaelsffaàt aan de zuidkant iog de

oude huizen van voor de oor og staan, aan de noordzijde

nieuwe- lledè door de koude winrer en her gebruik van

bmndstof voor dë kachel hielp de bevolking mee aan de

íoop (hout) o.a. ook van dë Gereformeerde Kerk die roor-
delijk naast de Goede Herderkerk srond en daar weer naast

huize Stornrveld dat iedere inwoner van llmuiden-Oost ken-

l'4ijn schooltijd op dë Rijks.H.B.S. aan her Bririopiein heb ik
juist tijdens de oor og doorgemaakt. Het laatstë jaar var dé

oorlos Gchooljaar '44-4s) was ers moeiliik. Lerarcn duí-
dën nlet mëer nàar school re komen, de H.B.S. ze fwas ge-

vorde.d door de Duitsers en lessen kreegle niet oÍ nàuv/e-

liiks. Bij leraren en leraressen kon ie eens për weék oí per

twee weken lessen ophalen, daarnà thu s ultwerken en leren

en dan wëer bij her rhuh aÍleyeren oíje laren oyerhoren.

Tildens deze voor ëen lT.jarige iongen spannende tijd is het

mil in B oemendaal overkoÍnen dat ik op weg van een leraar

naar huis op ca.300 nreter ëen razzia op de weg zag en ge-

zien mijn leeftild moes! ik daar niët in opér. lk schoot dus

een achtertuin van een Broot huis ii ën k optë aan dë ach-

terdeu. Eel mevrouw deed oper. ze n,ers. nàn nrJ nee
naar de huiskàmër waar haar íamilie zar re elen. Er werd

ëen bord bijgezet, eten opgeschept en voor ikt wist v/as ik

eer dee val de 'amilie. zoader dar e ooLnàarbtnaeen
v/oord was sevallen. En alles had zich afgespee d binnen €en

have minuut. Men wÈt van de razzia verderop en ik was in

een "goede" fàmilië terëchtgekomen.

l'4ijn vader was als timmerman (en duvelstoeja8e4 werk-
zaam bij hu ze Oe Lichthoeve aan de Biezenwee ln Sant-

poort. D r tehJrs voo, wezen. hà'laezen er l, rde,er wrer

ouders de ouderlilke Ínacht ontzegd was,werd geleid door
de zustersVar Cuyck ënVërkérk. He! !ehuis wàs van eer

protestants-christelijke Bezindte. Ze hadden ook een buiten-

huis in Garderen op deVeluwe en in de oorlog werden ze

door de Duitsers gedwongen het land aan de Biezenweg te

verlaten.l''1et a le kinderen van 0 - l8 jaar en ale zusters

werd dus verhuisd naar Gard€ren en miin vader ging a s en -

ge man mee.AIs 6oede Nederlanders hie den ze op he! $o-
!e landgoed dat ze in Garderen hadden, onderduikers en lo-
den yerborgen. Er waren schuilkelders op het heideland se-
Ínaakt ook door mijn vader.

Door ve-raderswerl, we-den de berde di-ecrrices en arjl
vader gevangengenomen.Vader kwam na enkele weken weer

vrij. Gelukkig konden de joodse onderduikers vooraÍ ge-

wa:rschuwd worden ën vondën d€ Duitsers riëmand. De

gevangenneming had dai ook geen grote consequenties;

men heëÍt heelhuids her eind van de oorlog géhàald. lYo-

menteel bestaat huize De Lichthoeve nog, maar nu op een

anderë p àats in de buurt van Gàrderen/Stroe. Hët tehuis

werkt vanui! een 8ewëldige, ideële achtergrofd en vormt
een prima opvarg voor genoemde kinderen.

ln de hongerwinter was het zaak voedsel te halen daar waar

men het nog kon krijgen vooral in "De Noord" oíwel het

noórden van Noord-Holland. Het gebied bovenAlkmaar was

vooral let doel: (ool, aa.dàppelen. e e,er. worle e1. Íris-
schlen wat melk, brood oí zelís wat boter.Àls je geluk had,

kreeg je wat te pakken. Op een van mijn tochten op de Íiets

(met aíSeschermd yoorl cho met een vriend hàdden we aar
dig wat opgëhaa d en vià het geinundeerde gebied tussenÀs-

sendelft en Eeverwiik waren we op tild weer via het Noord-
zeekanaal bij"De l'1uur" inVelsen-dorp gekomen. Deze

murr moest je Ínet eenAusweis voor Umuiden passëren,

omdat Umuiden een vesting was.

Zo'n ze fde muur stond haaks op de Duin en KruidbergeF

weg ter hoogte van hët huidigeVinkennest. Een deelvan de

bijbehorende tankgracht is daar nog te zien.

De muur irVelsen-dorp was gëbouwd op de Stationsweg

wààrvà1 dàr gëaeë|rc nu 1re! 1ree. beslaàr Ondar w r on
20.05 uur aan de muur kwamen en dus 5 mlnutën te laat wà-

rën Gpérrild van 20.00 . 6.00 u.),werd al ons opeehaa d

voedse door de Duitse wachten afgepakt en kwamen we na

een vresëlijk ange dag ën doodvermoeid thuis met niets...

Tijdens dëze lange íetstochten naar de Noord om "eten" tè

zoekel el bi. boe.deriien àls l-erware re bede e1.za8 ie
veel van deze uitgehong€rde mensen. SoÍns kinderen mèt

een karretje, eën man met €en handkar helemaal uirAmster-
dam oí Hàarlem, Íietsen met banden var waterslang. Een"

maal heb ik twee kinderen met een handkar tèzier mët

daarop twee zakken aàrdàppe en en hun dode vader...

lntetview von Andries Brunekreef
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Het verhaal van een onderduiker
De hëerAnton (Toon) Prins§en woont nu in Heem§kerk,

maar is geborer en Setogen irVelsen-Noord. Omdat ziin

ouders daarvan voikomen overstuur warer § hem is heel

erg bijgeb evèn dat op I sePtember l9l9 deTweedeWëreld-

oorlog uitbrak (op I september 1939 viel Hirlër-Duitsland

Polen binnen.waarna Engëland en Frankriik oP 3 sePtëmber

Duitíand de oorloS verklaardën).

De ëerste tweeèneenhalÍiaar verliepen normaal. De Proble'

men kwamen pas toen de totale Àrbenseiisotz werd inge_

voerd.Toon b eef ondergedoken in eiSen omgeYins maar

rordom Oo le Dinsdag in seprcmber 1944 vertrok hljals on'

derduiker naar Am sterdam, waar hij op vier verschilende

DezëlÍde organisatie die hem eerst onderbracht inAÍnÍer_

daÍn, zorgde ervoo. dàt hij in de KoP van Noord-HoLland oP

ve6chillende adressen inAvenhorn enVlorbrug kon ondeÈ

duiken. Hil is er nooit achter Sekomen wat de Politieke oÍ

geestelijke achtergrond van deze organi§atië was! hij ver-

moedt een links georiënteerde groepering Hij had daar eën

krantenwiik van het Paroo iie kendë voor de illegale werk

maar één contactman. Hijwas tiidens d€ SiJbertonre-moor-

den thuis inVe sen.Noord.Íiidens d€ daarop volsende ràzzia

àg hij thuis plat op het dak. Er werkre bii de Ortskommdr-

dont een Rijksduitser, ene l. DolwelLer die luisterde veel aí

De heèrVan Koeveringen, directeur van de staafabriek, zat

in her verzet en ak het rodiS was,vroeg hii vrijwlliSers om

het eén en ander uit rc voe ren. Wii waren, zoeenoemdë

oorlogsvrijwilligérs.
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Na dë bevriiding werden wë ingeijíd bii het2le ege.Yan

l4ontgoÍnery.We kregen daar ëen Senie-oPlëidin8 en wer'

den vooràlverroJwd Semaàkt ïet her geb'u,l' var sPrilg-

ln het vooaaar van I 946 kwam ik nàar Umulden.Wij, de

RoydlDutch Engireers, werden ondergebracht oP een woon-

boot,genàamd De Spr,ngbok, bii de kleine sluis. Het wa§

onze taak om met sprlngstofadingei het zwàre dàk van de

Schnellboolbasis iets op te lichten en op het juiste moment

de dràgende muren omver te blazën. Het resuhaat was dat

het massieve teheel als een kàartenhuis in elkaar zakte.wij

hebben in die laren ook heel wat spèrmuurtjes langs de kust

wetgewerkt.Vergeleken met de bunkers in Umuid€n was dat

maar kindersp€l.lk heb dit wërk altijd mer Pleziër Sedaan en

hëb er noo t spijt van gehad.

Een leuk verhaal is het volSende.Tiidens de onderduikperio-

de hoorden we van dé invasle in NorÍnandië op 6 juni 1944

via een radlo die in een tabaksdoos zat v€rborgen. Bii on§

was ro€n ook een Engëlsman ondergedoken Na ongeveer

vilíweken was l1r SÍnith, zoah wij hem algauw noeÍnden,

weer weg. ln 195 I glng ik met vele anderen uit het bedrijÍs-

lever voor de Hoogovens naar een studi€week in Càux

(Zw.), voor een lntërnationaal gezelschap Seorgarisëerd
vanuit de l'loreLe BerbewapeninS.l'1et mijn vrouw en zoon"

rje keerde ik terug in een oud-militair vliegtuig.Vanaf het

vlie8veld bii Genève bràcht dat ons naar Eindhoven Aan

boord was ook de heer Frits Philips, die met ons had deelge-

noÍnen àan de studieweek. Boven deAlpen Sing de cockpit-

deur open en kwam dé captain een praaqe maken mèt de

passagiers.ln.

Hé, Bldckie. Dat

was l''1r. Smith.

lntetview von
Andries

Brunekreef
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l''1ijn vader was een zeer orthodoxe nràn.Wlj waren Neder-
lands Hervomd, maàr het leek meer op gereforÍneerd.

Daartussënin zat de kerk van her "Herste dVe.band".l4en
brak er zich desrijds het hoofd ovër ofde íang in her parà-

d is rJ wel oí 1er gesprokel l"àd.Toel men na erige jaren

uitgekibbe d was,ging deze stromint naar de wat "lossere'

Verg s u niet, e- was geel oslerd. Er hëerster rhurs. op
school en in de kerk strenge v/etten.le moest veel,je mocht

weinig. Het was onyoorurelbaar, dat ie aan je vader zou vra-
genr"fla8 ik vandaag eens thuisb ijven van dë kërk, ik heb

géen zinl' Het antwoord zou ahiid zijn geweesr "le gèat naar

Er wàs gee- oiscussie hie.over moge rl Daà.oï woeg je

Kwam de dominee in ons dorp ëens niet opdraven op de

zondagocht€nd, dan las o.a. miin vader een pree(.

Wij,iongerën, noeÍnden dat meesmuilend "Eën opgewarmd

kliekje". Het was een 'bënauwd halÍ ellle', ak je eigen vader

daar stond op dë preekstoel. Srel ie voor, dat hii bleeÍ Íe-
ken in het gebëd. Oí struikelen over het trapie dàt naar de

preekstoel leidde.Wàt war€r we iuisr dan graaS thuisgeble"

VeeL vrijheid bestond er yoor kinderen in die tijd niet. Behal-

ve a s we buiten spëelden. Nu niet meer voor re stellen en

toen zo heel gewoon. Geen àulo is te bekennen, alleen hier

en daar een elke e letserVolop rLiTre om te genierer er
de hé e straat voor onsl Een comp eet feestl Die opvoëding

werkte dësordanks door riidens spelleties en spelen. Zelís
kon het uitlopen op verhittë discu$ies.

Birvoorbee o ove, vloeken. Dàr w verooden A s m,jl và-

der kwaad wàs, zei hii: "wat deksel". Dan wistle a s kind,

dat het menens was en dat je moest oppassen.We vreèsden

dan ook ziin toorn. Prorestanten en katholieken zochten ël
kaar ook in de straat niet op. Bii de tëamspelen stapten we,

riideLijk, over die bezv/aren heen. Hoorde ie tiidens hët

knikkeren een stevige vloek van een nk. straatgenoorje, dan

reageerde le direct met "w:t vloek jij!'.
Het luchrige anrwoordi"O, zarerdag ga ik roch biechten, dus

mag heC', was eenvoudig onbegriipeliik voor een welop8e-

voed christelijk meisje.We meenden als kind ook een kàtho.

liek vriendinnetje ter verantwoordinS te Ínogen roëpën: Jul.
lie hebben ketters verbmnd,we€t je dat wël?'Op da!

moment denkend dat jë iemand schaakmar had gezet, kwam

het laconieke antwoo.d:"En iullie hebben alle mooie beel-

den stukgeslagen en Luthe. was een s echt mensl'

Daàr stond le dan weer even met je mond vo tanden.wat
Ínoest je daàr nou yoor kernachrig§ regënaàn gooiënl lk rëà-

liseer me terdege, dat wat in voorblje tijden gangbaar en ge"

woon was, nu orgeloÍelijk moet klinken, zo niet ongeloof-

waardig. Na de oorlog veranderde alles.Veel zaken werden

beter,gezonder en oecumenischer En ook mijn vader werd

Onze-lieve-heer in IJmuiden

Eeng.mèènt. in oorlos*iid - vètsèn tt4O.t945

Tijdens de oorlog tebeurde er in ons 8ezin, in mijn ogen,

iets onvoorstelbàar grappigs. Grappig vooral omdat ik niet

wis., dat mijn vader op kleine schaal deelnam aan het verzet
en dar mijn oudste zus eveneëns wël eëns opdrachten ui!-
voerde, die bes ist iiet zonder g€vaar waren. Mijn srrenge,

o.thodove vader às erle oag voor urr de biiber en tinS voor
in sèbed,voor en na elke maaltiid.lk probeerde, volkomër

àutoíràtisch, om niet te luistercn, màar hersenen k!nnën

erg yeel opslaan aan binnengekomen iníormatie.Achteraí
b eel. dàr er ,ëe wàs bljven hanser. zeer tor n in eiger

veóàzing. Op een dag moest mijn oudste zus met e€n bij-
zondere mksie naar UÍnuiden.Vlak yoor het eten egde miin

vader. in w ens hooíd het stràtenboek vai Nederlend zet.

haar !it hoè ze moes! lopen. Dat bleek eer heel eind te zjjn

en reuze ngewikkeld. "Kijk even wat ik voor je opschrijÍ.Je

saat daar rcchtdooi bii de hoëk linksaf, ie neemt de derde

straat rechts en bil het eind ga je nog tweeÍn:al linksafl

Zo ging dat door Die ingewikkeldheid diende een spëciaal

doel. Het ging namelijk ovër hët ophalen en rondbrengen

vai illegale b aadjes.Zelfwas ze niet bàng uitgevallën ën ze

lustte die gemené ÍnoÍíen wel ràuw. Natuurlijk moest de

grootst moSelijke voorzichtighëid in a.hr wordér genomen.

Om die reden was mijn vader erg bezorgd ër ëxtra voor-

zichtis.wij, ion8ere zusjes, en ze fs mijn moeder wetuen
l^rerbuitel 8ehoJder.wàr je nier w st. kol te ook nre! ve.ra-

den.Ale sluip- en zijweSgetjes werden zorgvuldig voor haar

uilgest ppeld. Logisch dat Ínijn vader eniS€ zorgen had of het

nu allemaalwel duidelijk voor hàar was.En dje bezorgdheid

bleëk uit het vo gende dat plaatsvond. lets dat ik nooit ben

vergeten.lÍijn vader ma:kt€ yeel gebeden zelÍ. Soms be-

greep ik niet wat hij bed oelde. lYaa( zoak ik al zei, ik hoor-

dë hët mëestal maar halí en soms helemaal niet. l'laar nu. na

dië uitleg aan miin zus,over de anee weg naar l]muiden,wel.

|1ijn moeder had het eten klaar en riep al een paar Ínàalvan-

uit de keuken, dat we aan taíel verwacht werden. "Hé lon-
gens, schieten jull e nou toch eens op. Straks wordt a les

koud.Vooruit, aàn tàÍe|". l.ijn vàder wàs kennëlijk nog bëzi8

met zijn geograíische kennis, maar 8in8 aan het hoofd van de

tèíelzkten. Het eten stond op taíel en ledereen was honge-

ri8.lÍijn vader vouwde zijn handen, keek ons wat verstrooid
aar, maar toch met een b ik van: "Srihe, er Íno$ gëbeden

lnspjrètie voor een zelígecreëerd gebed had hijop dàt mo-

ment nlet, dus nam hii het "OnzeVader". Zoals de meeste

mensen weten, is de eerste zin eryan: "Onzevàder, diè in de

hemelen zilt".Wii, mijn moeder, beide zussen en ik, ver-

wachtren die zin dan ook van hem.Tot ons ailer verbijste-

ring,vergiste mljn vader zich. Hlj zei heel ernstig: "OnzeVa-

der, die in Umuiden zilt". Dat ene woordje deed het 'm. Er

viel ëen grotë stihë in de kamer.zelfs de stoelen hield€n hun

adem in.llijn moeder, dle een vrcme vrouw was en geen

grapjes over gelooÍ en kerk tolereërd€,2àg ik, door een

oogkiertje I urend, schokschouderen vàn het àchen.

l.1ijn vader, die mer zijn íiguur gëen ràad wist, v/erd boos.

Hoe dJ.!el jLlhe re hcnenl ledërëel kan z'ch vergssel



We bidden opnieuw". En dat deed hij, nadat mijn moeder

no8 elen probeerde: l4aa'l^er d rkt oor' zo 8e( wàt le

zegt, dan ls her toch ogisch dat we lachen? I4iin vader

bleek er de humor nlet van in te zien Wil kinderen haddën

hët zwaarAh er nier 8e achen m:8 worden,ls de drang

daartoe erg Sroot.14iin ene zusle knorde zachrjes van he!

inrehouden lachen.Mijn moeder blëeímet haar mond trek-

ken.lÍilr oudste zus lachte niet mëe Ze had andere zaken

aàn haar l-oofd lkzelí oen ro8 noort zo barg Seweest om n

een schaterbui los te baBtén. Het was bilra niet tegen te

houden. Blijkbaar ben lk daar toch in teslàagd, anders had ik

de gevolgen ervan beslist onthouden.
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Herinnering von Lidy de Werlze-de Vries
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Oud-verzetsstriiders Peter van den Berg en Herk van Dilk

uit Santpoort ziln nlet echt verrast door de vondst Zij wis_

ten van het besraan v:n dergeljkë Pamíletten af en waren

belrokken bii de vervaarditint en/ofversPreid ng daarvan.

Bij het Rjksirstkuut voor Oorlogsdocumentatie waren de

pamÍlëtten onbekènd.

De heer Kruis van het Riod: We kunnen onmogelijk ales

weren. Er is veel regionaalSebeurd, zonder dat her làndeliik

bekend wërd. Ulteraard staan we oPen voor alle iníormari€

die men bil ons wil brensen,zod:t wii ook anderer weer

op her Dui.se pamfler (eën halíA'viér-

tle) staat aan de boyenzijde een teke-

ning,waarop een moeder een k ein

kind ir haar armen hoLrdt, rerwijl ze

naar huizen klikt die in brand staàn.

Dàar doorheën gestencild sr:ac Dís
ydterlo,rd beret um friede.ln zes zinnen

wordt vèrvolgens geschrëven, dat

Duhs and zeLí een grote pulnhoop t
en dat elkè dag Íneer dan 2000 ton

bommen boven de Heimat worden aÍ-

geworpen. Het vergeldingswaPen, dë
y-1,ls slechts propa8anda en bedoeld

om de glansrijkë Geallieerde successen

in Frankrijk te verbloemen. Het eindiS!

met loszt euch nicht long€r von den No_

zityrcnnen bettqen. Bol,l wird es zu

§poet s€ir. Fort mit de, Ndzis und allen

Aan de hànd van de tekst ën verklaringen van de oud'ilegà-

lën kàn opgemaàkt worden, dat de Pamfletten ziln Semaakt

in de hongerw rter. De vondst oP zich is niet verwonderlijk.

Drr.§l

Het is a!leÍnàal héél lang Seleden. Zou miin vader nu nog

hebben geleeÍd, dan hàd hij er va§t e€n glimlach voor over

gehàd. Daar lroost ik me dan maar Ínee. De vaders van nu

ziln een beetle minder §tren8. GeLukkiS maar voor de klnde-

En:"Onze lleve hëer in Umuiden?" Waarom eisenliik nletl

Op het Nederland§e Pamílet sta:t in

de kop: yleger oÍd.velsei. ln apdrcchl det Ned tegeeting. Bur'

sers der seDeeite Velsenllll ln het pamílét wol.dt uitleg gege-

ven over het V/leger en zijn taak €n worden de mensen oPge-

roëpen zlch beschikbaar te houden voor hët V/leger en

word! verwezen naar het jaren àng ondergronds werken.

Bo"erarer laten er r Naiaoe ro8 pàmflerter me( eer oriSi-

neel stempel van het v/leger,waaroP een beveltot vordering is

aítedrukt. IYensen die dekens, kleding en and€re zaken ter

beschikking srelden van her velzet, konden zo na de oorlog

aantonen dat ze spullen hadden Seteven en daarvoor à snog

vergoeding ortvangen- Hët bevel moest dan uiteraard wel

zorgvu dig en verborgen bewaard blijven

Eveneérs werd een schildje Sevorden in de vorm van eenV

H€t heeft een blauwe rand, eën wit vlak met daarin de Nè'

derlardse lee-w il heI rood:de \leuren van onze 
"]ag.

ln villa Najade aàn de DuinweS in SantPoort'Zuid zijn tijdens

verbouwingswerkzaamheden n december l99l d verse

pamílettën uit deTweëdeWercldoor og Sevonden, waaín de

Duirsers worder opgeroepen de oor og te staken. De Pàm-

fletren ziin in de Duitse taal 8eÍenci d ën er zijn twëe uitSa_

ven van. Ook Nederlandse pamíetten van het V//eger (Vrij-

he dslëger) en een schlldie kwaÍnen tevoorsch jn.
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Veel Santpoorters weten, dat gedurende de bezetting de vi-
la gebruikt werd door verzetsmersen, het zogeheten y/leger.

L€den van de knokploeg van de Haarlemse politie brachten

heimelijk wapens naar hèt pand en er zou conracr geweest

zijn mët dëVeher politie.

Rolld de beyrijding was het pand in gebruik bii de NedeÈ

landse Binnenlandse Strijdkrachten.

Het door SàntpoorteB gevormde y/leger werd opgericht

door Cas Spoor ën bèstond uit ee groeperingeniher Bur-

genverk en het Strijdend Gedeelte.

vluchtige Abraham Kipp op I maart 1945 gearrëstë€rd.Vàn

Rijswijk en Coté werden rëspëctievëlijk op I íraarr ën 6

april 1945 Sefusilleerd. zij ,ijn begraven op d€ Ere-be8raàÍ-

plaats in Overveën ën wo.den inVeken geëerd met een naar

hen genoemdè straat.ln her Cultureel Cenrrum jn llmuiden

is een 'Van Rijswijkzaal'.

Het Strijdend Gedée re wërd tevormd door onder anderen

Cas Spoor,Anton van Bakei, RoëlTomassen, DoukeWijk-
stra, Piet Gulikers en l'4ax Roest. Ook Gulikers v/erd geíusil-

leerd en is eveneens begraven op de Erebegraaípiàats.

l4et hulp van anderen kon Peter van der Bërg joden ondër-

brenSen op bijvoorbëeld dë begràaíplaàts De Biézën èn in de

Ruine van Brederode.Terwiji de onderduikers in dë R!ïnë

zaten, maakte met Pinksteren 1944 de Filmdienst leuSd-
storm daar nota bene opnamen yoor hun propagandafilm

Slrilders derloekomí en zongen de deelnemers het lied De

/ondtk,echtentrofl. De íllm is zoek;wat rest zijn enkele íotot
er ëen TSaoerenplaar van her ied.

Oud-verzetsstriider Peter van den Berg:"Tijdens de oorlog
woonde in Nàtàde de hoogbeiàarde Wijn bergh. Hij had een

Duitse huishoudsrer. die íelànti-nàzi was.lk acht het heël

wel mogeliik, dat zij betrokken is geweest bii het opstellen

van het Duitsë pamfl€t. Zij was in elk geval op dë hoogte van

de aanwezigheid van het y//€ger in en om de villa.Op zich

niet zo vreemd, want RoelTomassen woonde achter Najade

en was de tuinman-chaufíeur vanWiinbershl'
Oud-verzetsstriider Hënk van Diik kiikt evenmin verbàasd

op van de Sevonden pamf etten: "Vànaí de hongerwirter
werden derSe iike pamí etten verspreid onder de Duitsers.

lk typte ze zelí ook wël,waarna ze werd€n gestencild. Dit
pàmÍet kan k me niet meer voor de geest halen,wànt ie
wàs ëigen iik dàg en nachr bezig met van al es en nog wat."
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ln de buurt van Najade bouwden DoukeWijksta, RoelTom-

assën ënAnron van Bakel een ondergrondre hut.

I4evrouwW jkstra:"14ijn man, een ma.inièn wat àltijd in

touw. Zonder dat ik er erg in had, bmcht ik hem op het idee

die hut te maken. Gezàmënlijk haàlden zë bi€ls we8 bij het

station en bouwden daarmee de hut.Voor het dàk gebruik-

ten zè go fplaten, die ze van de Íiétsënstà ling van het slation

sloopten.Vrijwe niemand v,/ist waar de hut wàs. H j werd

ondermeer gebruikt voor het houden van schietoeíenjngen

Over hët gëvondën schildje vàn hët v/ieger hërinnërt me-

vrcuwVan den BerE zich:"Dat schildje droeg Cas Spoor bij

zich. Àchte mf gezien natuurlijk niet best, want als hij opge.

pakt zou ziin,zou hët ër e ilk voor hem uitgezien hebbenl'

Dirk van Rijswijk en Herk van Dijk maakten deel uir van her

BurSerwerk. Zii hadden onder andere de zorg voor ondeÈ

duikërs en rëgeldën de benodide financiën en bonkaarten.

Zij werktén hooÍdzakélijk voor Santpoort ènVehen-Noord.

Van Rijswiik werd samen met enkele anderen door de be-

ruchte SD-handlangërs Ko Langendijk en de nu nog voort-

Najade s grondig doorzochr, waarbij vërdër geen spullen uit
de oorlog ziln Sevonden.

lnterview Yan Guus Hottendorf

Een semcente in oorlog.tijd - Vehe.l94O.l945



Andrtes Brunekreef

Nadat mr. M.M. Kwint op 1 april 1942 Velsen als burgemeester

plotseling en geruisloos had verlaten, keek iedereen uit naar

ziin opvolger. Als interim-burgemeester kreeg Velsen

dr. Groeneveld uit Haarlem, die echter al direct beweerde geen

blijvertie te zijn, omdat hii niet hield van die stugge,

zich verzettende Velsenaren.

Wat men in Velsen vreesde gebeurde: de fanatieke

N.S.B.'er die pÍat ging op ziin daden als koeliedrijver in

Nederlandsch-Indië, Tieerd van der Weide, werd benoemd.

Een burgemeester
van velsen

a

In oorlogstiid
Tjeerd van derWeide

De heer TJ O. v. d. WEIDE
GEI}ISIÀTLEERD AI.S

EIIRGE},IEESTER VAX

YETSEN

,,E. vslt i. Vel!en i.ts
qrooBch lè doèn" -

CommÈsrhd..erolln.t.

!àrt d.! NsB-u'rormcn 4ó

à.1 í.uigè bl&tw h orànjè

Een z{rctte dog

DinsdaS 29 september 1942 wetu hij

geinsralleerd a s burgemeester in de

Raadszaal vanV€lsën. Hijwas in uni'

íorm, stond onder de portretten van

Hitler en l''lussert (dië dë plaats van de

beelrenis van H.M.de Kon rtr hadden

inffnomen), terwijl ziin kornuiten en

partijSenoten zich vèrdrongen om bil

deze plechtigheid aanwezig te ziin.

ln zijn, door hemzelf opgestelde, n.

srallatierede gaf hij b/ilk van zijn uiterst
fanatiëké nàtionaal-sociàlistische in-

stelling. Hijwas ëen van de drie Ne-

derlandse burgeÍneesters die door de
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had staÍnboeknuÍnnrer 988Duitrers orderscheiden werden voor

het nuttige welk dat zijvoor Groor.
duitslard gedaàn haddén:Van derWei,
de krèég het Kriegsverdiens!kreuz

2. Klasse.l4aar ook bij de Festuns

Kommandant en bii ziin ambtenaren

was hii bepaà d niet gelieíd.Verre van

dat. Hij was voor hen nauwelilks te be-

Op 7 mei 1945 werdVar dërWeide

metde anderc leder van hetgemeen.

tebestuur vanVeken door de B.S.geaÈ

ln spanning wachtten velen op maan-

dag 23 september 1946. Die dag stond

de Nazi-bur8eÍneestervan derweide
rcrecht voor het Bijzonder Gerechts-

Hljzag zichzelí echter niet als verra-

der.Tiidens de rechtszitting verwoord-

de hii dat als volgt De Duitte,"vdlheeft
mij veet pijn sedaon. tk heb neeeeteefd

met ndtiono/e gebeuÍenÈsen voo. volk,

vade and en vatstenhuis. ll,oar in de oor-

/og werde, ore N.s.8.'ers geoffeste€rd en

velen nishandeld. lk logee e bi kennts-

sen in Zeist toen heÍ Grcbbeleget zich

terugtrck. lk stontl vaat heÍ ruon en zei:

Di 6 een historisch momenl voor hel vo-

detlond. lk heb onze helden te ,*inken en

brcod gegeven.lk heb ne uitgesloofd voar

her leger. Nd de capitulotie íootte Ík

overcl lrtijn kap. lk \!ed uitgeschaltlen

voot lantlteffatlerToen ben ik de DuitseTjeed von der Weide?

Hijwerd op 27 oktober 1885 inwon-
seradee (Fr) geboren uit niet alte
welgesrelde oude6. Op ionge lèeírild,

hii was op ziin achttiende al chef-teke-

naar, vertrok hii naar Nëderiandsch

Oost-lndlë. Daar wërkte hijzich op

tor hooídadministrate!r bij eèn van de

Sroot§te rubbel.maatschappijen. Nadat

hij in 1923 op 38-jarige leeftiid weer

naar Nederland kwàm,ging hij ÍneeF

malen terug naar lndië als directeur

van de Rubber Unie.

ln 1926 was zijn catrière afgelopeni

hil moëst wordën opgënomën in het

§anatorium voor lichte zenuwliiders

Berkënoord. Een korte periode was

hij directeur van een steenfabriek.

Enige jaren daarna sloot hijzich aàn b j

hetVerbond van Nationalisten. Hil trad

als een van de eersten toe lot de op

l4 december l93l door lYusseft en

Van Geelkerken opgerichte N-s.B.

(Nationaàl-Socialistische Bewesins), hii

Toen de mobilisatie in 1939 werd uit-

seroep€n was hij leider vàn de N.S.B.

in de stad Utrecht en bij de invasie van

de Duitsers ln mei 1940 was hii dis-

trictsleider voor deze beweging voor
de gehele provincie Utrecht.
Voor zijnVelserse tijd was hijal be-

r!cht in her Utrechrse. Een vrouw van

eer gesneuveldë S.S.'er die zwanger

was. ehte vàn het dÈtribltièkàntoór
zes lakens i.p.v. de twee waàr ze recht

op had. Nadat de ambteraar die wel-

gerde, kwam de heerVan derWeide

met eer zestal S.S.'ers deze ambtenaar

mishandelen om hun zin re krijgen.

ln Umuidèn hàd hil een groor aàndeél

r de àÍbraak. à l€en de Goede Hérdër-

kerk werd door zijn toedoën Bespaàrd.
Naast de reeds genoemde daden was

hij persoonlilk verantwoordeliik voor

de arrestatie en de uilleverinS aan de

viiànd van de stalionscheí van Umui-
den, Herman Pieter de Noo. en dè mé"

taalbewerker bij Hooogovens, Nicolaas

van Nieuwkoop. Herman Pi€ter de

Noo werd op 2 mei 1943 in Amster-

dam ter dood veroordeeld. Het yonnis

wërd nog diëzelfdë dag Yoltrckken.

Var derWeide wàs aànwezig bij inval-

lën ën huiszoekingen die de politie

deed naar de aanwezigheid van loden,
deze laats.en heeft hil uitgelevetu aan

Het einde
De biizondere rechtsplesins dacht er

toch andërs over. Zii vondt hem schul-

L De mishandeling van de ambter:ar
He.màn Pi€rer de Noo.

2, Het aanvaarden van het ambt van

bu.gemeestér (uit handen van de vij"

and).

3. Hët opdracht geven en persoonlilk

leiden van de aftraak van huizen en ge'

4. Het order bedr€iÍinx schriíte ijk op"

roepen na de spoorwegstakins in §ep.

rember 1944 tot het doen van wacht.

5. Het in 1943. samen met Rosendahl.

arrestercn Yar stationschef De Noo,

6. ln juri 1943 aangiíte doen, da! éne

l.G.,loden in ziir huis had,waardoor

§I I m

ii
Ook andere onderduikers heeít hij

vel.raden en uitgeleverd, met name:

J. Ruruber re Sartpoort, A. van Woen-

s€l te Bloemendaal,T. vàn Popta te
Santpoort enVan der l'4olen teVe sen.

Ook heef! hij samen merVerbeekl.C.
Vos en P Beek, die Yerdacht werdër
van illëgalë praktijken, gearresteerd er
aan de Duitsers uitgëlëverd.

I
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vier personen van hun vrijheid werden

beroofd en deloden 8eë imineerd

T.Assisteren in 1943 en 1944 bij inval-

len ën hukzoekingen om Joden en on'

derduikers te pakken.

8.ln mei 1944 samen metvërbeek ar'

resteren van de herenVos en Beek.

Toch warën er mensen die met hem

meeleeíden Setuise een brieí vanVan

derWeide op 24 januari 1947 in de ge'

vangenis Seschreven aàn de heerlohan

de flezà, waàrin Van dérWeide

De I.1eza bedankt voor het knikie in de

rechtszaal, terwiil anderen daar lang§ GAY Historhche documentatc

De bijzondërë Ràad van Cassatie vond

de versrijpen vanTj.vàn derWeide zo

ernstig, dar de ukgesproken doodstraÍ

gehandhaaíd bleeÍÀanvankelijk is er

nog sprake geweest van e€n veroorde_

ling tot levènslange geyàngenhstraí

Op 6 juri 1947,s het doodYonnis in

Weesperkarrpel Yoltrokken.

íët, &-/4- íd2--2,"
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De razzia van l6 april
in Velsen-Noord en

Beverwijl«

Guus Hartendorf

In Velsen is in de maanden maart en april1944 door illegale werkers

een aantal aanslagen gepleegd op NSB'ers.

Het gaat daarbii om Jan van Soelen, Ko Langendijk,

W Ritman, Hans v.d. Berg en SJ' de Graaff.

Bii deze aanslagen ziin de verzetsmannen Jan Bonekamp

en Henk Pools betrokken. De DuitseÍs willen weten wie de daders

ziin en houden op zondag 16 april 1944 in alle vroegte eerr razzia orn

voldoende giizelaars te hebben totdat de daders zich melden.

Bekendmaking'

SilbeÍtonnefiorde
Vanwege e€rdere aanslagen ls de

Beverwijkse chirurg dr. LJ. Biiller àls

slachtoííer van dë zogenaamde Silb€ts

tonr€morde (ëen Ínoordcommando van

de Nederlardse SS en aanhansero)al

om het leven gebracht en is ook eën,

mis ukte, aànslag gepleegd op huisàrts

14elchior. wethouderVan Dok uit Be-

verwijk en bankwerker lohan Philip

luckers uit Velsen"Noord.

, esL.i. i rr $8 .

Dc op 16 Àpril j.l s€{Étc.dèinvon{!
!m g.ntrEde g.mëDEn lu]len onmid'

dèlLijk in rijÈcid {orJe! EsklJ. indlm

í911, rè í8 uu!,

De burgemeesters vanVelsen en Be-

verwiik maken op l7 april bekend, dàt

de Sijzeaaro wordën vriiSelaten indiën

Yóór l9 april 1944 t€ 18.00 uur de da-

derc door de bevolkirg zijn gegrepen

en overyeleverd àan de po itie, of dat

er mededelingen worden gedaan. zo.

dàt de daders kunn€n worden aange-

l.) d. 
'lsdr6 

dear endaFe! door dà invo

neÈ E! vlle en Bqrnijk i! g€5Í

peo .tr overscl!€n ,D dc btvesdè

2.) rn d. hftourilg i'e,l.d".lirgcn voxl..
onta!Íci, aeÀe kn d. oPsporir-É o' atr'
houdn'g Ye de tlrdeÀ l.ide!.
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Frans Korl Gërrit Poel, Geert Sikkens,

Ab van der Steeg,Adr,àan Schellevk

(de post) enTed Duin halen herinn€-

rintën op àan dë ràzzia en hët daarop-

volgende jaar in Sevangenschap.

wacht op het Hoo8oventerrein bleeí

tot de razzia ten einde was. De Hoog-

ovens waren belangriik voor de moííën

vanwë8ë de stàalprcduktie en de fa-

briek moest zolang mogelijk blijven

De Duitsers en hun Nèderlandse

handlangers pakkën mannën op in de

lè€íriid yan l8 tot en met 25 jaanvrlj-

wel alle straten van Velsen-Noord er
Beveníijk worden huis aan huis door-

houd€n. Het mag niet baten, de daders

worden niet aangeSeven.

Herlnneringen
Fràns Koríwoont bii het uitbreken van

de oorloS met ziin broer, vier zusjes

en zijn ouders aan d€vekerduinweg.

Op 29 december 1942 moet het gëzin

KorÍ op last van de bezener evacue-

ren,lÍet paard en wagèn brengt Koí
have en soed over naar deAddchem-
§traat in Beverwiik,waar het Sezin

Korf en een zwaser onderdak vinden.

Begin 1943 be$ekt het gezin een nieu-

we woning aàn de Rijvoort aar n Be-

verwijk. Sinds 1942 wërkt de dan 16.

larigë Frans Koí bijdë Plaatwëllerj.

Zijn één jaar oudere bro€r Piet is n

het kader van de verp ichteArbeids-
dienst in de Noordoostpolder tewerk.
gesteld.Tiidens een verloíperiode s hij

terug in 2!jn woonplaats en duikt on-

der ir Beverwljk.ln ianuari 1944 moet

Frans Korfgekeurd worden Yoor de

Arbeidsdienst, maar hii kriist een iaar
uitstel omdat hlj bil de Plaarwele.lj

niet gemisr kan worden.

Fràns Kórír"Het was de eersre keen

dat we ëen razzia meemaakt€n, dus

eniSe 'erYaring' hadden we niet. Het

was een niëuwe methode van de Duit.
sers om mènsën zo onder druk te zeG

ten om iers te verraden."

Een jongeman ziet kans onder het hooi

wëg te duiken, maar ziin been steekt

er nog uit. De Duitsers schieten door

zijn been,want op vluchlendën wordt
geschotën. En à s de bezetters bil een

huÈzoeking íoto\ zien van lonSeman-
nen dan vraser ze waar dië zijn. De

razzià duurt ruim zes uur.longe man-

nen die uit de rrëin §tappen,onder wie

eden vàn eën handbalvereniging uit
Haa.lem-Noord die in Beverwijk een

wedstriid komen spelen, worden opge-

pakt. De eni8e zoon van eer Duilse

vrolw die met een Nederlander ls gë.

lrouwd, wordt ook gearresteerd. Zil

zou als Duitse haar zoon gemakkelijk

hebben kunnen lospraten, maar zii

stelt zich achter de Nëderlanderc op

en vraaSt het nie!. Haar zooi keeft

nier weerom. Op dlyersë plekken staan

machinegèweren op de erond, klaar

om te schieter ah er iemand tussenuit

probeert te gaan.Tijdent de diénst in

de Coederoodkerk worden de mannér

Geert Sikkens:"Koster Dorus Kanne

kreeg in de gaten dat er iets loos was.

Hiisaf de mannen dë raad in d€ kerk

te bliiven en niet met het andere kerk-

volk naar buiten te 8aan. Niet iederëen

volgde dat advies op en werd daardoor

opgepakr.Anderen verstopten zich in

de kerk en ook ir anderé kërken ging

her er zo roe. Er waren jongens die

zich in de rorens verstopten. De moí
fèn zochten niet in de kerkl'

Ted Duini"Wat ook wel hielp bil een

huiszoeking was oín te zeggen dat èr

iemand ëen besmettelijke ziekte had.

Gedenkteken
Een aantal ex-gijzelaars kom! wekelijks

bij elkaar,vaak in wisselende samer.

stelling. Niet e ke keer wordt over de

razzia en dë vërschrikkeliike tijd in de

concentratiekampen daarna gëspro-

ken. Her is outèr om mët ëlkaar con"

tact te houden, omdat gedurende die

bange tijd een bepaalde b:nd is ge-

Het is Frans Bruijns,zeíseen sijzelaai
geweèst die er voor Seijverd heeítom
bil het stàron Beverwiik, waàr alle gilze-

laars vertrokken, een gedenkteken te

plaatsen als blijvende herinnerins aan die

486 mannen die rijdéns de razzja zijn op-

gepakt.Veen keerden riet meer reru&

laarliiks wordr b jhet station een korte

en sobere herdenkingsplechtighëid 8e.
houden.waar berrokkenen en nabé-

staanden bii aanwezis ziin.Voornameliik

inwoners uit Beverwilk,Ve sen,

Heemsk€rk en UitSeèstwerden het

slachtoííer vàn de razzia.Onder hen ook

tientallen mannen uit Umuid€n.

Gèrrh Póèl èn Adrhàn S.hélèvÈ vèÈ

É lër ovër dé razziar"Om 06.00 uur

sloten de DuitsersVelsen-Noord en

Bèv€rwiik hermétisch aÍ. Er werden

postèn intenonren bij devëlserpont,

caíé De Klomp en de uirvalswe8en naar

Heemskerk en deWiikerpolder. De

opkomende wacht van de HoogoYens

werd doo rgelare n, terwill de afga:ide

Frans KoÉ"Op zondagmorgën l6
april 1944 stondén wil klaar om naar

de kerk !e gaàn.l'loeder lag zwaàr ziek

op bed. Plots€lin8 werd €r voor en

achter op de deuren gebonkt en kwa-

men dë Duitsers ons huis binnen. 14ijn

broer was nog in het bezh van een veÈ

lopen verloípas van de Arbeidsdienst,

maar die mo(ht toch thuisblilven.lk
moeÍ mee voor conlrol€.lk zei teSen

miin moeder dat ik's avonds we w€ër

thuis zou zijn. Í'4aar het liep andeB. Dë

hele straat was vol Duitsers en met

een vrachtwaSen werden de arrestan-

ten nàar bioscoop De Port, het latere

horel De Prins gëbracht."
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om ziin Kotdllí-

tràP met zljn

zou hljjarenlang

b€kend blijven als

Ted Duin:"Eerst

van viifti8 meter

draàd. Dat

De ràzzia Yan l6.pril lt9l

Daar waren de mofíen als de dood

voor Het was de Ínoííen erom te

doen. te weten të komen wië de aan_

slagen had gepléegd.'lk weet dat die

ionten er tussën zitl'bruldë de Orrs-

kommàndant.'we weten dat het een

jongeman was. Hij kómt €ruitl'wij
hadden wel eën vermoeden wie de da.

ders waren, maar die zaren niet in de

bioscoop. Dié waren natuur ijk beter

op dergelijkë acties voorbereid dan de

meeste andëren, en hàdden tildig eén

vejlig hëenkomen gezocht Er zijn Seen

Rond één uur worden de siizelaars

naar hèt §tation Beverwiik gebracht.

Ze lopen in co onné.vijÍoP een ril.

Làngs de kànt van de weg staan hun

wouwen. kinderen en bekenden. Er

wordt gehuid. De 6rrne Polize, be-

waakr de gijzelaars."Vuile 8or€ ro!_

moí!" roept een vrouw. SommiSen

proberen nog brood mee te 8evën De

één lukt het wel, de ander niet. Bil aan-

komst op het statior staan de goedë-

renwasons al klaarAls vee worden de

ti jzelaars'inteladen'.

Via Haarlem ënAmsterdam rijdt de

ffein richting Ame 6íoort. ln de wa-

gons zitten dè mànnen niet ah harin_

gen in een ton, maar de omstandlShe-

den ziin vërrc van .ooskleurig.

Íed Duin:"Aan één kànt van de wagon

was de deur eën stuk geoPend Daar

zat een mof bijoP wàcht. Sommigèn

konden naar buiten kijken en herken'

den de omgevins. Er waren mannën blj

die hun ontlàsting van pure anSst lietën

lopen. Er was ons ln Beverwiik voorge'

s.hoteld. dat ons niets zou overko-

meniwe waren imme6 siizelaars en

geen'gewone' gevanSenen. Natuurlijk

hadden we de kans moeten pakkën om

die Duitser uit de waSon te Sooien,

maar je was Sewoon të banS om dat te

Polireili ch es D u rchgo ng.l oge r

A s dë trein station Ameríoo.t bin_

nenriidt,wemeh het er van de Duit-

sers.Volop bewaking voor dit ràns-

Porr, twee Duirsér§ Per vijí

gevanSenen.ln colonre moeten de

mannën ruim een uur lopen, naar

Leusden. Daar is het Poiizeiii.hes Durch-

sd,rgíos€rADersfoort (PDA) tevëstisd,
ooir het l€gërkamp De Eoskdmp. De

beruchteloseph Kotalla is daar dë

met de inschrijvinS. Er waren daar

tweë typistes voor beschikbaar, die

íoutën maakten bij dat werk.Zlj die

ingeschreven waren. mo€§ten naar dë

appèlplaàts, waar we weer in de hou-

ding mo€sten staan, tot de inschrijving

klaàr was. Bij het àppel bleek er één te

De mannën worden vervolSens 8lo.k

7, een stenen barak, ingelàagd.Als zé

dè bàrak binnenlopen zien ze een hoop

kleren die 'leeít': vanwe8e het Erote
aantà luizen beweegt het. Nu kunnen

de oud-giizelaars erom lachen, maar

roen verging het zè wel ande.s. Omdat

de telling nier klopt, Ínoeren de man_

nen opnieuw voor àPPei aantréden.

Ted Du in: " Kam poudste Frans var d€r

Laar tëlde.Vo gérs de ijst moest hii

487 mannen hebben, maa. bii d€ tellins

kwàm hii tot 486. Kèer op keer Sint
het over Daarna riep hii de namen aÍ

me! geboortedatÍn.Was ie àÍgëroe-

pen, dan moest jë'hierl'roePen ën in

een andere Sroep Saan staan.Toen hil

Lou de Ruiter rlep,konk ervanuit de

groep die aLgetéld was.'hierl'Hët
b eek dar Lou zich bil beidé tyPistes

had laten retistreren.Vàn der Làar was

razénd:'lij benr bii allebei die stinkhoe-

ren gëwee§t, klootzak die je bent!'

bruldë hijl'
lnmiddels is het negen uur's avonds

geworden. Sinds de razzia hebben de

giize aars niets te eten gehàd. De mees-

ren hebben ook geen trek.ln 8/ock /
stikt het vàn de Luizen. Een vàn dë jonS-

ste onder de Siize aars z€et de anderén

de moed erin te houden. Omdat de

Ínannen als tijzelaar§ wo.der be-

schouwd, hoeven zii hun Persoonhjke
bezittingen niet aíte geyen én moSen

zii hun eigen kleding bLijvën dragen.

Adriaar Schelevisi"Na een paar dasen

werden we overgePlaatst nàar een

houten barak, apart afgezet mét pdk-

keldràad.We hàdden Seld bil ons en

probeerden met de andere SevanSenen

ruilhandel te doen. Gevangenen Yan

hèt buitèn.ómmando. dié mochten

buiten het kàmp \rerken,wilden voor

gè d wel brieven overbrengen, maar

niet ahljd hielden ze zich àan hun be-

oftes. Ruim zestiS mannen van onze

groep zijn later we vrii vlot uit het

kamp Ameríoort vrijgelaten. Die wà-

ren ofíamilie van Duitsers of NSB ers

I
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ofwerkluivan de Hoogovens oÍ had-

dér éen tezondheidsverklaring van hun

Drie dàgen na de ralzia wordt het eni-
ge kind van Schellëvis g€boren: een

dochter. Hij komt het, hoë kan hët ook
anders voor een postbodë, për bri€fte
weten.Via vlieSveld Soest€rberg,waar

ièmand van her buitencoÍnmando

werkt, bercikt heÍn de heuglijke tijd,ng.

Een chauííeur uit Beverwijk hëeít er-

voor gezorgd, dat dë briel in Soester-

berg kwam. Dë mede-gevangene loopt
langs het prikkeldraad waàr de gljze-

laars staan en laat onopgemerkt voor
de wachter in de toren de brieÍ và len.

Het is dan tien dagen na de Seboorte.
Ab van der SteeSr"wii deden geen

we&.We hebben wel vee gekàarr en

moester op het eind srrovlechten. Dat

wàs wegenr het zwaaien naar vrouwen

die op de Utrechtseweg stonden.Van-

uit ons waslokàal konden wë ze zien.

Ilaar de wacht in de roren zag her

ook. Henk Huilg is daàrom vrësëlijk

door een Nederlandse knuppelaar àÍ-

getuigd. Die kerels hèdden e€n band

om hon arm en voor eèn extra schep

soep deden ze hun werk:'

Dik Korl de zuster van Frans, weet

dat haar broer op transporr gaat en zij

is de dag yan het vertrek inAmers-

íooft.l'laar het lukt haar niët contacr

te kriigen met haar broer. Zil ziet dë-

zelfde dag kans om met de trein naar

Hengelo te komen, evenals andere Be-

verwilkers die de gevangenen wilen
zien. Zij hebbën kl€ding en voedsel

voor hun dierbaren bii zich.Zii zijn

eerder in Hengelo,want pas \ nachts

arriv€ert de trein met giizelaars daar

Frans Korír"ln Ameríoort heb ik Dik
niet gezien, maar in Hengelo zae lk
haar staan toen de rrein vertrok.lk
schreeuwd€ haar naam, Ínaar zil hoor-

dë het niet. Zij he€ír mij niet Sezien.
Het was natu!rlijk de bedoelinS om

nog op de eer oíandere Ínanier con-
te.t met èlkràr tè hébbènl'

op het voedsel dat in hun kofleB is

meesesmokkeld. De soep die ze van

de Duitsers krijsen, is van een kwalijke

soort. Eén van de mannen heeft geen

trek en laar de soep, met zijn egen uit
Nederland meegebrachte lepei erin,

e€n nacht §taan. De volSende ochtend

is het chroom Yai dë lepel helemaal

weeSevreten. De kampbewaàrders ziin

kwaad en de gevangenen wordt verbo-

dën hun eigen besrek te gebruiken.

Frans Korf komt tërëcht in Schkopou,

wààr hij Ínet tientallen anderen moet
werken in de BUNAJabriek waar che-

nrischë bënrin€ gèÍabricëerd wordt.
Na enkele weken wordt hil overee-

P aatst nàar andere kamPen, maar

komt tenslofte toch weer rerug in

Het trànsport per trein gebeurr nier

zoals gewoonlijk met goedercnwagons,

maar met gewone PersonenrijruiSen
mer aparre compartimenren. De Duir-

§ers zorgen ervoor, dat de Sanskant
van de djruigen alrijd aan de zijde van

het perron is.Zo kan dë trein beter
bewaakt wordën i 80éd erenwago ns

hebben immers aan beidezjder deu-

.en.waàBchijnlijk hebben de Duitsel.s

ëen peBonentrein inSezet omdat zij

zijn g€ript dat de ilegalireir de trein
zou overvalen. Niet alleen de Eiize-
laars u tVelsen en Beverwijk saan op

lran§port. Ook hun lotgenoten uit
Sliedrecht en Groningen gaan mee.lr
Duitsland worden de mannen over een

aantal'heropvoedinsskampen' ver-

deeld. De giizelaars van wie de achter-

naam begint met de letter S tot en Ínet

Z moeten in BraunschweiS de trein

Fmns Koí:"lk was beschermd opse-

voed. Bij aankomst inAmersíoort zag

ik alsnel hoe daar de mannen mishan-

deld werden.le voelde je toën in dë

hel. flaar later bleekAmeríoorr ver-

ge eken met Duitsland de hëmelte
ziin.l€ kreeg in Duitsland amper te

eten,ve€l slaag en je moest hard weF

ken.le wilde in leven blijven dus vocht
je voor elke aardappelschil. Uiteinde-

ljk kwam ik in Nitleben, eén klëir kamp

waar de commandant ale Sevangenen
persoonlijk kende..le kon dus onmose-

lijk opgaan in de massa. ln een van de

andere kampen, S.hoffstàdt, màakte ik
deeluit van het dodencommando en

begroeí ik op één dag Yeertien jon-

gensl'

D€ rest van de laatste Sroep gevange-

nen ukAmersfoort Saat door nàar

8öhlen.

TronsPott
Op 6 juni is het D-Day. De gijzelaars

merken, dat de Duitsers en kampbë.

waaders zenuwachtig worden.Al ras

is bekend, dat de àndingen in Nor-

mandië een feit zijn. Er komt opdracht

om dë djzelaars zo ver moselijk wes

te brergën. Een dag voor vertrek moe-

ten ze elkaar kaal knippen.

Moscherodé, Wolbe.k
S.hkopou, Böhlen
OndenY€g hebben ze de verwoestinS

vàn Duitsland kunnen zien. Ziigaan

door naar het kamp l4oscherod€ en

Wolbeck. De oyerigen reizen door tot
s.hkopou, een plaats b,j Leipzig.Viiftit
van hen die voordiën in de bouw

werkzaam waren, worden in Spergou

ing€zet om puin te ruimen oÍ in de fà-

briek te werken. Dat alles uiteraard

onder bewaking. De gevanSenen leven

Kippe
Ted Duinr"Nà vier kilometer lopen

moèsten wë or§ ei8ër kamP bouwen.

Dàt bëstond uit boardkartonnen ten-

ten, die de moííen €igenlilk bestemd

hadden Yoor gebruik ir AÍrika.ln de

tenten wërd eën hànd §tro Segooid en

25 manner korden daar in een cirke

slapen, mèt de voeten naar elkaar toe,
zoals de spaken in een wiel.Aan het

hooÍdeinde stond onze bagage. op 3

september viel onze eerste dode.ln

dezelíde maand volgden er nog vier.

Hët kamp was gebouwd op de K,PPe,

boverop dë stort van een bruinkool-

Gëert Sikkërs:"ln de nàcht var 6 op 7
juli 1944 gingën we op trànsport. Hon-

derddertig mannen van onze groep

werden vrilgelaten. Het wa§ een op-

luchting, dat we kamp AÍnersfoort kon-

den yèrLaten.al was hët naar Duirs-

landlWe moesten een transponbrief

naar huis sturen waèdn we om werk-
kleding Ínoesten vragen.we gingen er-

van uit.dat we voor de Arberlseinsotz

naar Duitsland moester. Er kwamen

tràilers var dë papierfabriek vànVan

Gelder waarin onze kofiers vervoerd

wetuen. SlagerVan Leeu\,í€n begeleid-

de het transport en had onze vrouwen

gezegd er ook stlekem voedsel bij in te
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miin. Ons we& was in de Íabriek vler

klomëter verderop.Verplicht zingend

en ir colonne moesten v/e daar naar

toe loper. Ons wachtte daar puin rui-

De Duits€rs in de fàbriek 8élovën niet,

dat de groep gijzelaars uit Nëderànd

niets op zijn Beweten heeít. Noch zij

noch d€ giize aars horen iets van oor"

lossnieuws. Op 29 ju i raaktTed Duin

gewond aan zijr been. Hii is Për onge-

luk beschoten. De enige die wat over

de oorlog vertelt, is de dokter waar

Duin ondèr.ontrole k.Tusen hèn

ontstaat een toedë relatie. Daar, in de

spreëkkamer, hooft hijvan de àanslag

op HitLen De dokter ze8t hem de

moed erin te houden en houd! hèm

voor, dàt hii in het vooriaar weer thuis

zal zlr-
Duin:"Die medëdeling schreef ik naar

miin broèr di€ in eén ander Duits

kamp voor de Arbeitseinsotz zar.lk was

zo stom om te denken dat de binner.
andse post niet gecontroléerd werd,

maàr de Gestopo deed dat we.Voor

die brieí werd ik op 23 decembe. op-

$pakt ën gevangen gezet tot ik door
deAmerikanen in Leipzg uit de cel

werd gehaald.lk wooS toen nog 98

pond en had HONGER met zes hooíd-

l€rtërs.Tiidens miin verbliií in Ouits-

land was ik vànwege miln invaliditeit

door hetschorln mijn been bijeen

boer ondergebracht.lk kon daar alleen

zittend werk doen. Ziin huisho!dstër

was een echte nàzi€n Yroeg zich aí

wa! ze met zo'n invalide knecht aan

moesten. l4aar de boer wilde me hou-

den.lk heb daar ook de andere kant

van d€ oor og leren kernen. Nog

stëeds heb ik contact met de familie

vài diè boèr Niet alle Duitsers waren

ln her kamp ziuen niet allèen d€ gijzë-

laarsiook t€wëzen SS'ers en dat soort
volk zit er tussen. De gijzelaars nemen

hun petie af voor de gea lieerden, voor

het merendeel vriiwillig in dienst g€-

rrcden, die hen b€Yrijd hëbbën.Als de

gevanSenen vrij ziin, zijn er ook hëel

wat Duitsers wie ze volop re eten ge"

Eén van de gijzëlaàrs: 'Tussen goed ef
slecht zi! een groot grijs gebied.Veel

Duitse6 moesten ook ni€ts van Hitler

en ziln troëp hebben."

Frans KorÍ "We hoorden de Amërika-

nën oprukkën,wànt de Sranlten vlo-

brug kwam de vrachtauto ÍÍet onge'

veer dertit íran midden in de nachr in

Beverwijk aàn,waar we bij het toen-

mallge politieburëao aàn de Bre€stràat

v/etuen aígezet.lYijn zuster Dik was

daar à elke das saan kiiken,want van

Íeruggekeerde gijzeLaars v/ist miin fa-

milie dat ik nog leefde. Die nacht was

er uiteraard geen íamilie om ons op te

vangen. lk liep naar huis, maar alles

was daar potdicht. lk bonkte op de

dèur en uiteindelijk kwam er een

hooíd vanachtër een raam tevoor-

schijn. Nou, íeest natuurlijklTot miir
grote verrassinE eefde mijn moéder

9

2
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TeruEkeet
Na de bevrilding van de kampën komt

het probleem van de !erugrek naar

Gerit Poel:"ledër voor zich probeer-

de op eigen geleténheid naar Nëder-

and teru8 tè komën. Op I juni, oÍn

één uur's nachts kwam ikthuis.ln een

mum yan tild zat h€t huis vol buren. Er

wel.d gevraagd nàar de ànderen.Van

somÍnigen w 5t ik dat ze dood waren,

maar ik duíde het niet te vertellen.

Dàt lier ik aan de pastoor ovërl

I

---"---'-zóEda, èD 17, !o,aàe" 1e4.

Ë;

Frans Korí over het vervoer naar Ne-

derlandr"Op l3 april werden we be-

vrild. Ze hebben mé hier $bracht, dus

ze zien ook màar hoé ik tèrugkom,

dacht ik. Eind iuni kon ik met eer

rrein, in goedercnwagons, vanuit L€ip-

zig naarVa kerburS komen.A le ex-ge-

vangenen moëstën daàr uitstappen,

waarna we werden ondergebracht in

hotel Excekior.Vàn daarult zijn we met

Amerikaansé vrachtwagens vel.der het

land in8ebracht.Via de Velser spoor-

149 mon omgekomen
Op l6 april 1944 zijn n BeveMijk en

Ve sen-Noord 486 Ínànnen opgepakti

149 mannen kwamen in gevangenschap

om het leven.Van hen zijn er 42 betra-
ven in Zöschen ën later gecremeerd.

De urnen mer hun as zijr onder het

ter p aatse opgerichte Denkmdlge-

plaalsr. De stofíèlijkë resten van de àn-

dercn ziin naar Nederland overge-

ln april 1968 bezoekt een aantal oud-

gijzelaars uit Beverwijk,Velsen,Slie'

drecht en Groningen de p aatsen wàar

zijin dië vrese ijke omstàndigheden

hebben geleeÍd: Leipzit. Söhlen, Peres,

De K ppe en LippendorÍ Een jaar later,

op 9 april l9ó9, wordt bii het plaatsje

Pulgar een gedenksteen onthuLd. Hët is

vervaardigd door de Duitsers, gehee

in ovedeg met de berrokken oud"gilzë-

laas-Ter heinneting aon de omgekonen

Nederloidse kompgeroren Peres-Lipper-

dorf 1944-194J luidt de tekst. Prlgar is

aíSebroken, maar de gedenksteer staat

ër nog. Een eenzame herinnering te-
midden van de huidige industrie daar

ter plekke, maar tegelijkertiid een

waàrschuwins voor de huidise serera-

1



Guus Hartendorf

De arrestatie van
verzetslieden in
Santpoort-dorp

Door de bijzondere strafkamer te Amsterdam werd op g september 1949
de toen 32-iarige oorlogsmisdadiger Abraham Kipp bii verstek

onherroepeliik veroordeeld tot de doodstra f. ln 1949 zou hii kans gezien
hebben via Spanie naar Argentinië te ontvluchten. In 19gg werd hii in
Buenos Aires opgespoord, maar het uitleveringsverzoek van Nederland

werd niet gehonoreerd. politieman Kipp opereerde in Ede en Leiden
en kwam in 1944 naar Velsen, waar hii met de beruchte

Ko Langendiik verantwoordeliik was voor vele arrestaties, waaronder de

volgende, die in Santpoort plaatsvond.

à

Vijf veÍzetsstrijders
Verzetsstrijders Dirk van Rjjswijk,
Petër van den Berg, Henk van Dijk,

lurVisse. en Piët Eroersën komei
sinds 1943 màandelijks bijeen, tetkens

4
§

Van Dijki lk ging in hët veEet omda!
er niets mocht, ik had een vrijheids"
d.an8.ln 1942 onrmoette ikVan Riis.
wijk. aliàs Zwart, die toen nos in Umui-
den woonde.Van elkaar wisten we dat
we'iets' deden.We spraken aíom sa-

mén te werken.'Het kan je dé kop
kosten', zeiVan Riiswijk.
Elke eerste vai de maand kwàmen
Oirk van Rijswijk en JurVissei diè ner
als ik r€reformeerd waren, Piet Broer-

DÈ\tlathct ldr Henk nh Diii

tr

I
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§en en Petervan den BerS,aliasVan

Zuilen,en k bii ëlkaar om hët voor de

onderduikers ingezamëlde Seld te ver-

delen. Het g€ld werd doorJurVi§ser

bii de onderduikers Sebràcht. N: seP'

tembër 1944 kwamen daar ook de on-

dersedoken sPoorwegmensen erl hun

gezinnen bii,waadoor we vëel meer

werk kregen. Een rèÍerendaris bij het

ministerie yan Financlën zorgdë dar de

sroéP, onderd eel van het vtÍheidr'le-
g€r van Ca§ SPoor, elkë maand zo'n

6000 Sulden kreë8.Van Riiswilk deed

de adminlstratie, waarbil de ramen ën

biibehorendè adressen middels code-

ring warén Sescheidenl

Geofiesteerd
Op I maàrt 1945 vindt dé vergaderlng

plaats ten huize v:n CoIé aan deTeÈ

rasweg in santPoort.dorP. Peter vàn

dën Berg kan door vervoèrsproblemen

niet aanweziS zijn en Herk van Dilk'

alias DeWit. is wegens ziekte afwezig

Dat ir hun geluk. Hun kameraden wor'

den door Kipp en Lansendijk gearrë§-

Van Dijk"Coté bracht ilegale lectuur

rond en wa§ voor de gelegenheld Sast_

heer, màar maakte tëen d€el uit van

onzè 8roeP. coté zelíwa§ oP dat mo-

ment niet thui§ Die was met een halí

pakje Belsische shag van Dlrk van Rijs-

wiik naar mij toe. Bij rhLrlskomst ieP

Coté in d€ val. Kennelilk door verràad

stond plot§eling Ko Langendilk in de

kamer bii Coté. Later hoorde ik hoë

hët er b nnen blj Coté aan toegeS:an

was. Langendiik stond bij de deur van

de kamer, met zijn hand in het tuniek.

l'4eyrouw Coté was koningsschutter

op pistoolen za! vlak bii de Piano

waarin mijn Pistool, eenWalther 6 15,

lag.lk droeg dar waPen doorgaàns in

miin sok. Zijvroeg in bedekte ternren

aanVan Riiswijk oí ze Ínoest schieten

maar kreeg een seintie dat niet re

doen. Broersen zat naast de plek wàar

Langendijk stond en zou hem even-

tueel hebben kunnen aanYallen. Dar

zou de rest er wel bovenoP SesPron-

gen zljn. Pier wa§ vrijgezel en had dus

'niets te verllezen'aLs het íout zou

gaànl'

Kipp is lntussen na:r de woning vèn

Van RiFwilk Segaan, di€ §inds zijn eva-

cuatie ook àan dëÍerrasweg woont en

kort d:arna voegt KlPp zich met het bii

Van Rijswijk onderSedoken kind bii

hen. Her is dan rond 19.00 uur' Làter

zou blijken, door ProeÍschieten' dat

deWakher zou ketsen.

JurVisser is €en van de arrestant€n ln

ljmuiden is hij zeer actiëÍ ln het vërenÈ

ringíeven, binnen de AR voor de ge-

reformeerde kerk, het CNV en de

ZàngvereniginS.Al die activiteiteÍr

Íno€ten oP Iasr vàn de Dui6ers woÈ

den SestoPt.Vlssër besluit in het veÈ

lurvisser: "Door miin leidende runc-

riës in dië verënisinsën kende ik rogal

wat mensen binnen de illegallteit. l'4e-

neer HomburE kwam me vragen voor

hët lllegale blad lrouw. De Dujtsèrs

werden scherper, het verzet ook.

Waàrom zoveel gereformeerden in het

verze!? Je kreëg een geweldiSe oPlei

dlng op catechisàtie en de lV Uonge-

lingsverenlSing).'Kerk. staat en màar"

schappij stond cenraal. De school

was het verl€ngstuk van het gezin'Van

dle 8eíreenschaP kon je oP aan. Dat

waren pljchtsgetrouwe Nedërlanders'

De'o!de'Var PoPta was ondeníiiz€r'

ln delV en via dë kerkbodë heeft hij

or§ opgeleid in het verzel tegën de

NSB. Daarom waren er zoveel uit die

krlng binnen het verzet.lk wildë Seen

sewàPend verzet, wël burgerwerk

Eén keer in de Ínaand, slnd§ eind 1941'

kwamen we biieen ir Sarage Írovoto van

Homan, aan de SlaPerdiik. Ook koP-

stukken uit de refio kwam€n daar' lk

sLoot Íne aan bij dë lond€,jke orgo'ri§o'

tie voor íulp odn 0nderduike6 (LO)'We

bewoSen ons vrlj ln de geÍneente Wel

gins men ons schaduwen, ook NSB'ers,

omdat wij Ínet onze PaPieren nergens

last van hadden lk kreeg een vaLs be'

wiis, ik werkle zogenaamd aLs inspéc-

te!r voor dè voedselvoorziëning.

Op I maarr 1945 Sing ik naar Coté' lk

zètre miin íi€ts voor d€ deur De gor_

dijnen waren halí dichr.lk be de aar'

Kipp deed oPen. Hijwa, in uniforÍn lk

schrok en Yroeg om een Íiet§PomP' Hij

liet me binnen en daàr zag ik Ko

Lansendilk die in burger wasl'

Mevrouw Coté'Gans:"Een vrouw die

Eeld kwam brengen voor dë llegaliteit.

werd ook meteën naar binnen gëhaald'

Ons dochtertje stond të huiLen oP de

stoep,waardoor de buren kwamen kli-

kën wat er aan de hànd was.Zil Ínoes-

ten ook binnenkoÍnen. lnmiddek ston_

den er al heelwa! íietsen voor ons

hek.We zaten in dè kamèr en (iPP

hiëld ons onder schot.ln de Piano lag

een pistool ve6topr. maar ik zat daar

te ver Yanaí oÍn hem te P:kken.lk wa§

bij de burgerwàcht Seweest en kon

Klpp Saat naar de woning vanVan Rijs-

wiik en doet daàr hul§zoeking, waar hij

de l8-iarise iodln Liesjë Brilleman, dië

een vals persoon§bewljs heeít, arren

réeri De radio wàarmeë de v€rze!§-

mànnen naar Rodío oronie luisterèn,

wordt in beslag Senomen.

Op 24 maart 1945 vertrouw! Lie§ie

Brilleman hàar bevindinten aan het Pa'

pier toe.ln l99l koÍnen die aantekë-

ninren pas t€ voorschijÍr. OP die eer-
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st€ maaft 1945 zit zij boven in haar k:_

mërtje.ln hàar verslag schrilÍt zerM|]n

konedeul we seo1end en ienonl in

een bruin tercn jos kvlan binnen. (HeÍ

wos een persoon m€t een zeer onsympo_

thiek gezicht. Hij had blond stijl hoot, gtil'

ze of btouwe olen en een lamelik rcher'

Het blikt Kipp te zijn. Nadat KiPP nog

wat ln huis rondkijkt,Saan ze te voët

naar Coté. Daar ln de kaÍner on!Ínoet

Liesie de mànnen en vrouwen KiPP en

Langendiik laten de vrouwen vrlj.ln
het rollet ziet Liesjè kans wat paPeras_

sen kwiit te raken. De arrestarten

Saan për íiets naar het toenmaliSe poli'

tiebureau in de Hooídstraat. Uit he!

da8boek van Liesje Brilleman: /k moeí

bij Meneet v. R. ochterap gaon zilÍen.We

gingen naar de polilie-posÍ. Et bleek doot

nienond oonwezig 1e zijn, on welke te'

den beslaten werd naat llmuiden'O. te

gaon.We gingen dewestloon in en za

"oar 
de Rijkswes. Hop kwom iu,st de w,"'

kel tiÍ en in het longstiiden kan Meneet v.

R. nog tegen hen zeggen:'Oans, woar

schuw Oans'. Hap had het kennelijk ver'

tÍoon- En za gingen we dus noat het bu'

reau. Halverwege hield Neneet v R, die

,og niet von d/§ertrie ge,ezen wos, me

nieÍ neet en ging ik bij Meneet Coté och'

Íeral. Op het burceu kwomen $/e olle'

naol in een komet tercchl ongeveet oon

het einde von eei gong, rechls von de ii_

gang. Daat stonden zes stoelen ap een tij

en nochten we Eaon zitten.

De'/'4eieel' die Dij onest€erde, bleek

"luit. Kip te zijn, dat haofte ik toen hij

Oe a..èstatie van vèrzettli€dcn in SantPoort'dórP

het huis Yedaten hebben.lk Sing in

een lëegstaand huk in de straàt van

miin moeder in Hèemstede wonen.

We aten bij m'n moeder.Tot het eind

vàn de oorlog ble€í lk daai llevrouw

Vàn Rijswijk moest ook het huis uit.

Haar huis werd dichtgetimmerd, maar

zë bleeí er gëwoon wonen.Waar

moest 7e anders heen meÍ zes kinde-

renl"

Een halfu!r na de arrestati€ wordr

Henk van Dijk door Hop rgëlicht.

Ooms is dé schuilnaam van Cas Spoor

Hij,Van den Bërg, GuaLthérie van

Weezel enVan Dijk beraadslagen hoe

het verder moet. Nog voor zij iet§

kunnen doen, worden de gearres-

teerde vrienden naar Amstërdam

Vàn Dijki"Onzë administratie was in

code, zodat KiPP Seen adrèssen in

handen kreë8. Na de inval heeít Ho.

man een nieuwe liist samenresteld,

aan de hànd Yar de nog beschikbare

ge8evens.wil waren v l5 (Velsen) De

.uim honderd nàmën en èdressër

stonden op aParte liisten-We kregen

seld van die genoemde reÍérendaris en

ookwelgiften en Seld van de LOI'

lurVisser over hët verbijí in het Poll-
tiebureau: "Op he! HooÍdbureàu werd

Van Riiswijk met een geweerkolf in

zijn lendenen sésla8€n.lk werd ge-

schopt. Het verhoor leverde n et§ op.

S!rgemeesrerVar derWeide was er-

bij.We werden atuonderliik in dë cel

8ezet. Er waren inVelsen wèini8 be-

trouwbare Po itlemannen. De volgen-

de dag kwam de SS.We werden Ínet

een legervrachtauto overgebracht

naar de gevangenis aan deWetering-

schans in Amsterdam. Ordel.weg

moeslen we nog uit§taPPen vanw€ge

een lager.Voor onzë insluitlng in de

Weteringschans sprak ik nog even mët

Dirk, het laarstë Sesprek van z n leven

Hii had nlets losse aten.We bemoe-

d gdën elkaar mèt bijbelteksten. Daar-

na zag ik hem niet weer"

Over het rransport naar Amsterdam

staat ln het daeboek van Lië§je Brille-

nan an angeveet zeven uu in de nar
gen \ted ik weet sercepen en op de

gong gekaneh sronden doar de andercn

1\.
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ei e€n steJ ogeiten en ee, gr.ine.

We w€rden toen in ee, grote Duit§e ouro

gebrcchÍ.ln de Aulo zoten den heer Smit

en C. Peereboom e, J.Y,sser.We w€rden

bewookt doot ,1tie {unen, waarvon et

één een Hollandse SD-nan bleek te ziin-

B,j fiet instoppeh krelnde Meieer Y Riis-

wijk en woeg oí ze hen vootzichti| naat

boven wilden hehen, (de wasen wos nas"

at haos,) wont zijn rus deed zo'n pijn.re'

vens za| ik, doÍ hij een dikke wang had.

Aon de ondercn kon ik niett biizonlers

ontd€kken, beholve dot ir sm,t geen brii

yisser, i( C. Peereboom en h sm,t zoten

oD een Íjtje oÈ eei v€rhogirg boven eei

wieL De rrdere, slorden.

Peereboan vertelde ne tiidens heÍ tijden,

dat ze zijn niercn ingetrcpÍ hodden. KotÍ

daarop noest hijin een hoek gaan staan

net de handen ob de rus.Woarschiinliik

Liesje Brilleman wordt naar de SD aai

deApololaan gebracht. Hèt is dan 2

maart. Korr daarna wordt ze oYerSe-

plaatst naar d€ vrouwengevangenis aan

de Amstelvee nseweg. Na dagelijks ver.

hoórd te zijn over de illeea e wërk-

zaàmheden vaiVan Rilswiik, waarbij zii

nle.s oslaat, en na steeds ontkerd te

Hop verklaart in 1984:"lk zag zeven

mannen en één vrouw bij het Politie-

bureau lopen.voor en achter Po itie.

Hët warenVan Riiswljk, Coté en vijí

anderen.lk schrok en bleeíop de

sloep staan. Het politlebureau \1as 8e_

sloten.'Lopen maa.', hoorde ik zegtën

Var Riiswiik passeerde me en sist tu§_

sen ziln randën door da! k Ooms

moet waarsch!wenl

Ook bii Coté wordt huiszoeking ge-

daan. De illesalë biaadjes dië onder de

piàno liggen, worden gevonden, maar

Mevrouw Coté:"Er werd vàn ales

opengebroken. lk moest, Íre! m'n

dochtertie, binnen tweë maa 24 uur

( srrl! )
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hebben dat zii een jodin is,wordt Lies-

je op l0 maart vrij8elaten. De com-

mandant geeft haar zes goed b€létde

boterhamm€n mee en wenst hàar een

goede reis.Van zijn opdrachr zich eerst

bii de SD aíte meld€r, rrekr ze zich

Gedenkt in uw gebeden de zrel van
zaliget

Ilenricus Gerhardus'
van Broekhuij sen

geboren 4 December 1919, door de

S.D. sefusilleed op 14 ÀPril 1945
te ÀmsterdaB.

}Iij viel voor ziin vaóerland.
Broekhuiiren

krijStVisser ge-

ze schap yan de llmuidenaar Henricus

Gerha.dus van Brcekhuijsen, dat is er
éér van een tweeling. Die maaktér te-
keningen vàn de k!srverdedisins.lr de

cel tegenover heír komr zijn broerAr-
no duslohanres. Er is een ver8issins ln

het spë|, yarwëge her tweelinSsch:p.

Herricus Gerhardus k nietverooÍd en

hijzou dàarom alle schuld op zich ne-

men. Hij sterfr voor het vuurpëloton

en zijn broer koÍnt vrij.

was en vlakbil het Màagdenhuis zag hij

zijn vrouw staan.lk gint naàr de Hol-
landse SS'er toe en vroeg ol de huile-

balk naar haar toe mocht. lk stond in

de houdirg. Hij vroeS wie ik was.lk
antwoordde, dat ikViss€r uit IJmuidén

was er vroëg hem mlj een plezier te
doen door die man viifminuten Ínet

zijn vrouw te laten praten.'Dark je

feeste ijk, in het publiek ben ik hem zo

kwijt',2éi hlj.lk yertelde hem dat ik

garant zou staan. A s-ie vlucht, dan

pakt ! mij'. Het mocht. De man girg

naar ziln vrcuw toe. Het was een hart-

v€rscheurend schouwspel. Na viif mi-

nuten kwam hijterug.
We brachten ales naar het l4aagden-

huk, bisquit, vet enzovoorts. Een

zwarthandelaar verborg wat bisquit en

een potie vet in ziln broek. Een Ss-oífi-

cier zag dat en stond te grijnzen. Hii

liet dië man hard aan de kànt open,

wàardoor het spulviel. Het publlek

stooí er op aí het was zo Yerdweren.

Eer deel van de goederen ging meè

naar de gevan8enis,voor eigen ge'

VÈser:"ln de gevangenis warër twee

anSe gangen, die op een kruispunt bij

ëlkàar kwamën.We moesren naast el-

kaar Saan staan.We droegen gevanSe-

niskleding. Eén gevangëne begon re

huilen.'We worder niet dood8escho,

ter, we Saan werken', zei ik- Er kwam

een wàgen voor nrer vier gewapende

SS'ërs. Daarmee reden we naar deAm-
sterdàmse havens. Daar was een berg-

plaats van de llLegaliteit ontdekt. Het

8in8 om levensmiddël€n €r wàpens.Al-

les moest naar het l',1aagdënhuis ge-

bracht wordèn. Die man begon weer

te huilen. Het bleëk dat hijdie dag jarlg

kroop ik uh angst

dat ik een heLe

teit. De angst viel

weg.lk nam af-

der spanning. Op

diezelfde aÍdeling

zarenVan Rijswiik

€n Coté ook. Zil

le geíusilleerd.

Dat vertelde die

Duitse wachÈ

Yiebohn

JurVisser heeft nog nooit een gevanSe-

nk van binnen gezien.Twee daSen zit
hij in de cë|. Dan krijsr hij, in gebroker

Nederlands. ëer kruisverhoor met dè

SD'erViebahn en nog een ander

Visseri"ln de gevangenis hoorde ie
Psalmen ën het Bordslied:0p broeders

op gezorgenl lk zàt een mor8en tesen-

oYe r Viebàhr. 'Zer een wacht voor m'n
lippen'bad lk. Het gëbed is yèrhoord.

Viebahn vuurde de vragen afterwijl de

ander typte.lk mochr niet antwoorden

met ja oí nee, maar moest eén om-

schrijving geven en ik moest hem blij-

ven àarkijken. Op den duur wee! jë

niet wat je zeggen Ínoet. lk heb ni€-

mand verradën.'Die vervloekte Hol-
lander heeÍt ons niets wijzer geÍnaakr!

lk kan me voorstëllen dat mensen op

deze wijre doo.slaan. Om 14.00 uur

werd ik opnieuw gehaald voor yer-

hoor. Drie kwartie. kreeg ik dezelíde

vragen, maar nu in omtèkeerde volgor-

de.Viebahn vloektë me !it.'We ziin

nog geen stap vetuer'.lk terug naa. de

cel.Twee dagen zat ik daar Er gaàt heel

wat door jë heen: vrouw, kinderen,

ouders. broeB en zrÍere.
Na een week werd ik overgep aatst.

Viebahn had de doodsrraí uitSespro-

ken. Hil had volmacht yan de SS.Wij

waren de gilzelaars n dëWetering-
schans. Bij aanslagen in het land wër-

den wij er àls represaille u tgehaald.

Op €èn ochrend kwam er een vdende-

liike Duitsë wachtmeester'lk ber anti-

Hh el zel hij,'kan ik wat voor u doeni'
lk vroes om een Nederlands bijbehje.

lk kreeg het onder de voorwaarde, dat

ik zijn naam niet zou noemen. Hij heeft

inderdaad voor het bijbehje gezorgd.

Tot op de dès van vandaas ben ik hem

daàr dankbaar voor Het is mij die n€-

ten weken rot veel lroosr geweesr.

'Ben le bereid God te oitmoeten àk ie
voor het vuurpe oton staat?'vroeg ik
Ínezelí aíTwee dagen en nachten
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Vla de buizen van de verwarminS hooÈ

de ik gëtik. HaLlo, hallo'.lk 8èí ant-

woord vLakbii de buis.'l'1et uw buur-

man'.'Hoe IanS bent u hier all,'Een

wèek oÍ drie'. antwootude ik.'lk één

weèk,ik heb wàpens bezorgd na èen

dropping'. H j was l9 jaar en verlooíd.

lk vertelde, dat hil hoosstwaarschljn ijk

voor €en vuurPeloton zou komen, om'

dat hiizlin ring en winrerja§ had moe-

ten àígeven.lk Probeerdë hem te

troosten. Hij bedankte er nog Yoor' De

volgende das werd h jweSSehaald ën

doodseschorcn. waarom zou jij blil-

vén levenl'vroeg ik me vaak at

Op een avond Sing de dëur oPen en

rolde er iemand naar binnen.'Waar

kom le vandaan,wie ben je,waarom

ben ië sepaktl'vroeg lk.lk kreeg geen

antwoord.'Ga maar slaPen, het ich!

Saat zo uit.IlorSen praren we verder',

zei ik legen hem.lk was Sewend hard'

op te lezen en Psalm 42 te zingen O

lr,ijn ziel, wol buigt g'u neder' Halvetwe'

ge hoorde ik snikken. Het ljs was 8e-

broken-'l'leneer, met die Psalm is mijn

moëder SestorYen', zei dè Ínan.Wil

war€n beziS d e P§alm oP te schrilven,

roën een Holland§e SS'er ons betraPte.

Hij nam het brleíe van on§ aí en las

hàrdop'O mijn zielwat buiSt 8'! ne-

dërwat een dwaas ied ,lachte hii ons

uit. Hii trok zijn revolver, nam van mijr

medë-gevangene ziin polshorloge àí en

gafons bëvel ons Sehee uit te klëden.

Hli ram het papiertje en §chëurde dàt

n vele stukiës en strooide dat in de cel

uir.Wil Ínoestën Seheel naakt a deze

stukles opraPen.Wat een vernedering

en war een striid om die landYerrader

niet aan te vLiegen! Hijstond er bljte

14iin celgenoor was bii Purmerend 8e"

aresteerd, blj een sewaPende o€ie-

ning.lk verte de hem op wat voor aí-

deling hil gevangen zat. Hii bégon noe

hardèr te huilen.'lk kan nlet §terven, ik

hëb een vrouw en drie kinderen en

eèn verhoudirg met een koerieBtèr lk

kan God niet ontmoetën. Hij begon

zijn leven op te biechten.'Nu tegen-

over een mens, maar nu ook tegen-

over God. Laten we samen Saan bid_

den'. stëlde ik voor Hil heeít allë§

ve.tëld.Twee dagen en flacht€n heeít

hij geworsteld en gebeden. Hii kwam

tot rust. Hlj had de lekerheid dat ziin

zonden veteven waren, hil had vrede

in zijn hart. Een paar uur larer kwam

èen Ouitser hem halën.'Deze man

wordt doodsescholen, zel hij.'lk ben

zo dankbaar dat u mij in contact bracht

mèt God. lk kan de dood onder ogen

zien. Hàrtelijk dank, het ga u goed 'k

Hoop dat u uit de geYangenis koírtl
Dat warën ziln laatste woorden.Toen

begon ik te huilën.lk heb er §Pljtvan,

dat ikte€n naam en adres van de man

wht:'

Op 4 mei 1945 wordtlurVisser uit de

gevàn8eni§ vrijSëlaten.

moest vanweS€ de overÍnacht aan Poli_

liebewaking op het aatste moÍnent

worden aígelast. Largendiik geeft de

schuld van de inyal bii Coté aàn KIPP.

Tot op de dag van Yandaag is niet be-

kend hoe Kipp op de hoogte was van

de bijeenkomst. Betrokkenen hebben

wel een vemoeden, maar kunnen dat

Op 5 mei 1948 wordt oP het Plein

1940-1945 in Umuiden het monument

van de Geva lenen in de geméenteVe -

sen onthu d, een lnitiatieí van de groeP

van Cas Spoor als §aluut aan hun vrien-

den. Een koers, Een srrí4 De vr,lhed i§

Péter van den Berg is op 5 december

1994 overleden. Ju r Visser is oP l4

aprll 1995 overleden.

Dè arrest.tie van vèr€tslièdèn in SantPoort'dorP

GEMEENTE ÀMSTERDÀM
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Na de oorlog spreekt Henk Yar Dilk in

her Anthonlu sziëkenhu È in Umuiden
Ko Langendilk, die daar ligt vanwege

een Ínislukte, op hem Sepleegde aan-

slag in Haarlem. Eér Poging Yan De

Drie /Muskeli€rs uir hét Santpoor$e

verzer om Langendljk tijdens zijn

rransport naar UÍnuiden om re le88en,
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Guus Hartendorf

lntocht van de
Canadezen in

Santpoort-dorp
De Canadees George Jeffrey is soldaat en tamboer bii

The Royal Canailian Regiment, the RCR.

Hii meldt zich, evenals zoveel andere Canadezen, vrijwillig
om dienst te doen en zo te helpen bii de bevrijding van Europa.

lL 1,944landt hij in Sicilië en trekt op door Italië.
Uiteindeliik komt hii in Apeldoorn, waar de Canadezen

zware striid leveren. Vanuit Apeldoorn rukt ziin onderdeel
via Amsterdam op naar Velsen.

Op dinsdag 8 mei 1945 arriveren de
Canadezen in Santpoorr-dorp.
Aat Hop, BarrVerkruiissën en Cok
Heilig, inwoners van dàt dorp, zijn ge-
tuige var die feëstèlijke intochr.

ln de jaren tachdg is leífrey mer anderé
strijdmakkers terug ir Apeldoorn en in
199, irVelsen. Her wordt een harretijk
weerzien en op 5 mei t99l betevën de
bevrijders var toen, opnieuw in au-
thentieke eServoertujgën yan Kee,
Ihem Ro/ling de intochr in Santpoort,
Drjehuis én ljmuidén. Zo sémakketijk
als in l99l, ging het in 1945 bestist

Georgèleíírey omschrijít in her korr,
hoe dat toën ginE. Zijn verhaal beginr

Wellwhen things quieted down in Apet-

doam they noved us up ta o ploce calletl
Nieuw Millisen wherc vrc fauntl the Has-
tings ond Ptince Edwad Regt still cleoring
out the Gemans in that orca sa we went
into o defensive position for the night.

,
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r28 Eèn 8emèènt. in oorlogstijd

The next,lay we wefi inra Gafuercn and

inlo rcstwe wherc therc ton I I Altil 10

Moy 7 . On I Moy we gat abootd ltucks

ond heoded fot Unuiden biiwo| af

Anersfaotl ond AnsÍe am. Our canvoY

wos completely slapped in Anste om by

dousonds ofpeople wfio were giv,ng us

Ílowers, hond shokes ond kisse§.Íhe

ltucks had 10 .towl thraugh the whole ciq

wilh the people.heeriig and woving t0

u5. h wos very eDolionoJ to see the oíd

nen ond wonen openly ctying.We nevet

ex|e.led ony'thing like this lo hoP\en to

us ond we were completeJy §toggered b/

ou rcceltian. FinallY we orriYed in

tlr/,uiden and rcceived onolhet natvelous

rcception, ohhough sone whoi snaller

liom the townt People. k §eemed thot

evetyone in town cone to welcone B

ond il seened that all of us goine'l do-

zens oí new fuiends.AfÍet a cauPte of

díys ofsettelirg in, we stort€d to dt'ornr

Íhe Geïnan Gartisan of 15 000 Íroaqs

along wiÍh all lhe cari'p followets they

hod.They Íuned in every lype af weopon

you cauld inoglne, BtiÍish Brcn guns'

Br,rish Lee EnÍield riÍlet,Americo,

Garcnd rifles, French tifles,fomny grns'

sl€n gln§ os weílos weapon§ fiom 0ther

aounries too namerous to mentio,.

Au Connontling Offce\ lr''aior Frcnk

Doion wos ot thattine in Canman'1

over the 15.000 6ermon soldier§ o§ weii

as 450 DuÍch underyrcund ond 120 Btil

ish trooÈ§, so You see, h€ hod his ho,ds

futt."

Yettaling

"Nou,to€n dé rust inÀPeldoorn weer'

gëkeerd was, moesten we oPrukken

naar een Plàats, Nieuw I'lilli8en 8e'

naàmd.waar we h€r Hdíings dnd Prince

Edvord Regiment lroífen, dat nog

Íeeds beziS \Mas het gebied te zuive_

De volSende dag

gingen we naàr

Daar bleven we

van l8 aPriltot
7 mei. Op I mei

Singen we in

ting lJmuiden, via

dam gehe€l tot stils!ànd door dulzen'

den ménsen dle ons bloemen gaver,

hànden schudden en kusten De trucks

rnoe§ten zich langzaam eën weg banen

door de stad, !erwiil de mensen ons

toejui.hten en zwaaiden Het was heel

ontroerend oude manner en vrouw€n

opënLijk te zi€n huilen.W€ hadden

nooit Yerwacht dat ons zoiets kon

overkomen en we sronden PérpLex van

Íenslotte kwamen wë ln llmuiden

(waaronder leÍfrey ook SantPoort-

dorp rekent) en weer kregen we eën

gewe diSe ontvangs!, alleen wat klei_

nèrvan de bewonërs. Het lèek wel

,sof iedereen uit die plàat§ ons kwam

venvelkomèn en dat wë allemaaltien-

tallen nieuwe vrienden kr€8en' Na een

paar dagen van installeren, beSonnen

we het Duitse Sarnizoen !e ontwapë_

nen:15.000 man. Ze hadden allë moge-

lijke typën waPens die ie je màar voor

kunl stellen: Engelse brenguns, Engelse

Lëe Enl eld-gewe ren, Amerikaanse Ga'

rànd'sëweren, Frànse 8€weren,Tom'

my-8un§, Íenguns en wàPens uit ànde'

re làndën,te veeLom oP te noemën'

Onzë commandant, majoor Frank Dar-

ton, had in die tiid zowel hët comman-

do over 15.000 Duits€ soldaten als

over 450 Nederlander§ van de Onder-

sronds€ en 120 EnSel§e ÍnanÍhaPPen

dus je ziet, hil had z'n handen voLl'

Àar Hop over dle Ín€ida8en van 1945:

"lk was toen bljna l3 iaar en woonde

in dë Hoofdsrraat oP de hoek met de

Huis ten Bilt§raai Dagelljks stonden

vanaf 5 mel mensen bij de Hoofdstraat

en de Riiksweg te kijken of de Canade'

zen al kwamen. ntus§èn was men be_

zig een er€boog te bouwen bij hët be"

gin van het dorP- Dorninee Meiier. dat

was de schuilnaàm Yan winkeher en

vërzetsmàn HennY Meijer van de

Wiistelàan. had daar zo'n beetie de lei-

ding.Toen die boog k]àar was, waren

er nog steëds geen Canadezen' Door

ons keukenraàm kon je tot aan de 8ro'

te roomse kerk aan de Riik§ttraa eg

in Haarlem kliken.Íoen we oP 7 mei

zaten te eten, zagen we PlotselinS klel_

ne tankles over de Rijksweg richting

llmuiden rljden. Ze stoPrèn niet in

Santpoort."
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Op I m€i komen lwee Canadese mo.
torriidërs Santpoorr binren. Zij hou-
den halt bij de toenmaliSe coÍoss€r,eÍo-
briek jínsen, vraar nu de Riiksweg en

de Broekbergenlàan saÍneikomen.
Honderden mensen omrinS€n hen. Er
wordt gelachen en sezoend. Dar heb-
ben die tweë alvaker meegemaaki
Het bliikr, dat ze kwartiermakers zijn.
Eyen l:tër komr ér eer leep bij en daar
stapt iemànd in, die Engels spreekt en

hun gjds wordl Overàl hangt de Ne-
derlandse vlag uir.

Hop: "Weer enk€ie ogenblikken later
kwam er een hele rii Cànadese legèr-
voertuiten, afSe àden Íne! jongelui uit
Haarlem. Er kon aÍnper Íneer iemand
bij. De trucks werdén opgestetd op het
bràakliggende terrein achter de j.ï
Cremerlaan. Die dagen werd er heel
wat afSefeest, en bij caíé De Weimo,r en

de winkelyan Toberno/werd eedansr. tn

het wijkcentruír bij de Dorpskerk wer-
den dansavonden belesd, waàr ie al-

lëen naar binnén kon als le een kaarr
had, maar met een leuke zustër oí
vriendin lukte dat ook well

meeÍer Enschedélaan in huis. Er is geca-

prtuleerd',zegt eén van her.Otter haalt

eer íes jenever tevoorschijn die hiivoor.
de bevrijdinS hëërr bewaard.Hoewe ze

de bevriiding alvjeren,is her no8welaf-
w:chten geblàzen, want de Canadezen

Bart Verkru ijssen: 'Dë yolgende dag,

om halÍzes's morgens,ging ik hët dorp
ir. Bij boëkhandel Erosmus hinSen paÍn.

Ílerten over de bevrijdinS en her itteEà-

le kranrjéJe llo,nriendroi. Dat was een

voortzëtting van her illegalë blaadje
Bc-Nieuws, vervaardigd door Henry
l4eijer.ln de Hoofdstraar liepën rwe€
Ínoffen in uniíorm, maar ze hàdden ëer
oranje §jerp om. Dat was een sek se-
zicht, maar kenneliik waren zii de oor-

Die dag zagen we echrer geen Canadë.
zen en ook de zondag en maandag

erop niei Op dinsdag I nrei zag hët
echter zwart vàn he! votk op de

Hooídstraat en de RijksweS.leeps en

ordonnansen stoven over de w€t. De

Jeeps sirsen door naar !muiden, waar
de havencomnrandanr zich niet wilde

Dè intochrvan de C.nadèzèn in Santpoorr.dorp

piaats voor de Canadezen van het Hos-
ting, ond Prince Edwad Re}iment. Eetst
de Duirsers en na hen de Canadezen
moeten welgoed uitkijken, want in
sommige huizen zijn alvoor dë komst
van dë milirairen de vloeren gestoopr.

Het hout brandt op in de noodkàchel-
tjes. Zeifs Haarlemmers halen het hou!
rit Santpoorr weg,afgevoe.d op sieë-

Vanuir hun legerwagens làten de Cana-
dezen muziek horen. Dë bevolkinS
dansr Prt yout righÍ hond out, put yaur

left hond aut hocky packy.vetkruiissën

weet her nog vrij exact,gàar uh zijn
dak en doèt de danspasies voorWaar-
iijk, die bevrijding heeít een onuitwis-
bare indruk achrergelaren.

Bar! Verkru ilssën | "Op dè l.ï Crëmer-
laàn en de Kërkerinklaan werd gedànst,

nët als elders in het dorp.lÍejsjès gin-
gen met Canadezen uit, waarbijBos.
beek druk werd bezocht. De geyotgen
bleven soms niet utr. Een van dë Umur
dense Íneisjes die naar Santpoor.t wa.
.en Seëvàcueerd, NeJ, werd zwanger
van €en can:dee§, màar die was roen
dat onrdekt we.d,al weër reruS in Ca-
nada.lk schreèí yoor Nel een b.ieí
naar de burgemeèsrcr van zijn dorp en

legde de situatie uit. Prompr kwàm er
eer cheq!e van een paar honderd dot-
lar teru8, waarop Nel ràar Canada ver-
trok. Daarna kreeg zë nog negen kin-
deren van die man.Voor haar liep dar

lk was de erorme hoiger die we gete-
den hadden, verSeren. Het was die da.

gen één groot feesq iedereèn kwam
tevoorschitn. Tientallèn Canadezen
blevër een paar weken ir Sanrpoort.
Het was heelSezellig, na al die jaren

van eilénde. Over het algemëen v/aren
die Canadezen jonge binken.We spra-
ken met hën over de strijd, hun tijd in
Italië, maar een aantal zag het yechten

ook wel als avonruun Zo had er een
het over een riesté Sebeurtenis in lta-
lië. Op een gegevën moment kwam er
een mof mer optestoken handen naar
zijn maàt, kenneliik oÍn zich ovér re Íe-
ven.Vjàkbij Sekomën gooide dje Duir.
§er èchrer een hàndgranàat, waardoo.
de Caràdese soldaar sneuvelde. De:n-
dere Canadëes schoot daarop die moí
íinaal met zijr srengun aan stukken.,,

Op vriidag s mei l94s zit de dan 2o"iari-
ge Bàrtverkruijssen met nog een aantal

anderEn,onder wie Oner uir lmLriden,
bijde íamilieVan Baarselaan de Burge-

VolgensVerkruiFsen ziin dè Duitsers
vanaífebruari 1945 ook ingekwarderd
in huizen aan de Kerkerkinklaan en d€

l.ï Cremerlaan. zij maken vànaf I nrei
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t30 Eeí gemeènte in oo.logttiid

Het is een tiid van uitersten.Verkruljs'

§en ziet een Dui6er en een Canadees

op een bankje zi$en. Dàar snaPt hij

nièrs van- De Canadezen hebb€n het

dan ovër th€Jerries, de moÍÍen en

Verkruiissen ziet lange rijèn DuLt§ers

lopend voorbij trekk€n, dchting ljmui'

dën. Daar vandaan worden ze naar die

Heimol teruggëstuurd; deeLs lopend,

déels met leEeryoertuiSen. Onderus-

sen worden ook in Santpoort de Ínoí'

íenhoërtjes aan8ePàk. ze worden

kaalgeschoren en bii sommlSen wordt

een rotle door de brievenblrs 8e8ooid,

waarnà de bewoners Sillend naar bul-

Cok Heilig:"Via íamilie kwam mljn va-

d€r in contact met llelker,wonende

aan de Burgemee§ter Enschedélaan 49

in Santpoort. Ons 8ezin, twee tàntes,

een nichtje en de hond trokken bij

hém in. Hij vond zo'n Sroot Sezelschap

ratuurLilk niet echr leuk. ln een paar

dagen werd onze huisraad met Paard

en waSen nàar santPoor! overge-

bracht. Later moesr ook l'lelker eYa-

cuèren, omdat hii niet economisch àan

VeLsen gebonden was.Zo kresen wii

het hele huis ter bë§chikklnS, naast de

boerd erij van Vink lntussen was ik ma'

chinë-bankwerker Seworden bij de

Haarlemsè scheeP§bouwl'

Omdat Heilig rooms"kàtholek is Ína-

ken zii als ëvacué§ deeL ult van de r.k'

parochie van santPoort, waar Pastoor

Goossens, geas§isteerd door drie ka-

pèlaans, de scePler zwaait. OP een 8e_

gëven moment moeten de Pàsbr e en

het klooster ook oP la§t van de moÍÍen

ontruimd worden. De nonnen viiden

Cok Helllg:"14eneër pastoor kreeg de

mooie kàmer en at aParr Na het etën

las hli uit her illegale blad Irouwvoorl'

Op l9 okrcber 1943 krijgt Cok HeiliS

beveLzich te mëlden voor Duitsland'

Hii doet dat schijnbaar víel, krijgt daaF

door een Sratis PasPoor! ën reis! Per

rrèin naar Àmsterdom Ce"rrool. Eèrder

heeít hiiS€hoord hoe het oP het sta-

tion toegàat en weer hij oP die manier

de treln naar Schagen te Pakken,waar

hij bii familië onderduikt. Omdat hij

)

D. bu§hdlr. Írd í0goÉrcr"d r, hd.,,4!guí'

VanweSe de aíbraàk ln llmuidën kan

ëen groot aantal naar santPoort geëva'

cueerde l]muidenàr€n niét meer terug

en ook een aantal geëvacueerde Sant-

onderdak in een kindertehuis aan de

Duinlusrpa&wë8 en Goossens trekt bii

boerV nk in. Dle woont daar met zijn

dde dochters, een zoon en een broer'

Maar de paÍoor willen ze nlet we gé-
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poo.tërs keert niët meer terug in hun

dorp. De SantPoortse bevolking Yeran'

dert.Cok HeiLig is zo'n man die van

llmuiden naar SanlPoor! evacue€rt.A s

de oorlog ui!breekt, is hij biina l7 jaar'

Hijwooit mèt ziin ouders, zuster en

broér op dë lJmulder§traalwes l3-F.

Pal voor hun huis,oP de Kànaaldijk,

plaatsen de DuiBers in de zomer van

1942 een s&k afweergeschut Ínet

zoeklicht. ln het najaar van 1942 kriigt

het gezln Heilig oPdràcht te evacu€ren.

E



BEI(E NDMÀKIN G.
Op bèícl t dén §teErchEb*clieb[.! n! Nèdèrl.íd [aír
dc B:ll{onmiqrÀ hr h.l h*tc Npdrl.íJshE e.bnd in
àd bellrs rà d. buErhftlkins de se,leltdijl. o;hinixs

rin d. g.ocen!. heEten.

Her gebied, dat in deze gemeente voor on!,
ruiming in aanmerking komt, is

de strgok gelegen tusschen de

S.Iwij!, UiBe!, Blc;ddhl d Aslddn.
D. oynis.rÍ'ct@1pllM voÀla in hd rij,l'rl Hn t9
SÉpt. rd 21 s€pr, 1944 ihor d. zore hn .L Co@ÀÈ Eur

g.r!.vrlking ddas.bralll in d. s.rea . ANterdrD.
E r i.d.n ai, drft .r r. a@ e*ijr!í.a Ètud( 

'n do{r d. Drnsl$
VÉlEÀr Eqlftí5!! t-d.o d. !ro . è EltE ,d4 n!dà.ci!Ë

Etr Èóli}i!, d.Llin! .t U6li,;.
YEL:iEN,. 19 September 1944

GEMEENÏE

,IJ. VAN DER \!'E'DE

Dè into.ht van de Canadczen in SàntpoorÈdorp l]t

l'1ilr vader zag kans de benedenelage

te krijgen van de poppeníabriek Anjo in

Halíweg. Door de illegalileit werd op

26 noveÍnber in Halíweg een trein op-

geblazen, waarna het verzet alle man'

nen waarschuwde om weg te gaan, met

het oog op represailles.Wljgingen

toen tijdelijk terug naar boerVink, lo-

pend via de Slaperdijk. BljVink bleven

v/e een week.lnderdaad kwam er in
Halfwe8 een razzia en op 27 november

ook een grote razzia in Umuidenl'

Het gezin H€ilig wordt op 26 íebruàr

I 945 wegeeboÍnbardeerd uit Halfweg

en dan besluiten ze naar Santpoort te-
ru8 te keren.waar ze clandestien in

hun'ëigen huis Saan v/onën. Dë burge"

mëest€r van Hà íw€g géeít ze eën brieÍ
mëe,wàarin hii de rëden van vertrek
uit Halíweg aan8eeft. Een dag later
kriisen ze bonnen voor vijfwittebro-
den ën vijímaal 125 gràm màrsarine, in

het kadér van hulp van hèt Zweedsé

een stom(ooÍ heeft met daarop zljn

adres in Sàntpoort vernreld, Ínoe! hil

om aan bonnen te koÍnen met eën ze.

kere regelmaàt terug naar het dorp.

Die bonnen heeít ziln ranre nodig om

Yoor haar onderdu ker aan voedse te
(onren.A s ionse vrouw vermomd, on-

dern€em. Heiig per fels de rëis van

De Noord naar Santpoort. n septeÍn-

ber 944 komr hil weer n Santpoort

wonen.14aar daar bliiÍt hlj niet ang

Op 8 maart word! er in Santpoort een

razzia sehouden, waarbij de mannen

bijeen worden eedreven op de hoek

14iddenduinerwët-Burgemeëstër En-

schedélaar. lÍeyroLrw Hëi ig ziet dë

Eroep langr haar huis komen en vraagt

ln het Dlits . zij is bij de grens mer

Duitsland geboren en opgegroeid' aan

een soldaa! oí hii twee mannen wil la-

ten taàn. De twee zijn kernelilk op

hongertocht naar De Noord geweest.

Zij biedr de Dultser cognac aan. maar

hii durít niet.Wel krilgt ze het voedsel

Yan de mannen en hun adres.Via de

Heiligi" Op l9 seplember 1944 kwaÍn

het evacuatiebevel voor Santpoon.

Voor we, samen metVink, vertrokken,

stopten v/e het huisraad onder de

v oer Daarvoor werd eerÍ de zaak

u tgeSraven. Daarna ginSen we naar

Spaamwoude.Waar pastoor Goossens

bleeí, weer ik n e!. He! ene tezir kre€g

onderdàk in een paardesta, het anderé

gez r in een pinkëstal.We s iepen in

een schapehok, de paardestal en op

zolder.We hadden n de slaapvertrek-
ken Sezelschàp vàn muize. en rartei.
Toen de koeien op stal kwamen, moen
rén wè veftrekkèn Vink wàs in Sànn

poort nodig voor de voëdselvoorz e-

n ng en kor dus naar Santpoort !er!8.

po hle weetzii hln ouders in Leiden in

te lichten. die na enkelé weken h€r vei-

iggestelde voedse komen halen.

Cok Heilig:"Op 2 mei waren er voed.

se droppings op Schipholi het ëinde

van de oorlog was in zlcht.Vink hàd

vanweSe zijr stàl we stroom en Coré

van deTerraswes, die bij het PEN

werktè. had de mëter vèrarderd. Die

liep achter!it enVink gebruikte zo-

doende in de oorlog minder rt.oom
dan daarvoorVanuit die sta liep een

draadjë ràar ons huis ën konden we

naar Rodio ordije luhteren. Op vrijdat
4 íre oÍn 21.00 uur werd vià Rad,o

Orarie dè capitu atle bekendgemaakt.

Op 5 Ínei mo€Í lk ÍnetVink koeien,

long vee, een paard en een veu en van-

uit Spaarndam naar Purmerend over-

brengen. Dat ging te voet,waarbii ook
boer l',larkerink van Beeckest,j, zich bij

Via de spoorbrug bilVëlsën, die tot
verkeersbrut was omtebouwd, en

Akersloot ginger we naar de PurÍner

Om en om konden we uitrusten op de

kaasbrik, waarvoor een paard gespan-

nen wa§. OndeMeg bij Pie! Stuijt in

Assendelít, kregen de koëiën lappen

om de poren, vÍant dië beestën zijn

n et gewérd zo'n ëind te lopér ën

daardoor beschadigden zlj h!n polerl'

Op 6 meikomt ervogens Heilig pe.
ontëluk een voedseldropping op hel

tandje van juífiouw Enschedé aan de Ee-
liiknamigë làan. Heilit zit op het dak

van ziin huis en ziet dat het v iegtuig

zijn lading laatvallèn. PljLsnelis hilter
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plekke, hët is íechts een minuut Later,

ën tot zijn verbàziÍrg ziet hij al tiental-

l€n mensen rond het landje sËan. Blik-

ken en zakken zijn nëergekomen en

Ínen is druk bezig de boe veilig te stel-

len. Heilig heëft de kaasbrik vàn boer

Vink'gëleend' en is bèzi8 hët voedse

op te laden. Dan komt een Duitse Pa_

trouille, wàarbij Seschot€n wordi En-

këlën ràken licht gewond en iedereen

maakt zich uit de yoeten. De kaasbrik

is inmiddels weer he emaàl lëe8, an-

ders zou het er voor Heilig slecht heb-

ben uitgezien.

Tër plaatse is ook d€ Santpooner Bies-

h€uvel, die van de Duil§ers toestem.

ming kriiSt de opslag en vetue ing van

het voedsel te regelen. D€ zakken en

blikken worden eerst raar het jeu8d.

Eèn Semeè.te in oo.lógttijd

Cok Heilig:"De Canadezen kwaÍnen

maar nier. Op 7 m€iverschen€n de

Binnenlandse Strijdkrachten op straat

en op 8 me kwanren de eersre Cana.

dezen even yoor drie uur's middà8s in

het dorp àan. Eerst een leep ínet een

v3g en een cànàdë§e Seneraal ërin.

Een man uit Santpoort die Engek en

Duirs sprak.werd to k van de Seneraal

en vertrok snel richting Umuiden.

Rond drie uur kv/am de hooÍdmacht in

Santpoo.t aan, zo'n negenhonderd

man met hun voertuiSen.l4et mijn

toekomstige vrouw Ria, de dochter

vanVink,ging ik naàr de winkelvan

Dè bd4dss op de Hdge[ige"es, &r hoogrè tri d.

Ktuidberyerwes (vëtz. c L Hciènd.4

I

D. Cóhadèe vetetunen, hm ..htsenotë. 2r d. ,loedèl

zaksletes nn dè RCR t Dui§lond wot devaondlEe

Ri)ks HBs in Unuiden. N.i t ca t -

À.hÈxr 14, rm ler aholq NN, Pièr (.rr.6hoe(

Bdb tltonrc,Wiltu.d Pik, Eti. DÉh.t, 6uus

Dóóa@r: Davr &owi, NN, NN, 6eo,rè lell,en

Dddryor: J RaRipe,tr, Roi,4ii0,4 HdÍord s!*.,ro,,
Lën crrn nssàden d.htèt Mo een l.llèt) NN,Íon

Hrdhshon, la.kÍay'ó\ NN, kn witrdhs,ars.

Cone[us, RCRjDèle4 chjà You,s RaR{p.r.i ]ohn,
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huis van de nabilgelégen Dorpskerk ge-

bracht,waarna het gesorteerd naar de

w nkelvan kruidenler Hop aan de

Hooídstraat 8aàt.

Slebos waar we rode en blauwe veí
kochten.Van lakens maakten wë daar_

mee vla8Sen. Het hele dorP wàs één

vlaggenzee. Eind meimoe§t erzelfs èen

verordënins komen die het vlaggen bë-

perkte,wantze bleven dag en racht han'

cen

De Canadezen namër de won ngën van

de Duitsers over.Vànzelísprekend ont_

§tond er contact met ze èn werd er

volop op verschillende pl€kken in het

dorp feest sevierd. Onze bëvrijders

vertrckken op ll juni 1945 ui! Sant-

poort. Het normale lëven b€8on weer
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oè intochtvan d. Canadëz.n in Santpoort.dorp

De Engelsman lvan Hamiltor, op 9 íebruari t922 teWaltsend
onT)ne geboren, mèldt zich bij het uitbreken van de oortoS,
seprember l939,vrijwillig bil de marine. Hij doet dat uir
'avontuur'en moet voor l2 jaar tekenen. Hij wordt echter
nog nier op8eroepen. Na het debàde van Duinkerken mëtdr
hijzich yervolgens bij de Home Guard in Eornemouth, waar
hij dienst Saat doèn.

lvan Hamilton:"Op 5 novembér 1940 werd ik opgëroepen
voor de marini€rs. l.1ijn lichring bestond u t veertig man.
Slechts één zou de oorlog fiët overlever.Tor september
l94l volgde ik mijn marin iersopleiding, waàrna ik ingëdeetd
werd bij de P/ymouth Diy,sion en op een troepenschip tn floÈ
tielje naarAlerandr:è ging Dar wàs acl^r wekel varer via

Zuid.Afrika. Bij aankomsr inAlëxandrie wërd ik geptaàrst
op het slagschip H.M.s. yolioir. Vanu ir Alexan drië werd dë
Italiaansè vloor bevochren. Op l7 decembër t94t werd de

Voliont in de haven van A exandrië opSeblazèn en raakte aan

de grond, eveials ons andere sla8schip, de Qo€en E/izdb€th.

De yoliont lag zes weken in èen nooddok,werd dàar opse apt
en Ínoest toen voor verdere reparatie naar Durban, in Zuid-
AÍrika.ln iuni i942 was her schip zeewàardig en vertrokken
we naar Mombasa in Kerya en ColoÍnbo op Ceyton, waar
we deel uirmaakten van de For Eosreri F/eet.Achr maànden
voerden we varuit f,lombas: en Colombo sweeps uit opJa-
pansë schepen.Twee van onze kruisers zonken. Het stechle
rieuws l"oorde te r.ouwens n er. alleer her goeoe rieuds
kre8en we të horen:'
Via Zuid-AÍrika keert de yoiiont terug naar Engetand. Her
Suezkanaàl kan nog nier gebruikt worden vanwete de Duitse
aanwezigheid in Noord-AÍrika. Eind voorjaar'43 gaat Hamit-
ton opnieuw mét de yoliont, nu via de Straat van Gibrakar.
naarAlexandrië. Dat is sinds de ovel.winnlng van Llonrgo-

deerd, waardoor de vloot niet meer dan 29 knopen kon va-
ren. Cunningham vond dar n orde,wart de yolio,rr kon ook
riet snellër dan 28 knopën varcn. Na de overgavë van de ttà-
liaanse vloor voerer we via l.lalta terug naar EnSetand, wàar
ir de havén Davenport van bemanning werd gëwissetd.Wij
moestën marcherend naar de kazerne,waar we bij àaikomst

Ilet nog veertien andërén werd ik intedeeld bij de despatch
riders.lk moësr zes weken naar de Srgnolschoo/, waar ik teer-
de motorrilden. begeleidinten doen, relefoonverbindjngen

r33

Biilar I

lvan Hamilton, van Duinkerken tot
de Hafenkommandant lJ muiden

mery op Rommel bij de íag yar ElAla-

mein weér moeeiijk. Vanu it Alexànd riè
opereert de yoliont vià lÍalta voor dë

kust van Sicilië, dat vànaí zee en uit de

l!cht gebombardeerd wordr. Daarna

rukt Hamihon op naar de kust voor
Salerno er 8eeft daar ondersreuning
àan de landing, evenàls voor de kusr bij

lvan Hamikonr"De lraliaanse vloot lag

in Genuà, maar ltalië had gecapiru-

leërd. De yloot voer uir naar Cap Bon

aan de Noordaírikaanse kust om zich
d:ar aan ons ovér te geven.Wij voeren

de haliaanse vloot reg€moer. Op ons
flottiëlje wls comÍnandanr de admiraal
Cunnirtham aàn boord van de yolionr.

OnderweS y/erd de kaliaanse vloot
echter door dé Duirsers tebombàÈ
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r34 Eén semèente ln oorlogstijd

aanlegSen en kaartlezën. Na mijn oPleiding werd ik overge'

plàatst naar Collingwood, waar we moesten oefenen voor

D-Day. Ons konvooi bestond !it vrachtwà8ens.J€eps €n Íno'

toren.ln één vrachtwagen zàt de zender' in een andère de

ontvanger. Die stonden oP ruime aÍstand vàn elkaàr, omdat

de zender door de viiand sepeild kon worden De zender

werd daàrom tlëchts bemand door één man'Tu§sen de belde

vrachtwagen§ reden de motorrijdërs met €en hà§Pel de b€_

kabeling uit. Ook voerden we proefàndingen oP dë kust uit

die er ongeveer net zo uitzag al§ de NorÍnandische Het was

mooi werk en ie was vriier dan anderen, want ik reed vée

met brieven rond Zuid'EnSeland zàt hël€Ínaalvol met mili'

tairen. De bevolking was 8eëvacuëerd.Wil zoudën, zo bleek

lat€r, met dë Canadezen oP.Juno Beo(fi anden.lk maaktë

deel uitvan de Ihird CoíodionArmv bij het onderdeeLdë

RoyoJ Novol Signo,s.We Singen oP 5 iuni I 944 aan boord van

een tonding Ship lonk (LST) met acht Ínotoren, Yrachtwagèns

en Jeeps.l€ voélde de sPannin8idit wa§ geen oeíenin8'want

ér ging zwaàrder materi€eL meel

Pas op volle zee hoort Hamihon dat de invàsie van EuroPà

zou beginnen. Overal om hem heen ziet hlj schePen €n tallo-

zë vliegtuiSen. OP de avond van de 7e

luni 1944 landt hijoPJuno Beoch,vlak-

bii het plaatsje Courseulles'sur-lÍer.

Hijziet de gesneuvelden oP het strand

liSgen €n veël màterieel. Het is vrese_

lijk, maar hij moet door.Tijd om er

over Íra te dènken oÍte helpën kdist

Hamilton niet.l4et ziln onderdeel kan

hii vriigëmakkelijk het strand oP OP

Juno Eeoch ziin vier zogenaamde beoch

mííers, di€ elk €en ordonnan§ heb'

ben. De ordonnan§€n riiden brieven

tu*én de commandanten h€en en

lvan Hàmilton:"lk was ingede€ld bij ka

pitein Collln Maud, die man metz'n

stokje en een herdershond.ln de íilm

De LanSste Dag heëÍt hii een buldot,

màar dat is oniuist De Duitsers hadden zich teruggetrok'

ken, màar op het strand waren nog wel sniPers. §luipschut-

ters, achtergebleven. Één zat €r oP e€n wateftoren' maar

die werd er vanuit zee afeeschorcn.lk za8 veël Duit§€ krilgs-

gevangenen, door €en Paar gealliëerden bewaakt voor l4aud

rëed ik op en reer naar het Íront, de hele kust langs, naar

Arromanches. Dàt was wel eens gëvaarlijk en dan mo€st ik

gebruik maken van vuurPauzes.

Op 7 juni zag ik Churchill, die in NorÍrandië oP víerkbezoek

kwam. De Canadezen trokk€n verder, maar de Eneelsën bLe'

ven een Pàar maanden achter met het oog oP de verbindin_

gen er de aànvoer vàn matèrleel.Vanuit Engeland werd een

bënzinepiiPlelding naar Normandiè aangeletd, dle làter naar

Belg'é we'd ve.plaatst we s iepel in de ourren in telqes

met een man oí zes. Dat was gevaarliik, want we werd€n

vanuit Le Havre door de Duksers beschoten ln sePtember

1944 Sing ik naarAalst,via Rouen en Lille,en werd dàar aan

een ànder onderdeel uitgeleend, waardoor ik weer meerÍ'ra-

lën naar Normàndië 8in8 14àar ook viaAàlst, Breda,TilburS'

Grave moëst ik naar Niimegen. Daar moes! ik mij melden bij

her Arny Sisnol Office

Bij Den Bosch werd hëvls sëvochÉn en stukje b j beeqe

kwàm ik in N jmegen. Daàr heb ik eerst een week in eën

klooster doorgebracht, want niemand wist mijte vèrtelen

waar ik prccië§ moest ziin. Uiteindelijk kwam ik te weten'

dat lk in Elst moest zijn. Onderweg daarheen zag lk bii El§t

oe (rJcks mët borer klaàr§taa1 en zag eer oaa' parà s ÍeÍu8'

Iopen en aí ën toe een JeeP Pas na drie weken wàs k weer

terug inAasqwaàr ik moeÍ uitl€88en waarom ik zo lang

was wëggebleven. Daarna kreeg ik een Paar weken verloÍ ir

Énselandl'

sàmen mèt een kameraad is Hamilton op zekëre avond in

een Pub in Londën Oaar vragen tweé Engekë oíÍi'ièrèn hëm

om hulp,wànt dië hebben ruzie met een stelAmerikanen

om eèn meisle. Hamilton en zijn maat helPen de Amerika-

nen, zodat een knokPartij uitblijít.Vànuit EnSeland wordt

driemaàl een Poging ondernomen om in Oostende re lan-

den, maar vanwege het íechte weer moeten Hamilton en
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De into.htvan dè Cànàdèzen in SantpooÉdorp

zijn Ínaten steeds weér te.ug. Bii de viërde poging om in
Ooslelde re Ioïer. roopr ee I var de schepel op eer n jl.
Het schip, met ongeveer 150 bemànnirgsleden en 800 man

vàn de RodorUritvan de noyolAirForce,gaatten onder.

Slechts zeventig mannen kunner ge.ed worden.
lvan Hamilton:" De lichamer za8 ik overal drijver. P otse ing

meende ik een vàn de drerkelingen te herkënnën.lk bond

een touw om Íniir midde en sprong overboord. Her lukre
mij om èr rwee uit te hè entdë ëen heeft het nie! overleefd.

ln totàal hebben we ongeveer acht man kunnen rèdden. Op
de terugweg naar Engeland riep eer vàn de Eeredden,ëen
oÍíicier, mij.lk zeiregen hem, da! ik hem ergens van hërker.
dë, maà. niet wist wie hij was,anders had ik hëm niet ge.ed.

Toen blèek, dar die officier de man uit de Londense pub was.

Uiteindelijk lardden we inWeÍneldinSe.ller de motor oí

Jeep bracht ik berichren naarWemeldinge,AntwerDen en

Àalst. Er wërden door de Duirserc kàbels gebruikt die met
een granaat omhoog werden geschoten,en als de kabel op
het hoogste punt was,werd de kabel aàn een parachute, die
in de granaat zat, reergelaren.Wil peuterden die granaten

open, haà den de parachute eruit ei tayen die aan de vrou-
wer. d,e ae z idë soed .ordeí sebru,(en. ook ionse .onsels
gingen dat proberei ën bijzo'n poging ontplofte een gra-

nàat. Een jonSen raakté zwaar gewond, de arde. was op sla8

dood. Onseveer 2s jaàr larer zou ik de broer van her dode-
ijke slachroffer in Zwole bijtoeva onrmoeten.
ln maart 1945 reed ik via Nijmegen naar Goch ën Kleve.

Daar bleeí ik een paar weken vanwege de ovërsreek van de
Rijn en reed op en neer naàr Nijmegen. Bil die overrocht
was ook een verslaggever. Die had in zijn auto een lypema-
chine en zijn v€rslagen bràcht ik naar NiiÍneger. Daar wer-
den ze echtër gecensureerd.Toen weer terut naarAàlsr.
Vandaar naàr Groningën, mèt de vrachtw:gens met radioap-
pararuur, deleeps en de motoren. op de markt in Gronin.
gen zà8en we op 5 mei de Canadezen.we war€r in aíwach-
ting van de capitulatie.

i

Dè .*uhbdnd yan de RcR oekrl .ta!.ttN, op hèt drk yan een s.ho.t stoartl t) :
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,ríirre, chidY0,ng, /íd.^l,,rèa Ntllo.k Eatn,La tL '\erc
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e ieh,c@rye kttet,w rcn R6€, Po.rd§ ddrrr. trdor RcRl

q

35

Op I meiwerd ons onderdeel, deT-forces, onrboden naar
llmJ del en Der He.oe.. walr daàr wrlde de Kr egsÍràÍ1e
zich al eér aan de Britse marine overgeven. Een gedeélte vàn

delforces glng naar Den Helder en her andere deel, waar-
onder ik, naar Umuiden. Daar kwamen we op 9 mei aan.lk
meen me te herinne.eni dat de coÍnmàndant, Seeger, erSens

op de Kanaaldiik zat. Ook hët schip de Pollux wàs door de

Duilsers bezet. Seeger gaízich aan onze commandantWil-
morh ovërwe waren ner olSeveer 35 na1. onder wre eel
aantal mannen van de Nederlàndse l4arine, n rien vrachtv/a"

sens naar Umuiden sekomen. DeTJorces vormden de haven-

specialisten, maar wijlieten de Duitsers zelÍhun mijnen uit
de haven en dë íuizen yerwijderen.We haddén rwee types
mijnenvesers. de t.ickerl (moror minesweeper§) en de
Byms (British yard minerweepers)l'

Na de demobiisatie blijven deTJorcës mer rien man over,

di€ ingekwàrtlerd worden in de Claras.hool in Oud-Umui-
den. Na €nkelë weken verrrekken de Cànadezen u t Umui-
den en zes maarden larer deTJorces. Luhenant Ros wordt
commandant van de Royal Nayy Oífice in lJmuiden.

Hàmikon blijft samen mer wàr collega! achrer en wordr
chautreur. Hij nroët vrijwel dagelijks om 03.00 uur naar Den

Helder veftrekken,waar hij in de l,larinekàzeme persoreel

moët ophalen, naar Umuidën brengen, daar ontbijten, dan

door naar Hoekvàn Ho land,terut naar Umuiden en dan

naar Den Helder. met relkens een'yërsë'ploeg personeel.Af
en toe valt hij in als chauííeur voor Ross.Tien dagen wordt

í
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t36 Eèn semeente in oorlqstijd

hii met de anderen van de Navy bij de Neder andsè l'ladne

gëlëgerd en krijgt een Nederlands ontbijt. Dat vah legen,

want ze ziin bacon and egSs gewend. Na die tien dagen wor-

den ze ingekwartiërd in hulzen aan de Kanaaldiik.

lvan Hamihoni"ln de zomer van l945reedikÍnermijnÍnaat
in de leep lan8s dë noordziide van het Noordzeekànàal, bij

de spoorbruS. Daàr zatén lwee jonge vrouwen in hér zànd'

Die namen wë mee voor een rltje Een Yan de wee werd

mijn vrouwi Geertrulda lohanna CastricuÍn, geborei te Bë-

veMijk op 5 maart 1923.

We trouwdën op ll december 1945 en Singen in de Fran§

Naerëboutstraat in ljmuiden wonen ln augu§tus 1946 werd

onze zoon lohn geboren. OÍndàt ik Yoor l2 jaar Serekend

had, moest ik r dienst blijven.ln sePlember 1946 keerd€ ik

ms n'jl vÍouw en tod raar ElSelana ter 18. wàar we in

BourneÍnourh Singen wonen.In 1947 moest ik naa' Duits'

l:nd,waàr ik in Hamburs èn Wi helÍ'r§haven gelegerd werd'

ln 1950 zwàaide lk al en Sing !eru8 naar Engeland, omdat ik

geen wërkvergunning voor Nederlànd kreég.ln 1967 kon ik

w€l in Nedérland Saan werken ën werd k draglinèmà'hinist

blj Kruk in Beverwljk.ln 1969 kochten we de drosisledjvan

Bóónakker inVelsen-Noord, die we ombouwden tot ons

caíé'de Sever Seas'.ln 1990 nam onze zoon de zaak over.

Ook Navy'onderoff cier Arth u r l4ynett en Navv-hosPik Ken-

nèth Bancroft trouwd€i met meisje§ uitVelsen. Zij blëven

eveneels rr de Semeente wonen. màa- nr,r màaties x r ft

Op vrijda8 lO íebruari 1995 krilSt lvèn Hamilton'samen met

zeÍien anderen,lr het gebouw van deAdmkaliteit in!'Gm_

venhage ult handen van de ambas§adeur van l4alta de l'1alta

George Cross 5Oth Anniversary Commemorative lledà in

verband metziln deelnemingaan de §trljd in de f4iddèllandsè

Zee. Dë Nederlandse Bevelhebber der Zeestriidkrachen, de

Consul-Gereraal vàn l''1alta eiTruus Hamilton ziln daarbij

onder anderen aanwezig.

lnterview Yon Guus Hortendotf
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Dè lntócht van de Canadezèn in Santpoo*-dory

Serxeant lack Harriron maakte deèl uir
vàn de lTth batrery,56th Regiment

Heavy Roya Artillërie dar was inge-

deeld bij het ls! Britse leger rijdens de

landing in Noord.Afrika op I novem-

ber 1942. Het regiment vochr inTunë"

sie en lardde in seprcmber 1943 bii Sa-

lerno in ltaliè. Na l8 maanden van

harde gevechten, waarbij her 56th reti"
menr vuursteun verleende aan het 5th
Amerjkaanse en 8rh Brirse leger, werd
het 56rh regiment samer met Canade-

§e trceper inSescheept en vërplaatsr

naar l'4arseille aar de Franse Zuidkust.
Eind maart 1945 arriveerden zii in Nij-
megen en we.den inSedeeld als onder-
deelvan het lst Canadese lëger bii de

lst C.A.G.R.A. (Canadian Army Group RoyalÀrtillëry) dar

deelnam aan de bevriidins vanWëstëllik Nededànd.
Op l2 mei 1945 bëreiktën zij de kusr ei namen de Duitse
posities over in het Noordelijk gedeelre van d€ Fesr,ig Umur,
den, de kuststrook tussen het Noordzeekànaal en Wijk aàn

Zee. Het regime n shoord ,wartier wero gevest Ed 
,n

Beveruijk. De 
'ru 

volgende dagboekfragmenren gever éen
goed beeld van wat de Britse rroepén in her Noordeliik deel
van de Feíung ímuiden aa.rroífen en van her Duitse v€rde-
digingssysteem.

l3 hEt

Bleefop wàcht lot de middag. Biina iedereen in de batterij is
bezrg ïer ee1 oí àrdere bewàl,rn8!oiensr. Deze vaÍëren vàn

v/egversperringen ror parrouilles bii munirieopslagpàatsèn,

er zijn ook manschappen die het lokalë ziekenhuis bewaken.
Verder worder meteorologische appàraten en enkele kleiné
Go iathtanks bewaàkt. De keuken van de bàrerij is Sevesrigd
ln de voormalge Duirse kantine, die zeer goed uitgerust is

met een grote eetzàal, radio'§, een piano, drum§, taíehennis-
en biljarrtafe r erc. De generator voor elektrickëit die de

helë installatie yan stroom yoorziet is t ÍnorSens aàn her

draaier Sebracht zowel elektrkch licht ah stromend water
zijn wëer in gebruik. Het gebi€d waar we ors bevindér is

een deélvan de kustÍrook waarin alle vijandelijke troepen
zich moesten terugtrekk€n voor de uireindëlijke overSave.

Overal zie je grote gro€pen Duhse soldalen, hét komt on-
werke ijk over om ze in schiinbare vrijheid re zien rondwan-
de en. Ze zijn ëchter al emaal onrwapend, de enorme srapel§

ingelevèrde lichte wapens en muritie spreken voor zichzell
De Duitsers yoeren nog steeds hun eigen administratie,die
onder leidinE staar van hun eigen oÍficieren.: Nachts plaar-

sen ze hun eigen schildwachten. Verder een rrstige dag,

's middags de was sedaan.
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Dagboekfragmenten van Jack Harrison

tn 12 iuni 1945,

Engelín.! 1988. Terugkeer op her vàsteland van Europa na een zevendaà$
Yerlof in Engeland mei 1945

IO MEI

Ging rond l0 uur aan boord van een vrachrschip en arrivëer-
de in het doorgangskamp te Calais rond her middagu!r
Bleeí daar dë rest van de dag tot I I uur t avonds, ging loen
met de trein naar NijÍregen.

llÍEt
Bereikre het doorgangskamp re NilÍnegen rond het middag-

uur na andermaal een onSeriëfeiitke reis.Alle Sepasseerde
dorpen en sreden in België en Hollard vrolijk versierd mer
vlaggen en wimpels etc.Verlier hët doorgangskamp per
3-tonnër val her -eginenr onsrreeks 15.30 uur en à.riveer-
de bii hët B,echelon om 17.00 uur Dit ligt midden tussen
ukgesrrekte dennëbossen ylakbij vliegveldArnhem (Deelen),
ongeveer tien mijl ten N.O. van de stad zelí Rest van de baÈ

rerij reeds yooruit voor bewaking en polirionele diensten

aan de kust.\ Avonds uirrusting uitgezocht.Weer erg warm.

I2 MEI

Vërliet wagenkonvooiom I uurt morgens in 3-tonner om
mijzelÍ bij de rest vao de batterij te voegen.R eisde viaArn-
hem, Urrechr, Amsrerdàm en vond de bàtterij ner buiten de

stàd Beveflíijk geler€rd. Tu sen Arn hem en Urechr was het

Bijlase ll

landschap b€dekt met conifeerachtigë bossen, terwiil russën

Utrë(ht en Amsterdam her àndschap me€r weideachtig en

aantrekkelijker is.Weten kàarsrechr en Soed ondèrhouden.
Amsterdam zag ër goëd en schoon uh, doorsneden met on-
telbare gr:cht€n. Bevolking iiikr bijnà geheel gehuisvest in

Srote blokken baksrenen flars.lnwoners nog steeds erg op-

Betogen over hun recenae beyrijding,dromden samen rond
de truck bij iedere stop, handen gevend en vragend om siga,

retten en handtek€ringen.

Onderweg van Amsterdam naar Beverwilk veel sloren en

vaarten in het andschap,ve e daarvan litgen boven het n!
vëau van de omrinxende landeriien. Het merendëe yan het
land in dit gebied liikt nog niet zo lang geleden droottelegd
dàar het er nogal drassig uirzier.

Arriveer in het kamp van de batterij nog ner op tijd oÍn mee

te gaàn naar onze voorlopige besremmins de Hollandse

Noordzeekust bij een p àatsle dàtWijk aan Zee héet.

Hier nam de batterij van de Duitsérs over een grotë marire-
artillerie- en uchrèÍweergeschutbasis, evenals een compleer

Dir È een schitrerend tës rueerde plek vollediS ingegraven

en gecamoufleérd in de hoge duinen die grenzen aan de zee.
lk keek's avonds wat rond en inspecteerde de taloze ondéÈ
grondse kaírers, muririeberSplaars€n, warruimtes e.d., alle-
maal verbonden mer machinegewëernesten en luchtdoët-
mitrailleurs vià een doolhofvan overdëkre sansen en

trappën.A les verkeert in peíëctë staat;er ligt veel uirrun
rng e1tërèedschao rn herond. DLirsers ve.r.oll.en pas in
de ochtend en zijn nu ingekwartierd in enkele grote hote s

aan de wet. ! Nachrs op wacht met Bdr Debney.
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Eèn 8emèent€ in oorlogstiid

l4 xEr

ln de ochteid de opdràcht sekresen om hettëreir om dë Po'

srue l-een arle zoetel ràà've,dwaaroe rcl^te wàPers en au1ts

tie die ovèr het hoofd zijn gezlen. lAvonds in de eetzaal naar

de .àdio bliiven lulsteren,t2Íetennis er bljart ge§Peeld.

l5 Ct

BeSon om 9.15 eer 24'uurswacht op een Post bii dè Srote

§raa íàone( aan oe we8 naar aaàlem. eer (lern ràr roo" is

inger cht a s wachtlo kaal, terwijl het merendeel der Sebo!'
wen als inkwaftlering wordt gebruikt door honderden Duit_

se krilgsgevangenen. t l4orgens dienst Sedaan aan de fa'

briek,er moest latër dr e insPecties Lritvoëren van diverse

geschursporities her en der vér§Preid in dë dlchte bossen

van her omrineende gebied. Nog eens duizenden Dultlers

verbliiven in tenten ondergebracht in de bossen.

ló ríÉr

t l''lorgers om ongeveer 9 30 aÍgelost door een nieuwë

wacht. Gins per truck naar de luchtdoelbatterlj (Dunenbers)

terug. Speelde's avonds wëer biljart en tafeltennis in de kar-

18 r,rEr

Bracht grootste gedeehe van de morSen door met het

s.hoonÍnaken van onze parkeerplaats onder aan de weg.

Repareerde ook de grote 254 §i8n.(verm.rru c ( met vërbln-

dintsapparatulrr). Bracht's avonds nog wat aangename uren

19 Er

Rustige dag, nog steeds Seen tekenen dat de Duit§èB hier

worden verwijderd.'s lYiddags inWiik aan Zee rondge oPen

met Hàrry Nesbitt. Ditgebied is door burSers aljaren ge_

evacueerd, ho€wël er nu ëen paar zijn !eruggekomen.

2,UNI

Tëruskeer van sgiJack Harrison inWijk aan Ze€

3luNr
's l'4orsërs resimenlskerkdi€nst (Paràde) in Bèvervíijk 8e-

houden,lat€r marcheérde het rë8iÍnent àn8§ de commandë-

rende ofíicierën en door de stad. De kerk is Sebouwd in

1644 en heeft hee oude zitPlaatsen SegroePëerd rcnd een

centrale pre€kstoeL, interieur Seheel wit. sAvonds gebiLian

ën tafelrennis sespëeld in de kàntine.

4lrrNr

Verlaat de luchtdoelbatterijin de ochtend na hetontbijt om de

wacht aíte loss€n die de toegang tot een van de kustbaterijen

bewaakt (batt.Wijk am Sëe).Er íroesten wee verschillende

poÍën worden bemand, in het algemeen moet ergelet worden

op de installatiès en apparatuur die nog steeds aanweziS k in de

ondergrondse verdediSing§werken. Het omringende Sebied be-

vat hoog gras en metstruiken bedekte duinen strekken zich uit

m$ een dieFë van ongeveer 300 yards rond de ku§tlijn.Deze

duinen huisvesten een verbazingwekkend sy§teem Yàn on'

dergrondse loopgraven, tunneLs, munitiebunkers, oPslagPlaat'

sën, slaapgel€genhedèn, wasplaat§en en rode-kruirruimtes, teÈ

wiir in de du ner Cencht naar oe 7ee vrer 150 Tm marine-

(a nonnen. opgesrcld ,n Srote betonnën olderkomens ziin rnge-

graven,tevens b€horer tot dezelíde stellingtwee 75 mm ka'

nonnen.dri€ 37 mm luchtdoelkanonnen en wee stukken 50

mm anti-t nl€eschut z€s zoeklichten eën kolossaal luistëÈ

apParaat en gigantische ÍaPek grànaten en rcokPotten en de

mëëst uiteenlopende soort Deze hele mas§a uhruÍing k gesi-

tueerd in €en enkëe comparc verdediSingsliniè, niet m€er

dan een mijllang en ongeveer een halve mijl di€P Onzewàcht

hier b€staat uitvier onderoílicieren €n twaalí manschaPP€n on'

der eiding van sgt.Dixon. Er worden twee Yer§chillende wàcht'

lokalen bemànd.e€n aan elk van de twee ingangen naàr de bat_

teriltot het Sebied,dataar de kant raar het binnenland wordt

l \
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20 Er

VërlaatWijk aan Zee om 9.00's morgens in een l5.wt
ffuck om de onderoÍÍicierscursus op het vliegveld Deelën te

YolSen.

I7 MEI

I1oest t morgens toezicht ho!den oP de schoonmaak van

de toiletter en wasgèlëSenheder. Hoorde's avonds dat lk

iàer een onderoíficierscursus Ínoest bii de lst CANADIAN

AGRA's school op het vliesvëld DeeLen bjAmhem.

i\



D€ intochtvàn de canadèrèn in Santpoort-do.p

bescherírd door brede milnenvelden en prikkeldraadverspeF

rinten.Deze bewakinS ga:t ongëveer een week durën.

SJUNI

War's morg€ns wachtcommandant vanaí I 1.00- Wandelde
's middags gedurende onze inspectieronde naar her eind van de

driekwart Ínilllanse pier aan de Noordëlijke oever van her

Noordzeekanaal om een rorpedolanceerinrichting ré inspecte-

ren die zich op her uiteinde bevindt. Her Noordzeekanaal k de

Zuidelijke grens yan dirgebied en sniidt Hollard bijna doorm d-
den,rcvens is het de verbinding van Amsterdanr Ínet de zee bij
de stad l]muiden.Ging's avonds nog een stukie lopen en keek

rond bijyonTrippins hooídkwar.ier dat helaas schade hëëÍr op-
gelopen doortoedoer van de Nederlandsche Binnenlandse

Slrildkrachten. VonTrippin was oorspronkelijk de Duirse com-
mandànt %n dirSebied. Het hoofdkwanier is nier ondergronds

maar bestaat oit verschilende houten barakken in het terein,
allemaal uitstèkend Secamoufl eerd.

ó tuNr
Beëindigde de wachtronde om I 1.00 \ morgens en had de rest
van de dag vril.Onderzochr de zeer ingewikkelde appararuur in

dë nrassieve beronnen commandopost (vu!rletdinr ba!r.Wijk
am See)alles in períecte staat, er kan zo mëë gewerkrwol.den.

TluNr

Om I 1.00 de wàcht weer overgenoÍnen. Krees warm water
aan de ganS in eën van de vele wasgele8enheden en nam een

hete douche. Het weer is moÍnenreëlzonnig maar niet erg
warm omdat de aanhoudende wind !it zee de remperaruur
er6 laag houdt.'s Avonds kwam een groep yan l5 man per-
soneelaan om onze jongens aíte lossen die de dansavond

van de battërijwilden bijwonen inwljk aan Zeé.

t39

9JUNI

Weeropwacht om I l.00.Keek's morgens no8 war rcnd in dë

ondërSrondse werken die we tot nu toe nogniet hadden veÈ

kno. D t was de commaí.oDosr voo, oe luchldoeroàneljen
(Ugruko Sland) vlakbij von Trippins hoofdkwartier. Een wàrboel

van kamers enSangen,makte rwèé keer de weg kwilt.Het licht
we.kte nieten dat màakte de verkenn ng langzaaÍn er moeilijk.

Bekeek dëzeer interessànte apparàtuur die werd gebruikt om

de bewëtingen %n vliegruigen waarte nemen en om hun koer-

sen uitte zetten. Bleefde hele nachtop in hetwàchdokaal.

llruNr
Weer wacht vanaí I 1.00. Kreeg de taàk om alle munitie in

de diverse opslagplaatsen re inyenrarkeren en ging mët
Georgë Dixon yan bunker naàr bunker Her werk nam de

hele middat en avond tot 21.00 in beslag.Telde ren slotte
3000 schoter 155 mm munitie,4000 parronen van 75 mm,
I200 patronen van 50 mm,2000 parronen vàn 47 mm en

meer dan 5000 patronen van 37 mm.ln ors gëbied een ro-
laalvar méer dàn 15000 schotën bij e kaan lk ontdekte tij-
dens onzë inspecrietochr nog een 40 nrír kanon in een grote
berolnen bun.er die we rog 1er eerder hàdden rez.ea er
teven§ nog een zoeklich!, twee 28 loops raketwerDers en

een aantàl k eine vlammenwerpërs.

l2luNr
Kwam vanmorgen ui! de wacht.Weer nog sreeds koud en win-
derig. Vond nog een voorraad Duitse 9 mm munitië in de na-

middag. 'sAvonds oEaniseerde de batterij een feesr yoor 100

kinderen uit Beverwijk. Ging na de thee op konijrénjacht in de

met bosjes bedekte heuvels in de buurt van het wachtlokaal.

Va'rWijk aan Zee wetuen wii op l5 juni 1945 ovérseplaarsr

naàr Bochok in Ouits ènd.

_/!y2, 4h,

SJUNr

Einde van de wacht om I 1.00's morgens. Een rustig dagje.

's fliddags een Srotë partij Ouitse 9 mm munitie levondén,
die past in onze sterguns en's avonds ongeveer honderd
scl-oren aígevuLrd op kol jnel.wàarvàn er r1 de onSeving

IO,UNI

Had een vrije dag na de gebruikelijke wisseling van de wachr.
Brachtt avonds een paar uurties door met schietèn van ko,
nijnen, samen nret George Dixon en later me!lohn), Coe.

»"



Repatriëring uit
Nederlandsch-lndië

via Umuiden
Ondanks het feit, dat er niets was voorbereid ten aanzien van de op

10 mei 1940 binnenliggende handelsvloot, konden verscheidene schepen

van verschillende tonnage toch nog tijdig uit Amsterdam vertrekken
en via IJmuiden ontsnappen. Veel Nederlanders zullen nog

herinneringen hebben aan de tiid, dat zii niets van hun tluiten bezet

gebied verbliivende dierbaren vernamen.

Het zou vijíeneenhalfjaàr duren al-

vorens bijvoorbëeld her op l2 Ínei

1940 uir Umuiden vèrtrokken m.s.

Wesra,d van de Korinklijke Ho lard.
sché Lloyd in ons lard zou terugkeren.
ln die periode maakte herschip eën

aantal gevaarliike transarlanrische rei.
zen, veelal in konvooi.ln de meidagen

van 1945 bevond hët Ín.s. Westlondzich

op we8 naar HàliÍax en zou pas op
8 noYember 1945 wederom de sluizen
te Umuidef pa$eren, op wës naar

Niet alleer oud-Ve senaren zullen zich

de grctë ën beroemde passagi€rssche-

pen herinn€ren die llmuidens sluizen
passeërdën, schepen nrer Amsterdàm

als thuÈhaven. Een troot aèntal vai
deze schëpen ginS ren gëvolge van oor-
logshande ingen verloren, wàaronder
de./oi Pèterszooi coe,r (SllN)ak blok,
kadeschip tussen de pieren van lmui-
den, de.ioseEÍorrejn (VNS) op de Ar
lanrische Oceaan,de Ijii€sord UcJL) in

de PÀ.iÍt., de Matnix van Sint Aldegonde

(Sl.N) en de Ni€uw zeelond (KPI4) tn

de tliddëllàndse Zee. de Coiombid

(KNSI1) bezuiden Kaapsud, de Chrisri-

oo. Huygens (SIÍN) bij Westkàpèlle,
:lsmede nog een lange reeks mindere
grcotheden. Ook de behouden gëble-

ven passagiersschépen hebben h€r oor-
iossgewe d vaèk van zèer nabij mee$-
maakt, v€elàl als rroepentransport-

I4aar het verhaal van de West/ond staat
uirèraard niet op z,chzelí.lmmers vete

schepen bevonden zich tijdëns de oor-
logsjarën buiten bezet Nededand en

zèker niet alle opvarenden waren zo
gelukkig om na ruim vilí anee jarën

we€r behouden thuis te komen.

Henk l. Legemaate

È
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141 Eèh g.mèente in oorlogstijd

schip of aLs hospitaalschlP in Ameri
kàanse (Us-Wor Sh,ppíng Adm,iislrot,on)

oí B.irsè (Eritish Min,stry oÍWdr Iro,s'

,ort) diënst.

vrouwenkampen lag dit aanmerke ilk

a8er.

Erw:rcn n lndlë ook schePen nodig in

het kàder van de gezinshercniging van

dë circa I 1.000 nog in de rimboe van

Siam verblijvende Nederlàndse ex-

krijgsgevangënen. Een hëreniSing in

Siam wel te verstaan.lr teSenttëlling

rot de zo snel moee ijk gërepatriéerde

Engelsen,Australiërs enÀmerikànen,

moeÍen de Nederlàndse slachtofferc

van delapànsë terreur aan de Burmà-

spoorweS ter Plekke blijven.Ve en van

hen zouden pàs een laar laler Selesen-
hëid krijgen om te repatriëren. Ook

op de Filippijnen bevonden zch nog

vele dulzenden Nederlandërs die op

rerugkéer wachtren. Zij warën dege'

nën die de zwar€ dwangarbeid àan de

Burmaspoorwëg en/oí Japànse kolèn-

mijnen hadden ovedeeíd, alsmede de

overtocht in vàak doo. géà lieerde on'

derzeëboten b€laaSde hell-shrps.

Door de politiek€ ontwikkelingen was

oplavà de situatie voor de zich nog

s!eeds in dë voo rmalise laPPen kam Pën

beYindende Neder andse vrouwen en

kinderen dermat€ hacheliik Seworden,

dat he! Britsé oppe.bèvel zich g€-

dwongen zag tot actie over t€ Saan en

de kampen te ontzettën Ook de bui'

ten dé kàmpen Sebleven lndische Ne'

derlànders en àndere met de Neder-

anders syÍnpathiserendë bevolking§-

groepen zochten beschérÍnin8 bij de

Eritten. lYedio november I 945 vonden

onder andere vanuit Semarang en Soe'

rabaia noodëvacuat es Plaan naar oor'

den als Batavia, SlntàPore, Bangkok en

Colombo. alwaàr men wederom vele

maarden in kamPen tërechtkwam

De ongev€er viifduizend z ch àldus in

de Kandy-kampen op het eiland CeY-

lon (Sri Lanka) bevindende ex-geÏnter-

neerden Yoelden zich dàarop hoPeloos

vergeten als later schiP ra schiP vanuir

lndië Cëylon voorbijvoer nàar NëdeF

land. spoedig k\íam echter ook in die

siruatie enlge verbetering

l'1et het beschikbaar komen vàn de

Nedërlandsë schepen kwam de rePa'

trièring vànuit lndië naar Nederland

pas 8oëd oP gàn8. De troePentranÍ

portschepen v/erden aldu§ rePatriè-

ringsschepen en Touden met steed§

snellère írequentie naar EuroPa ver

trekken.A s eersft vertrok de Nieuw

Amíerdon (NASI'l) oP 8 decembër

1945 uir Singapore met 600 Britsë miln

tairen en 3.716 Nederlandse evacués,

ko.t daarop gevolSd door het hosPi

taalschip oronje (514N) mer 1.271 Per-

sonen. Beide schePen arriveerden be-

gin ianuari 1946 te SouthamPton, doch

kregen geen toestemming de reis nàar

Nederland te vervoLgën in verband

met het 8roÉ mijnengëvaar voor de

Nederl:ndse kust. Het verdere ver-

voer naar Amsterdam geschiedde met

kleinere schepen, wàarondër de Britse

Aimonzoro (RML) Dlt §terk v€rouder-

de en onverwarmdë troePentran§Port_

§chip was het eersre rePatrièringsschiP

dat in Nederlard aankwam ln de mid'

dag van 3 januari 1946 werd het in de

Nadat Duitsland in mei 1945 had geca-

pituleerd, werd her accënt van de 8eàl_

lie€rde activiteiten meer naàr hetVeÈ

rc Oostén verlegd, alwàar de wëreld-

oorlog nog in vollë heviSh€id voort'
duurde,ook voor het Nedërlands ko-

ninkrijk.
Toen lapan op 15 augustus 1945 de on-

voorwaardelijke capitulatie bekend-

maakte, betek€nde dit oP PaPier het

einde van de Tv/eedë Wereldoorlos.

De Japanse capitularië werd Sevolgd

door de oÍficiële ondèrtekening oP 2

september 1945 aan boord Yan het

U.S. slagschip ,1,ssourj, mede voor het

Koninkrijk der Nedërlanden onderte-

kend door vice-admiraal C.E.L.

HelÍrich.Voor de in hetVerre Oosten

gëintemeerdë landgenoten was hët

een vrede zonder bevrijding.ln dë ver-

sprëid liSgerde lnternerinEskamPen

verbleven ruim 210.000 mllitalren, bur-

gers,vrouwen ën kinderèn onder ër-

barmelijke omstandisheden De JaPan-

ners hadden in hun streven naar een

"Groot'Oostaziatische We vaarts_

síëer", uiteraard onder l€iding van Ja_

pan,alle tot de 8ëallieerde lànden be'

horeÍrde onderdanen ult deAziatitche

samenleving veMijderd en hun hét le-

ven schier onmogelijk Semaakt door

hen naar wrede Japanse maàtstaven als

minder dan ijfeigenen te beharde en.

Het sterftecijÍer bii de krijgsgevangë-

nen làg gemiddeld op rulm 26%i in de

De betrokken westerse regeringen

werden vervolgens voor Srote Proble-

mer g€steld, zoà s het terughalen var

de uitgezond€n troePën €n de rePa_

rriëring van de in deplorabële toeÍand

ve*erende kriissseyangenen ér bur-

Ook de in een "pool" ordergebra.hte

Nederlandse schep€n víerden hierb j

ingezet. De in Nedérlansch-lndiè in

nood verkerende Nederlandsë ondeF

danen werden evenwe gesommeerd

de kaÍnpen niet te vërlaten in verband

met de problemen rond de zojuist uir-

geroepen republlek lrdonesië. Het zou

tot elnd 1945, bègin 1946 duren aleer

de Nëd€rlandsë regering over de eigen

scheper kon beschikken
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R.paftiëring uit Ned€rtands.h-tndré vià Umuide.
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14iddensluis te llmuiden door een

Íneer dan duizendkoppjSé Eroep be"

langstéllenden verwelkomd bij een bui-
tentemperatuur var -l0q Cekius.Voor
de slecht gekledë en kou vrezende rë.
patrianren betekende dit haneliike
welkom door íam ilie, vrienden en on-
bekenden een moree opvíarmertje.
Twee dagen larer arriveerde het hospi.
taalschip AtlontÀ (RlvlL) in de sluis en

was de publieke belàngsrelling weder-
om groot. Dezë taíerelen zouden zich
no8 Yele malen he.halen. Zo arrlveer-
de korr daarna deJohon yon o/denboÉ

neveid (Sf,1N) met 2.0i8 ëvac!ésrde
Boisseyoin (KPl4) had er 1.83s aan

boordi de Noordom (HAl) 1.628i de
op l3 mei 1940 noggoed lir Umutden
naar lndlë wesgekomenJohon d€ W,1r

(Sl'íN) kwam Ínet 1.026 repatrianten.
De zeker niet minder bekende lrdrd-
poero (RL) mët 1.218 personeni de s!
bojdk (RL) met I.261 rcpatriërendeni

de B/oemfontein (YNs) had er 1.369

aan boordide Iegeióers (KPf-1) weer
1.733 enr.Vanèf beSin maarr I946
kwamen ook in Rotterdam vëtè repa-
triëringsschepen aàn.Via Schiphol arn-
veerden kleinesroepies"bevoorrech,
ten",Yaàk na een §lopendë reis vèn

De zogenoemde "eerste golf" van cir-
ca I 10.000 rerugkerende làndgenoten
bestond ln de beginíase voorèl uit zje-
ken, weduwen, v/ezen en hatÍwezei, at

dan niet tildelilk voor dienst in de tro-
pen afgekeurde milirairen én ambtëna-
ren, alsmedë zil die in lndjé verdér van

weinig nut wérden Seacht. Eén ding
hadden zijvaak gemeen:her waren be,
rooide en &havende oorlogsslachÈ
oíÍers;yeelal zonder enig idee waar zij
terecht zouden komen.

Om alles if goede banen re leiden,
maakre men gébruik van de door dé
Repatriëringsdiénsr van hët 14ilkair
Gezag opgëdane korte ervarint met
bërrekking tor de repatr ëring ui!
Duits and,àl werd her nu de "Repa-
trlëringsdiensr lndiè". Ook het Rode
Kruis had in jLrni 1945 tot de instetling
var éen OosÈlndische Kamer bèsló-

ten. DaarnaaÍ werd her comhé,,Ne-
derlànd helpt lndië" opserichr. Hër
Cenffaal Bureàu voorVerzorgint van

OorlossslachtofÍers (CBvO) stetde
,ijn landeiijke oreanisatie rer beschjk-
king én ook hët Centraal Disrriburie
Kanroor zegde zijn vollë medewërking

De reparriëring

aanvul ing. AIdus

kwam de "Eva-

cuatiere8eling

had her Cenrraal

Evacuatie Bureau

(cEB) de touw-

aan de Golívan Suez een kledinSdepo!
optezet. Hier kreSen de repatrianten
diverse kledingstukken en schoeisel
toebedeeld om alÍhans enigszirs op
het Nederlandse klimaar te zijn inge-
sreld. Dit depor werd ejnd 1946 opge-
heven nadat de k/edingvoorzieninSs-
diensr door het Rode Kruis naar een

143

nieuw depot in Bataviarakarta was

overgebracht. De overtocht zelí was

allerminst éen plezierffuisë. Reeds bij
ontyangst van het evacuatiebëricht
we.d men vàn de uitronderlijke over-
tochrsvoorwàarden op de hoo$e ge-

bracht. ln een be8ëlëidend schrijven
werd men tëadviseerd een kussen oí
klapstoel mëe te neÍnen aangezien aan

dekgeen bànken oí Íoelen aanwezig
zouden ziin. Ook diende men een

bord, beker,lepel, mes en vork mëe te
nemen. flen Ínoest al over goëde rela-
ties beschikken om een hut toetewe-
zen te krilSen. Gebruikelijker was een
opklapbed Gta,dees - tot vijí hood,
een hangÍnar of een maras op de

grond in ëen der overvolle nrimen. in
welke ruiírter vaak ook de eënvoudige
maahijden g€nuftisd dienden te woF

lJiteraard moesr met d.inkwater zuirig
worden omgérprongën. De hererigde

tezinnen werden veelàl gescheiden on-
dergebracht in vrouw€n. en mannen-
ruimen. Gelukkig had her aanpassingÍ
vermoSen yan de evacués zich tijdens
de kamptaren goed ontwikk€ld er zou
ook later bij de assimilatie in de Neder-
landse samenleving van waarde btiiker.
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Eensem.ente inoortogstiid - Velsèn l9{0'1945

Bil aankoÍnst in Nederland diende ont-

scheping volgèns planning të verloPen,

zoals uit een bewaard gebleven dëbar-

katieschema van het ír.s. Siboiok (zie

hieronder) blljkt

Voor de àÍvoer van de Sedebarkeerden

naar hun b€steÍnÍnin8en zorgde het Di'

rectoraarvërvoer van hët f'linisrerie

vanVerkeer met Sebruikmaking van aLr-

tobussen ën zlekënwagèns van het

Rode Kruis. Het CBVO vèrzorgde de

onderbrenging vàn diegënen dle niet

over €en opnamë'adres beschikten.

Debotkdtiesche,,a
m.s. Siboiok
De debarkatie 8ë§chièdt als volSt:

Groép I

Allë oorlogspleegkinderen,zonder hun

geléidsters.

GÍoep I I

K.N.l.L.Alle militairen van K.N.l.L. Plus

stads. en landwachten die rech$,eeks

naar Austerli!z 8aan, verzàmelen op

het promenadedek bakboordzijdë.

Eveneens de gezinnen van deze catègo-

rieën. Deze militairen Saan dus met

hun s€zinren van boord en schelding

vindt plaats aan de wal.

Zijdiè uitstélhebben van melding ln

Austerlitz hooren zich niet bij deze

Gro€p I I I

14orirepersone€1. Allë marinePersoneel

pLus hunne Sezinnen alsmede alle àl-

leenreizendë marin€vrouwenPlus hun'

ne kinderen me! handbaSage (màxi'

Ínum tweé colLi Per Per§oon)

verzameler ProÍnenadedek stuur-

boordzilde. Ditzljn dus alle Doorn rei'

ziSers.

Groep lV
Ruimen B 4 en B 5. Dit ziin vrouwënrui

mën. l4annen €n zonen van dames, die

in deze ruiÍÍen ziir ondergebracht,

8aàn Íner hln bagage naar hun ëchtge'

nooten (resp. moeders) en wachten in

deze rulmen op het debarkatiesiSnaal.

GroepV
Ruin1en C 4,C J en D 4 Eveneens Yrou-

wenruimen. Organisatie ak voor de

oDndn.4dre. vaot s.lr LesendóÈ rnseÍëttr dtot hèt

ruimen B4 en B 5.

GroepVl

2. Eveneens

Organisatie als

croepvl I

Ruinen C 1,C2,

D2€nD3.Dir
zijn mannenrui

nen. Hun

bagage bij hen en

,) srq

Nos vele jaren kon men bij de §luizen

getuiSe zijn van blnnenloPende rePa'

triëringsschePen, want het zou niet bii

d€ "eérste 8olÍ" bliivën Doch daàr la-

8€n yaak weer andere belangrijke oor-

zaken aan ten Srondí48. Een resPec!:-

bel aantal gerepatrieerden uit

Nederlandsch'lndiè zou zich vervol'

gens metErwoon bliivend inV€lsen en

oÍn8evin8 vesdgen.

wachten siSnaal tot debarkatiè aí

GroèpVlll
Huten A dek.ln 6ezinsverbard' Dus

mannen en klnderen Yan in hLrtten rei'

zende daíres v€Eamelen in de hufien

van de dames en vrouv/en en kinderen

van in hutten r€izende mannen verza'

melen zich evene€ns ln de hufien van

de mannen. met de handbagage iniet in

de gantën neerzeten maar in de hut_

Gro€p lx
Huden B dek.ln Sezinsverband' zelíd€

organisadë ah huftenA dëk.

Groep X
Hulpverpleegsters. Éventuele Sezinsle-

den van deze careSorie voegen zich

met de ba8àge in her verblijí der hulP'

Groep Xl
Niet €vo.ués. Deze categorle 8:at ak

àatsre van boord. Hiertoe hooren

eveneens de pa§sagiers die in Suez aan

boord ziin Sekomen. Onder niet eva'

cués wordt in de zin van dir scheÍÍra

vershan zij, die tjdens de bezetdng in

NederLand ziin gew€est na mei 1945

nàar Ned.lndië zljn gë8aan en rhàns

weer naar Holland terugkeren Deze

cateSorie is onderhevi8 aan douaneíor-

maliteitën. Een liiÍ van deze niët eva-

cués wordt aan de Yerschillènde bor-

den aan boord aanxePlakt.

De gëzinnën van de ziëken die in het

hospitaal verbliiven, moeten Íner de

bagà8e in het hospiËal Yerzamelen om

op een nàder vast tè stellèn tiidstiP te

\ ) a
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Biilase I

Repatriëring; vraaggesprek met
mevrouw S.W. Besangon -Zabel

H,J. Legemqate

3). J@grDa ilo. la»o
Buí§ur: K.aeme.laan lst,
lJmllden - teleloon S43?

!4. tlaa.leD: Or tlout k. ts

IJmuider

ontvangt ziin

Eerste repatieerenden
Hei wB tamelijk béwolki to.À al. Àl-

tept! €èÍend.À ult
tndiè woor de lJhuide. pier6 gë13.a-
lerd s€.d, Ilet §chlp m€i zljn t m. diep-
galg moèt .enigq u.en op h.óg wot.!
pachtén èÉ zoo wè.d het nàU drie voor-
tat hèt met opklrend wee!, toegejutchl
loo! de mqiÉlè, tóeg4leeeld door en
lahÍarékorll, toèsezongu door sold.len.
in de MtddeNlul. àanlegde. Dè sele qoa-
.aDtdtrcvlar was Àehsche. en het blee!
lat .à. l09ó der !§à3lers ln de zieker-
rà1fr lsr met hlluoza ot màzelén, slechtr
5kèlc ofliciè.èD ea scneepvaartolliciàb
Ferdèn da. óo! a., boord toeaelaten,

4nseyeer ààlt vle! vo€r de §teep d€ §luÉ
rtl, de spoorbrug tèEëmoet, die zwsrt w&
En de belaDgsteuend€!, I{ét *.orte bts
rtond uit sèDrvoi§eèrde bootje en e€ka-
lers meerkoete!. L.ngs hèt kanaal depen
r.o€pj6 mee.hen tn §!.eek]roói de!

t.miljel,d €n biJ w€de!-
riidschè )iekennltra Eéerklohk ruld cÈ

ove.al onderwec vlagÉèn: óp de hulzen
- óp de bootie - ln de hanletr de. nen-

E.ru1. rndr*r.!.
Èulverende kuchéndé her6c11€n, on.a_

uurlijk uitEetater ol i. eèn hoekje zlt-
hoíer - verèkd

loor d'o lr, daq oE het oude Eneelscne

verloren zonen

te Amsterdam
acaevé coóité ,.ll€derland herpt Itrdië"
in hèt btlronder, te .rc,lien.

zóu hed€n ve.trekleí,
oh hinne. eltelè dagèn dè ove gè thuis-
vaard€8 uir souihdpto, te nàlen, die
hler op d€z€llde oiize oirv.Uen zulè"

diè gc€n 6drq hëbben
kunnen oDe€ven nàsr notel6 ól Dqílculie-
rén, die zich wor onlvanssi b@hikbàar
Eqreld hebbèni de overiren vrii verrcer
met yele laciljteite. Daar d€ lladÍr wn

Radiotoespraah
H.M.deKoningín

Dè Xoningi! zsl op Zo.dag 6 J,n arl
om 2Í rur ova dè b€iile ràdro-zèÀdèr§
v.n Hllver§@, laar àallèidins vàtr
de aankomst vaD d. €erst€ srcèp rÈ
pat iee.endèn uit Nèd.Indië, het voóÈ
rlchtè! toi die laídce@oten, dle6derl
de beEijdi4 yàD Nederlànd Í s*
vaà8€lisen èn con.eDtratiekdPèn
nàar hét vddèrland tè{g*èérdèn.

Nieuw Britsch
L.: lk heb begrepen dat U mét her eerste repàtriërin8schip,
de Eritse Almo,zoro, in Umuiden arriveerde. Hoe kwàm U op

l'íevrcuw g.:Ons gezin arriveerde inderdaad met de A/mor-
zord, doch dir was op de rweedë reis naar Nederlànd.
lmmers arriveerd€ de ororje in de nachr van 4 op 5 lànuari
1946 te Southampton en werden vr'lj enke e dà8en later naar

de uhAmstërdam teruggekeerdëAimoizoro overgeb.achr,
samen Ínet een aanral passagiers van de reeds op I iànuari
téarriveerde Nieuw Amsrerdom.

He! was ons volkomen onduideliik waarom dë schepen niet
verder gingen dan Southampton. Later hoorden wij dat er
langs de Nederlandse kust nog een groot Ínijnengevaar

bestond. Dit is waarschijnlijk dan ook de reden waa.o.n op
de A/monzoro de waterdichtë schuifdeuren uh yoorzort

steeds weer ges oren werden.
L.: De oronje, in vrédestild paradepaardle van de Stoomvaart
14aatschappil Nederland vertrok op l3 december 1945 uir
Tàndjoeng Priok en deed op l4 en l5 december Seírarant

Répàtrièring uir Nèdërlands.h-tndiè yta t,íuidèn
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aan onr eèn veerrigtè, veelal zieke passagiers op te néÍnen.

Waar €r hoe kv/am U aan boord?

l'leqouw B. De d,verse Lrsre oàtLrs zitren 1,et rn mirn 8e.
heugen geSriít, Ínaar inderdaad behoorden wijtot het

8roëpje passagiers dat in semarans op de oranle inschéepre.

Doch laat ik eersr mijn verhaal tot dan roe doen.Als ëm-
ployé van de SrooÍnvaart Maatschappij Nederland werd mijn
vàder In I 919 n Semarang geplaal§t. Toen de Japan n e rs Në.
derlanschlrdië in be8in 1942 bezettén, werd mijn vader in

Bandoeng geïnterneerd en was later ook nog gedwongen

we*zàaÍ'r aàn de spoorliin vanTjitjalenka naar IYèdjà àjà.

lrer Írrr nroeder en lwee bÍoerqes (wam k in Seraràng il
het kamp Lampersariterecht. Hier woonden wij mët zo n

twintig personen in een soort kamponghuisje aan één van de

lvlangSasrraatjes. Rord 23 augustus 1945 kregen wii të horen
dat het vredé was.Voor ons berekeide dar alleen iets Íneër
eten. Nog geen twëe maanden larer werden deJapanners

met de taak belasr om ons tegen moordlustige lndonesische
jongerën re beÍhermen.Toen pas kwam ons ter ore dàt op
l7 augustus dë republiek lndonesia was uirgercepen. De ln-
donesische bevolking was ons àanvankeliik niet vijandig ge-

zind en Ínijr vàder kon zonder problémen gewoon Ínet dé

trein vàn Bandoeng raar SemaranS relzen om zjch bijons re
voegen. Na de komst v:n de eërstè Brirse troepén in Baravia

begonnën de lndonesische jongéren zich re roërën waarna

een onzekere en vaak angstiSe tild aanbrak.Vanuit ons kàmp
zasen wil de oranje op de rede iggei en kreet mijn vàder
het voor elkaar om mer dit schip wëg !e komen, regelrechr
naar Holland naar wij hoopten. Op een lësert.uck met be-
waking naar d€ kleine haven en vërvolgens per landingsvàar,

tuig nàar de oronje embarke€rden wij op het allërlaarste mo-
ment.Wil moeíen v/e gënoegen nemen met gescheiden

hutten in de bemanninssverbliiven. Oyer de verstrekre íràal-
tijden wàren wil minder te sprekën. De ar6en aan boord
wisten uir ervaring dat de màgen en darmen van de zwaar
ondërvoede patiènten weer àntzàam aan de normale hoe-

veelhed€n voedsel moesren gewennen. Her gevolg hieryan
was, dar wii om de andere da8 wortekjes oí bieties re eten
l.reger. Omoar er aan ooord zoveel verzwÀ(rë pàrienren

waren, is tijdens di€ drie weken durende reis een kleine
twintigtal zieken ovèrleden.A s de overledene dan een zee-
manseraf kreeg,wërd het schlp srilg€letd en hie d eenieder
een gepastè rusr in achr. Nadat dit m€ermalen hèd plaàtsge-
vonden,werd op her wederom stiliggen van het schip nog

nauwelijks gereageerd. De oorlog had ons kenn€lijk hard ge-

L.:Wat vr'arèn Uw eerste indrukkën roen U binnen dè pieren

van llmuidën afiveerde?
Ilevrouw B.: lk herinner mii er weinit vàn. Het was grauw
en vooral koud. Erg koud. lk ging dan ook lieve. beneden-

deks. Ook vedangde eeniëder naar het einde van de reir. De

srote belargsrelrrnr - và1 I er bezoek vàn H.k.H. pnlre\
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lullana vernam ik pas Late. . zorgde voor een vertraging van

ortëveer vijfuren waardoor voor oi§ de debarkering Pas de

volgende dat plaatsvond.Welwerd nog! racht§ een troot
aantal ziëke kinderen,allen door €en uitgebroken epidemie

getroííen, op transPort gesteld naar een oPvàngadret buiten

Amsterdam. Het verhàalwiL dàt enkeien die avond nog hët

leven lieten. De àccommodàtie op de Almdnzoro was aanmër_

lerr k nindër pre!(.8 dan op de ordDte. Hier sliePer w i ,n

8es(heiden mannen" en Yrouwenruimen.

L.: Hoe is de debarkering en de opvang verloPen?

l4évrouw S.:Wii vonden onderdak inAmsterdam bii nriir

Sroo!Íroeaelw i we'den ret een Rode Krurs-carrier naàÍ

haàr huis gebracht.

L-:Om welke redën bent U inVeken komen wonen?

l'4evrouw B.:l'4iin man vond hier een nieuwe werkkring bii

het Rijks lnstituut voorV §§ërii-onderzoëk, RIVO. Omdat hii

dus economisch gebonden wat, konden wj hier een huis ko'

pen. Hoèwel mijn schoonv:der als commandant vàn de on-

derzeeboot (-Xvlltegen de làpanners het LeYen llet, verbleef

miin man met de rest van de íamilie in bezet Neder and. Het

verdere indisch oorloSsleëd b eeí hem aldus be§Paard Te'

rugb ikkend op dè reis nàar Nederlard herinier ik mij ondèr

and€re het bezoek aan het kledingdePot teAtaqa, íridden in

een woestiin (aan de Golfvan Suez in deAràbische woestijn.

red.). Hler was eën allegaarlje aan kleding biieengebrachr en

kregen wii een en ànder toebedeeld.Achter her buííet wà'

ren Duilse oí hàliaanse kriiSsgevangenén werkzaam ei

spee de er z€lÍs een o.kestje, eveneén§ kriiSstevangener.ln

dë geimprovisëel.de speëltuin brak mijn brcertje een àrm.

Eigenlijk krëeg ik pas bij Port Sald €en bevrljdingsgevoel.

L.:Bëwust heb ik het reeds door U aangehaald indisch

oorlogsleed riet tërsPrake willen brèngen. Over dit ondeÈ

werp is reeds véelSeschreYen, doch helàas weiriS gelezen.

lk dank U voor Uw bereidwilliSheid om dit gesPrek mogelijk

Metnauw s-w- Besoneon'Zobel is sedett I 967 waanochng
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Oorlogsmonumenten
in Velsen

fan Suurmond

In Velsen ziin na de TWeede Wereldoorlog verscheidene monumenten

onthuld ter herdenking van gevallenen.

Veelal kwamen de monumenten tot stand door initiatieven
vanuit de bevolking.

De monumenten vortnen ook nu nog zichtbare bewiizen van
een periode uit de geschiedenis, die tot nadenken stemt en gevoelens

oproept van verdriet over verliezen, maar ook gevoelens

van dankbaarheid over bevriiding en vriiheid.

Monument voor de gevallenen
Ontworpef en vervaardiSd door dë
bee dhouwer N.A. van der Kreek te
Bussum. Her monuÍnenr is tot stand
gëkomen dan<zij inkiatieven van het
p èatselijk CoÍnité 14onumentVëlsen.

Het werd op 5 mei 1948 onthutd door
Paméla Homburg, weduwe van de om-
gekomen A.B. Homburg, op het tër.ein
aan de Willemsbeekweg, her huidige
Plein 1945.

De opschriÍten op de zes vàkken yan de sokket luiden

HER/NNER/NC/,4N HEN

EN IN OE LUCHI

6EEN WOND

6ESt46EN

YERSÀ6EN

EEN STRI/D BEDÀEYEN

(ON DE 6EEST

IS CHEBLEYEN

ÍE6HENSPOEI

I

{
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IE LEYEN 

'N 
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CEESÍVAN ONZE

DOENYERGELDEN
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h de dood her íeven? k her ieven de dood?

t940-1945

Tet hetinneting aon ddehonded viet en twintig doot de bezet'

ters g€iusÍlleerde Ned€rionders w,er stoÍÍ€lïk over§chot in dit

Bronren ptaquette Distributiedienst yelse n

vervaardiSd naar eigen ontwerp doorl.J'Assink teVèlsen-N'

Op .7 àD il le48 werd de Sederkolàat aangeoíacnr r' rret

Seborw và1oe DrsrrrbLaed.enn ààn de Pl Ïoelslrawe8 te

UÍrJ oen. Bi oe ,n8eo'uitu e'1 18 và1 I e! n'eJwe (t-'oo'

van de Gemeenteliike Sociale Dlen§t werd de plàquete

overgèbrach! naar de hal van die dien§t, SPaarneslraat te

llmuiden.

Met de gedenkpLaat eel.t het 8emëentebestuur varVelsen

vler leden van de Disrribltiedién§t dië door oodogsgeweld

zljn omgekomen, te weten:

GerdrdusJos€phls von Ddm, geboten 26 norcnbet 1899 te

Nijnegen,venoot op 3 aptil l94S heÍ teven biieenlrcns2otÍ

van hutpgoedercn von hetzw€edse Rode (ruis noorveh€i' door

,lot de wachtal/.a vanuit geallieerde vliegtuigei werd hes'hote, '

Oorlogsmonument iD de tuin von hel Creítoto'
rium Westerverd te Driehuis
Het monument i§ oPgericht op injtiatièÍvan d€Àídeling

Hàarlem van dëVereniging voor Fa.ukatieve Lilkv€rbrandinS'

De onMérper is J. Sèlling tëVelsen, bouwkundig oPzlchter

vàn oe verëngrn8. oe beeld\oLwstër 's Corr'ne Frarzèr'

Hesleníeld t,901-t9881 te 'vcralenhaSe' ln trL'rrsteen is

eeÍr man uitsehouwen wiens zwaard hem ondÍPr

De opschriítèn luidëni

W,íem ïheodoorAntonius Dinkgteve, geborcn I 7 decenber

1895 te Ni€uwerAD§tel ove teden l5 optil 1945 in het

ca nce ntruti eko n P Bu ch e n w al d.

Maaften den Heyet,gebaten 25 seltembet l9)l te's-Crcven'

hage;apgepaktiijdens een tozzia en op 3l jon oti 1945 le

loíob,s Arbe4us r'or'".,wen gebatrn 4 )anuot' ta1E teVloor

ir.gen geo-esteerd wege"s leóDre,o'ig r'oi rt'e8ole h"r'hlei

en ap 8 ríóaft t945 te Arnste an avetleden-

Oorlogsmonufient Hoogovens - Mekog - cè,,ii
Mei 1940 - Mei 1945

Het monument is vervaardiSd naar een ontwerP van archi'

tect J.B. Kloos te Hàarlèm. Het werd onth u ld oP 5 mei I 948

aan de Wen ckebachstraat teVelsen_Noord ter naSedachtenis

van 69 gevallen Personeel§leden van Hoogovens, Mekog en

Cemij. Zes plaquettes v€rmelden d€ nàmen, hët Seboorte_

jaar en het jaàr Yan overlijden voor zover dat bekènd is'

lt[0t0tHi
- tltlr Itlt lll![ rllu!
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Oorlogsmonumènt.n inVel.en

Oorlogsmonument in de tuin von het Cremoto-
rium Westeryeld tè Driehuis
Het monument is opgericht ter nagedachtenis van de meer

dar l000ledën vàn d e Arbeidersvereniging voor Lijkver-

branding die in en doo. d e Tweëde Wereldoorlog om hët le-

ven kwamen. Het beeld van een gesluierde treurende vrouw
is ontworpen door mevrouv/ Fri Heil-Veryer teArnhem
(1892-Í984) en in brons gegotën door gietërii Binder te

Overveen. Op de sokkel staat de tekst:

mei 1940 - 1945- zijbouwden.--en vielen, wijbouwen vaott.

/Vlorum€rtolé rustbdnk oon de Duinweg te
Sanapoott-Zuld
Een zeven meter brede zitbank uitgevoerd in rode hand-

vormsteen, ontworpen door architect H.W van Kempen te
Bloemendaal.

De herdenkingsbank werd opgeri(ht op initiatiefvan deVer-

eeniging tor het houden van Nationale dagen te Santpoort
("Station) €n Bloèm€rdaal-Noord. Op 4 méi 1946 werd de

bank onthu d en ovërgedragën aan dé gemëenreVelsën.

De opschrifren luiden

t940-t945_

Wootd is het viif joren gesnocht te hebben, nu opttondig, dan

weet geloten, en niet één von de ongeborcnen zol de vtijheid ooil

za beseffen. Eer oon de Eevo enen. Donk aan de bewijdeÉ.

SÍ,eevliet-moDUment in de Ufièntuin 5 yon het
crem oto Íiu m Weste ÍYel d
l'4et dit Ínonument worden tien mànnen hetuacht, dië op

í3 aprilen l6 oktobèr 1942 op de Lëusdër heide door de

Duitse bezetters werden doodgëschotën. Lèider van dè

groep wàs Henk Sneevliet (1883-1942) die tot de Duitse

inval in Nederland een belanSrijke politieke activist was.

ln Ínaart 1942 wordt Henk Sneevliet searreÍeerd en kort
daarna met ziin groep verzetstÍjders gefusilleerd in h€t

(Geen afaeetdins.)

Oorrogsmonumert Stervende mon
van de hand vai de beeldhouwer Cor var Kralinten.te-
plaàtst bil d€ gràyen van dë oorlotsslachtofíèrs die zljn her-

begraver op her érëhoívar dé begràafplaats Duinhoí.

t5t

Het bëeld is onthuld op l5 íèbruari 1963 bij de oííiciële in-

Sebruikneming van de nieuwe èlgemene belraaíp aats Duin.
hofte UÍnuiden. Dë Íolo toont de kranslegging door burge-

meester mr.l.C. Bilhrmann.
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Eèn gèmè€nte ih oorloSltijd

Íer herinnerins aan vijí Sevallen sPoorwegliedenl

locobus Duller, geborcn 29 nei I 898 te RaÍterdam, aveÍleden

l9 novehbet 1944 teyeken.

lohannes Hamets, geborcn 23 decenbet I 924 1e Velsen, orctle'

,len 20 decenber 1944 in her concentraliekonp Neuengonme.

Gerc us )ohonnes (.oon, geboren I I decembu I 807 te Haat

iem, overlede, 25 olgustus 1944 wegens een banba ernent 0p

tlrr,uiden oP 24 ougusÍus 1944

Willen Fre,leikwijnnobel, geboren J , oktober / 885 te oeg§È

gees!. o/erlede" 28 op.;l lqtS É Brandenbu":'HaÉ

Hermdn Pieter de Noq geborcn 18 noott 1887 te Uttecht, wos

tr'deis de oorog stdlions.hefte V€lsei - i./rruden-0ost 8l,ik€ns

betpnonothgr'dn de Höh"te 5S und Por'ze,fuÀrér É À, ,é8ens

gepleeg,l veeel op 2 rAei I 943 te Amsterdom gefusilleérd

De gëdenkplaren werden oP I I Íébruari 1948 onthuld in de

v€stibule van het statlonsSëbouwVekën-lJmuiden-Oost'

Na de operrrS vàn develser(unlel verloor l'et stat on 8ro'
tendeels zijn betekenis en werdën de p aquettes overge-

bracht naar hët nieuwë station Santpoort_Noord.

ln 1977 zijn de plàquettes oPnieuw verPlaatst en met een

andere gedenkplaat aangebracht in de hal van de hóoÍd-

ingang van het station Haar em.

GemeentearchiefVehen,hhtorhche docr
mentàtie en Seíètàrie-archieí 1936_ 1945,

HooÍf. D. v!n. ik deins nÈr voor de íens.

cAV HhtorÈche bibliotheek, nr 2366
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AAÍITAL \rvoilrr'r6EN @ gMEt 1940
ot{3t5cHADr6OE EN LTCHTBE9CHÀDtGDÉl

DOCH OIRËCT BËWMIBÀRE WOI{S{6EiI
LICHT A€3CHA'I6DE, NIÉT OIRECT
tsEWq)NtsAÍIE UO'{I}GEN -

ZWAAR BÉ5CHADICSE EN NIET
BE$,§ONBARE \ÀONll{GEN.
AFGEàROGN WOXINGEN .

Koort von de gemeente Velsen met irgetekend de doot de bezetter oongelegde tonkwol

ols deel von de vercperringen rond de Festung lJmuiden en de door ofbroak of bombor

dementen geheel verwoeste gebouwen in Velsen.

Reconstructietekeni ng, Openbore We rken Velsen, c. I 9 47. O rigin eel sch ool I : I 0.00 0.

Cemeentearchief Velsen,Topogrofisch-historische Atlos, krt. nr. 36.

On.tag ochtertii.le (von boven noor beneden):

. Nederlondse militoircn in actie op de BroekbergenloonlHagelingerweg in Sontpoort in verbond met een olarm-

melding, april 1940. Foto: Foto Schutte. CemeenteorchiefVelsen, fotocollectie.
. Een Boston von de R.A.E scheert over de boomtoppen von de vroegere buitenploots Rooswijk voor een oonvol op de

PE.N.-centrole te Velsen-Noord,3 mei 194j. Foto: lmperiolWar rVuseum.6emeenteorchief Velsen,fotocollectie.

. Duitse militoiren veiomeld op het Stotionsplein voor hun inscheping en tronsport noor Duitslond, op de ochter'

grond de KoninginWilhelminokode te llmuiden, 28 mei 1945. Foto Donold l. 6ront. Public Atchives Conodo.
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Een gemeente in oorlogstijd

beschrijft op boeiende wijze de

geschiedenis van Velsen 1940- 1945:

een bloeiende havenplaats

door mensenhand gemaakt,

door mensenhand veranderd

in kort tijdsbestek

tot een troosteloze puinhoop

waarvan de Iittekens nog zichtbaar zijn:

waarlijk zwarte bladzijden

die tot waarschuwing dienen.
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