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Bij dit e-boek
In 1985 verscheen: ‘De bevrijding van Velsen van uur tot uur!’, geschreven en
samengesteld door Siebe Rolle, Paul N.J. Steenbakker en Peter A. Veldheer. De herdruk
van dit uitgebreide verslag is niet te verwachten. Reden voor de Historische Kring
Velsen om de auteurs en uitgeverij Groen te benaderen om dit boek in 2020 ter
gelegenheid van 75 jaar Velsen bevrijd! beschikbaar te maken voor gebruik in de
hedendaagse geschiedenislessen op de Velsense scholen. In dit e-boek vindt u / vind je de
ongewijzigde lopende chronologische tekst, gekleurd door het tijdsbeeld en de kennis van
toen. Nagenoeg overal leesbaar op telefoon, tablet of pc. De afbeeldingen en verhalen die
ook in het boek zijn opgenomen schetsen de achtergrondinformatie van deze roerige
periode. Bovendien is kleur nu mogelijk en er zijn enkele bewegende beelden toegevoegd.
We hopen hiermee de bewogen unieke geschiedenis van Velsen in deze periode nog
langere tijd ‘levend’ te houden als bron van onze lokale geschiedenis.
Gerard van Broekhuijsen
Historische Kring Velsen, voorzitter

1. Oorlogsdreiging
Medio april 1945 had de situatie in West-Nederland, na bijna 5 jaar Duitse bezetting, een
kritiek stadium bereikt. In de grote steden heerste hongersnood en de terreur van de
bezetter nam nog dagelijks in hevigheid toe. De bevolking, levend onder zware druk,
voortdurend opgeschrikt door luchtaanvallen en razzia's en langzamerhand verstoken
van de meest noodzakelijke behoeften, kende nog slechts één houvast: de hoop op een
spoedige afloop van de oorlog.

Foto 1. prikkeldraadversperring op het pantserfort IJmuiden. Daarachter de
vuurmonden van de 24 cm L 30 Kruppkanonnen van het fort dreigend zeewaarts
gericht. De dreiging was schijn omdat de Nederlandse commandant positie IJmuiden
overste Hellingman het geschut had afgekeurd.

Foto 2. 24 mei 1940. de havenmond geblokkeerd door het s.s. Jan Pieterszoon Coen.
Links het s.s. Rensselaer, dat een dag daarvoor met vluchtelingen uit Amsterdam op
een Duitse magnetische mijn gelopen

Dat de bevrijding naderde was voor iedereen duidelijk, ondanks het gemis van radio en
een objectieve pers. Na de mislukte slag om Arnhem, die de fronten tot stilstand had
gebracht en een scherpe scheidslijn door het land had getrokken, waren de

Geallieerden opnieuw in beweging gekomen en tot vlak voor de Grebbelinie gevorderd.
Illegale nieuwsbulletins, gebaseerd op berichten van de heimelijk beluisterde 'Engelse
zender' wekten de verwachting dat de totale ineenstorting van Hitlers Derde Rijk nog
slechts een kwestie van weken, zo niet van dagen, zou zijn, maar in het bezette gebied,
uur na uur geconfronteerd met de grimmige uiterlijkheden van het Duitse systeem, viel
het steeds moeilijker hier nog troost uit te putten.
De vrijheid gloorde; of en hoe men deze zou beleven bleef voor menigeen een
klemmende vraag.... Overal zag men de bevrijding met verlangen tegemoet en dat
goldwel zeer speciaal voor IJmuiden, waar de Duitsers uitgebreide verdedigingswerken
ten behoeve van de 'Atlantik Wal' hadden aangelegd en complete woonwijken met de
grond gelijk waren gemaakt. Na de massale evacuaties, die begonnen in 1942 en
doorgingen tot 1945, heerste onder de weinigen die overbleven de vrees dat de plaats,
gezien de inspanningen die de bezetter zich had getroost om deze tot een ware vesting
om te bouwen, als laatste bolwerk tegen de oprukkende Geallieerden verdedigd zou
worden, en in geheel Velsen was de hoopvolle verwachting waarmee men de opmars
van Britten en Canadezen volgde vermengd met onzekerheid. Niemand durfde te
voorspellen hoe de Duitsers zouden reageren wanneer de bevrijders het IJmondgebied
zouden naderen.
In IJmuiden waren de eerste tekenen van de oorlog reeds in de vroege morgen van 10
mei 1940 merkbaar. Om 3.30 uur ontving de commandant van het grotendeels in de
gemeente Velsen gelegerde 42e Regiment, Infanterie reserve luitenant-kolonel Van
Blarkom, via de kapitein-luitenant ter zee Hellingman (Commandant Positie IJmuiden)
bevel de alarmposities in te nemen. Allerwegen bereidde men zich erop voor de vijand
het hoofd te bieden. Op diverse plaatsen hadden Duitse troepen de grens overschreden
en voorhoede-elementen rukten op richting Grebbelinie en Afsluitdijk, in het westen van
het land werden luchtlandingen uitgevoerd. In de uren die volgden vlogen Duitse
vliegtuigen voortdurend over het havengebied, heftig bestookt door de schaarse
batterijen luchtafweer. Tussen de pieren en in het Noordzeekanaal werden mijnen
afgeworpen en in Oud-IJmuiden vielen enkele bommen.

Video 1. De inval in Nederland is met Deutsche Grundlichkeit op film vastgelegd. Deze beelden zijn door het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie in hun Beeldbank gezet, zodat we kunnen zien, dat het een goed geplande militaire operatie was, waar het
Nederlandse leger onvoldoende op was voorberied. De overmacht was veel te groot

De dagen gingen als in een roes voorbij. Zondagavond 12 mei rond een uur of tien
arriveerde bij het raadhuis in het dorp Velsen onder escorte een waardetransport-auto
van de Nederlandse Bank met het prinselijk gezin. Het hoge bezoek werd op passende
wijze door het voltallige gemeentebestuur ontvangen. Na een kopje thee vertrok het
gezelschap richting pont. Het overige verkeer werd stilgelegd en in het dorp moesten op
last van de politie overal op de begane grond de luiken voor de ramen. Dorpelingen zijn
echter nieuwsgierig, dus rende iedereen naar boven om te kijken naar deze rare
donkere, gesloten bankauto en de schimmen die er omheen liepen. Later hoorde men
wie er op bezoek was geweest.
De colonne voer met de pont over en reed naar de noordzijde van de grote sluis in
IJmuiden, waar de Britse torpedojager Codrington lag afgemeerd. Tijdens de overtocht
dook tot ieders schrik een Duits jachtvliegtuig nieuwsgierig, over de pont zonder dat de
piloot besefte wat voor een bijzondere lading werd overgezet. Zodra Prinses Juliana,
Prins Bernhard en hun twee kinderen, Beatrix en Irene, aan boord van de Codrington
waren, wendde het schip de steven richting Engeland.
Foto 4. De doorvaartruimte achter de afgezonken ‘Çoen’ was groot genoeg voor de
Kriegsmarine om van IJmuiden een oorlogshaven voor kleine schepen te maken. We zien
hier de bezetter in onze wateren. Het Duitse torpedowerkschip 'Merkur' verlaat de pieren.
1941

Foto 3. Vluchtauto Nederlandse Bank Door Eric Koch / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA
3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31490861

Een dag later trok een onafzienbare stoet personenauto’s IJmuiden binnen, de
voorhoede van een welhaast eindeloze stroom vluchtelingen, grotendeels joden,
wanhopig op zoek naar een schip dat hen in veiligheid kon brengen. Slechts enkele
groepen vonden een schipper die bereid was hen over te varen.
Inmiddels was een Britse demolitieploeg ontscheept, die in de wijde omtrek
olievoorraden in brand stak en belangrijke installaties opblies. Gezien de
verslechterende militaire situatie werden plannen geopperd ook in IJmuiden
vernielingen aan te richten, met het doel de vijand -wiens opmars onstuitbaar werd
geacht- het gebruik van haven, sluizen en waterweg te beletten.
In samenwerking met de Britten deden Nederlandse marine-specialisten een
redelijk geslaagde poging de havenmond te versperren. Daartoe werd het s.s. Jan
Pieterszoon Coen haaks op de Zuidpier gezet en tot zinken gebracht - ondanks de
hinderlijke activiteiten van Duitse gevechtsvliegtuigen, die het schip op zijn laatste
reis vanuit Amsterdam herhaaldelijk met mitrailleurvuur bestookten.

Foto 5 en 6 De bevolking in het bezette Nederland werd met betrekking tot het verloop van de strijd op de hoogte gehouden door middel van door de R.A.F uitgeworpen
vlugschriften.

Achter de Coen bracht men ten overvloede nog een oude mijnenveger (de MV-3) tot
zinken, voor meer was geen tijd. Al eerder was het s.s. Van RensseIaer tussen de pieren
op een mijn gelopen en half onder water verdwenen. Een en ander had tot gevolg dat
de toegang tot IJmuiden vanuit zee aanzienlijk werd bemoeilijkt, ofschoon de resterende
vaargeul (een ruimte van ca. 75 m.) nog breed genoeg was om niet al te grote schepen
te laten passeren. Het sluizensysteem werd slechts provisorisch onbruikbaar gemaakt,
de spoorbrug over het Noordzeekanaal liet men ongemoeid.
Dinsdag 14 mei begon voor de burgerbevolking van IJmuiden met een groot gevoel van
onzekerheid. De vissers waren de afgelopen dagen bevolen met hun schepen naar
Engeland uit te wijken. Men hoorde ontploffingen en zag dat sleepboten, vrachtschepen
en ook de dokken in de Vissershaven tot zinken werden gebracht.
s Middags om ongeveer 16.00 uur werd de bevolking straat voor straat bevolen
IJmuiden te ontruimen en toevlucht te zoeken in de duinen. Dit bevel kwam omdat er
vrees bestond dat de Britse demolitieploeg dicht bij de bebouwde kom zware explosies
zou veroorzaken. Massaal vluchtte men. Duitse Dornier vliegboten vlogen met
verlichting aan laag over IJmuiden. Er werd niet geschoten door het luchtafweergeschut.
Dat was om ongeveer 20.00 uur. Bij het invallen van de schemering werd de
straatverlichting ontstoken en werd bekend, dat Nederland de strijd had gestaakt. Pas
langzaam kwam men tot bezinning en keerde men, aarzelend, naar huis terug. In de
straten was het een chaos; ruim 50 auto's waren onbeheerd achtergelaten en
persoonlijke bezittingen en militaire uitrustingsstukken lagen overal verspreid. De Britse
soldaten hadden zich teruggetrokken, evenals een aantal Nederlandse autoriteiten,
waaronder de Commandant Positie IJmuiden. Nederlandse militairen assisteerden de
politie bij het herstellen van de orde in afwachting van de komst van de Duitsers. De
opwinding van de afgelopen oorlogsdagen maakte plaats voor een gevoel van diepe
neerslachtigheid. Het bericht dat na het prinselijk gezin, óók Koningin Wilhelmina,
alsmede de regering, naar Engeland was uitgeweken, werd slechts moeizaam verwerkt.

2. Bombardementen

Onder de eerste bezettingstroepen die kort na de capitulatie de gemeente
binnentrokken, bevonden zich kleine afdelingen van de Kriegsmarine, waarvan de
officieren met welgevallen het havencomplex, het fort en de sluizen in ogenschouw
namen. De barrière tussen de pieren werd weinig hinderlijk gevonden -een probleem
van tijdelijke aard. Duidelijk bleek dat IJmuiden een 'marinefunctie' was toegedacht. Al in
de nazomer van 1940 kozen 'Schnellboote' en andere kleine marinevaartuigen ligplaats
in de Vissershaven. Eind januari 1941 arriveerde het 1e Schnellbootflottille, in oktober
afgelost door het 2e. Later zouden nog andere eenheden komen, in steeds snellere
opeenvolging, totdat tenslotte, in het voorjaar van 1945, het 8e Flottielje -een der laatste
flottieljes, die IJmuiden als operatiebasis gebruikten- nog slechts de beschikking had over
een vijftal boten. Vanuit IJmuiden werden talloze 'raids' uitgevoerd tegen de geallieerde
scheepvaart, waarbij onze bondgenoten aanzienlijke verliezen zijn toegebracht.
Foto 7. Verkenningsfoto van de U.S. 9th Air Force van de aanvalsbasis van de
Kriegsmarine te IJmuiden, maart 1944. Centraal Schnellbootbunker I aan het einde van
de Haringhaven met daarbij gecamoufleerde oliebunkers en een torpedobunker.
Linksmidden boven de gigantische Schnellbootbunker II in aanbouw. Op 26 maart
volgde de grote bomaanval.

Foto 8. De bomaanval van 13 februari 1943 met als doel de Hoogovens. Een Ventura
bommenwerper van het 21th squadron dropt zijn last boven het sluizencomplex en de
omgeving van de buitenhaven

Naarmate IJmuiden nauwer betrokken raakte bij de Duitse oorlogsvoering, ondervond
de plaats een groeiende belangstelling van de Britse luchtmacht, die de opdracht had
Duitse steunpunten en industriecentra te treffen, waar deze zich ook mochten
bevinden. Keer op keer scheerden gevechtsvliegtuigen van de 'Royal Air Force' (R.A.F.)
over het havengebied, schepen en opslagplaatsen bestokend. Daarbij viel het niet te
vermijden dat ook de burgerbevolking risico's liep. Spoedig werden ook de Hoogovens
doelwit van luchtaanvallen; de eerste bom viel in de nacht van 18 op 19 juni '40 in het
ijzerpark gelukkig zonder slachtoffers te maken. Latere 'storingsvluchten' zouden wel
mensenlevens kosten. Bij aanvallen op 10 maart, 6 en7 april, 25 april en 21 augustus
1941 raakten in totaal 4 arbeiders zwaar gewond; talloze anderen liepen lichtere

kwetsuren op en een employé van het Loodswezen werd voor zijn woning gedood door
een scherf van een luchtdoelgranaat. Bij een zwaar bombardement, uitgevoerd op 22
september 1942 vielen 6 doden en raakten er 35 mensen gewond . Op 26 november
verschenen voor 't eerst bommenwerpers van een Amerikaans type boven het
Hoogoventerrein, Lockheed 'Ventura's', gevlogen door Britse bemanningen. Tijdens een
reeks hevige aanvallen, die zich van eind 1942 tot in mei 1943 uitstrekten, vielen
wederom doden, 3 arbeiders van de Condor, en werd grote schade aangericht. De PEN
centrale was op 14 en 17 mei '43 doelwit van Amerikaanse vliegers, maar hun
'Marauders' boekten nauwelijks resultaat. Slechts de burgerij leed opnieuw verliezen.
Vanaf die datum werden de Hoogovens met rust gelaten, daar de Nederlandse regering
in Londen het weinig opportuun achtte in dit stadium van de oorlog nog langer
bedrijven in het vaderland te doen bombarderen, die men binnen afzienbare tijd zelf
hard nodig zou hebben. De krijgskansen waren aan het keren en Britse en Amerikaanse
troepen bereidden een invasie op het Europese vasteland voor. De beslissing betekende
echter niet dat IJmuiden als zodanig voortaan gevrijwaard zou worden voor

Foto 9. Paardentractie van de firma M.Overdorp uit IJmuiden-Oost

Foto 10. Op last van Duitse bezetters ingeleverde radiotoestellen bij de firma
Stuurman aan de Hoofdstraat te Santpoort, Oktober 1943

luchtaanvallen, integendeel. Er waren andere, belangrijker doelen voorhanden gekomen.
Sedert het moment waarop de Kriegsmarine belangstelling voor IJmuiden had gekregen,
was de behoefte aan een 'beschermd' onderkomen voor de schepen ontstaan; een
behoefte, die al eind 1940 leidde tot de bouw van een zogenaamde 'Schnellboot-bunker'
aan de zuid' kant van de Haringhoven, spoedig gevolgd door de aanbesteding van een
tweede, op korte afstand van de eerste. Medio 1942 was de eerste voltooid, nummer
twee kwam nooit helemaal af. Terwijl de voltooiing van de beide kolossale bunkers
gestaag vorderde, kreeg de Vissershaven langzamerhand het uiterlijk van een échte
'oorlogshaven', oversponnen met camouflagenetten en voorzien van betonnen 'boxen',
die de vaartuigen bescherming boden tegen de scherfwerking van exploderende
bommen. Vissersboten zag men er niet meer behalve wanneer deze vlak voor het
uitvaren even aanlegden bij het kantoor van het Staatsvissershavenbedrijf, toen
'Hafenüber-wochungsstelle', om de schippers gelegenheid te geven hun meldingsplicht
te vervullen. De vishallen werden gedeeltelijk als voorraadruimten gebruikt, onder
andere voor de opslag van torpedo's. Begin 1942, toen een amfibische aanval op
Engeland niet langer tot de mogelijkheden behoorde, begonnen de Duitsers zich zorgen

Foto 11 en 12. Ausweis

te maken over een Geallieerde landing in Noordwest-Europa. Met behulp van talloze
tewerkgestelde arbeiders uit het bezette gebied werden langs de gehele Noordzeekust,
vanaf de Noordkaap tot Griz Nez, versterkingen aangelegd. Binnen deze 'AtlantikWall'
moest IJmuiden een belangrijk steunpunt gaan vormen. Najaar 1942 kwam een massale
evacuatie op gang, die de plaats grotendeels zou ontvolken; alleen diegenen die als
werkkracht of anderszins 'onmisbaar' werden geacht mochten met hun gezinnen binnen
het ‘vestinggebied’ blijven wonen, mits voorzien van een deugdelijk 'Ausweis'. Medio
1943 was de grote ontruiming voltooid, al zouden op onregelmatige tijden steeds
nieuwe selecties worden toegepast, tot begin 1945 toe. Hele woonwijken werden op last
van de bezetter afgebroken, teneinde schootsveld te verkrijgen voor de diverse
batterijen. Een onafzienbare, troosteloze puinvlakte was het uiteindelijke resultaat; een
grillig litteken, dat zich vanaf IJmuiden-Oost tot diep in het hart van de oude plaats
uitstrekte.

Foto 13. Het spoortje van het Provinciaal Ziekenhuis op de Duinweg nabij de Willem de Zwijgerlaan. Op de achtergrond Duinweg 16. Het treintje vervoerde kolen naar het
ziekenhuis vanaf station Santpoort-Zuid. Het spoortje is hier omstreeks 1942 gefotografeerd. In de wintermaanden van 1943 viel ook het ziekenhuis ten prooi aan de bezetter
voor het legeren van troepen.
Op koude, mistige winterdagen tussen 4 januari en 5 februari 1943 vond het massaIe transport plaats van 1334 patiënten en 404 leden van het personeel vanaf een op het
ziekenhuisterrein geïmproviseerd perron in de treinen langs het lijntje de Duinweg, via Santpoort-station naar zeven evacuatie-gestichten in den lande

3. De Vesting

Op allerlei punten, zowel langs de zeereep als in
het achterland, verrezen betonnen onderkomens,
gevechtsbunkers
en
geschutsopstellingen.
Aanduidingen als 'Stellung Ugruko' 'Batterie Olmen'
of 'Heerenduinen' en 'Bunkerdorf Süd' werden
begrippen, die nog lang na de oorlog bekend
zouden blijven. 'Beeckestijn' het buiten en de
bijgebouwen beschilderd in een vaalgroen
camouflagepatroon,
was
in
gebruik
als
bevoorradingskwartier, en in het Missiehuis te
Driehuis waren marine troepen gehuisvest; de
omgeving van het Antoniusziekenhuis werd
'Lazarett-Sperrbezirk'.
Op
het
Landgoed
‘Schoonenberg'
bevond
zich
het
'Festungkommando' ondergebracht in een viertal
reusachtige bunkers. De laatste FestungKommandant was de General der Artillerie Hüttner.
De aanleg van de diverse versterkingen in IJmuiden
leidde tot hernieuwde activiteiten van de
Geallieerde luchtmacht, die nog een verdere
afbraak van het oude IJmuiden en het havengebied
bewerkstelligde.
Op zondag 26 maart 1944 voerden 'Mitchell's' en
'Boston's' van de R.A.F. (waaronder toestellen van
het Nederlandse 320 squadrons in samenwerking

Foto 14. Aanval op Schnellbootbunker II op 14 maart 1945 met
Disney-bombs (door raketten aangedreven bommen). De aanval
werd uitgevoerd door de 12th Bombgroup 8th U.S. Air Force. De
bommen werden op een hoogte Van 20.000 feet (6 km) afgeworpen

met 'Marauders' van de U.S.A.A.F. een zwaar bombardement uit op de betonnen
Schnellboot-verblijven aan de Haringhaven, maar er zouden méér aanvallen, met
speciale projectielen, nodig zijn om deze uit te schakelen. Op 24 augustus en 15
december werden er betere resultaten bereikt. Vooral 'Schnellboot-bunker I' kreeg er
ongenadig van langs. Was de schade bij de eerste en tweede aanval nog provisorisch te
herstellen geweest, bij de laatste bleek dit onmogelijk. De afgeworpen 'Tallboy's' die
ditmaal dwars door de massieve daken waren geslagen, hadden een dusdanige
schokgolf teweeggebracht, dat de fundamenten ontzet waren en het interieur in een
chaos was veranderd. De rol van de beide kolossen was uitgespeeld. De oorlog ging
verder. Aan het begin van het vierde oorlogsjaar waren er aanwijzingen, dat een
kentering op komst was. De gefluisterde slagzin: 't Gaat goed!’ ging van mond tot mond.
Het tanen van de Duitse macht aan de fronten, gevoegd bij de verslechterende
levensomstandigheden, had het overgrote deel van de burgerij een extra stimulans tot
verzet ' gegeven en de organisatie van de diverse 'ondergronds' - werkende
groeperingen - al dan niet vanuit Londen geleid - bereikte langzamerhand een
behoorlijke graad van perfectie. De verzorging van 'onderduikers' joden en andere

Foto 15. Afbraak gezien vanaf de Zeeweg in zuid• westelijke richting. Op de achtergrond de
Paterskerk en de Goede Herderkerk (rechts), mei 1945.

Foto 16. Evacuatie op 20 september 1944 van Santpoorters richting Haarlem. Hier
gefotografeerd op de oude Rijksweg ter hoogte van de Vergierdeweg

gezochte personen werd professioneler aangepakt en het aantal sabotagedaden steeg.
Overvallen op (semi)-militaire objecten en distributiekantoren kwamen steeds
veelvuldiger voor, een ontwikkeling die de bezetter met grote zorg vervulde en een
toename van het Duitse politieoptreden met zich meebracht. De 'Sicherheitsdienst (S.D.)
spande zich tot het uiterste in om de groepen die zoveel last veroorzaakten te
penetreren, waarbij veel gebruik werd gemaakt van Nederlandse informateurs. Dit leidde
tot een verscherping van de situatie. Niet zelden werden personen die de Duitse
instanties hand- en spandiensten verleenden en als gevaarlijk voor de organisatie
werden beschouwd, door verzetslieden op straat neergeschoten. Vaak werden na een
dergelijke aanslag, als de dader onvindbaar bleek, gijzelaars terechtgesteld - een vorm
van represaille, die allerwegen sterke sentimenten opriep en de weerzin tegen de
bezetter en diens trawanten nog vergrootte. De N.S.B.’ers, leden van de reeds ver voor
de oorlog opgerichte politieke beweging, die meteen na de capitulatie een
collaborerende koers had ingeslagen, die tevoren al met argwaan werden bekeken,
raakten meer en meer geïsoleerd. Het feit, dat de toenmalig burgemeester van Velsen,
Tj. van de Weide, een overtuigd partijlid was en nauwe contacten onderhield met de S.D.,
maakte verzetsactiviteiten in de regio extra riskant. De druk van de bezetter nam
voortdurend toe, terwijl het werk met de dag veeleisender werd. Had men in Velsen
aanvankelijk te maken gehad met vrij ongecompliceerde opdrachten, zoals het opzetten
en uitbouwen van de organisatie en het vermenigvuldigen en verspreiden van illegale
nieuwsblaadjes, al spoedig breidden de werkzaamheden zich uit tot het voorbereiden
van stakingen als protest tegen de toenemende Jodenvervolging, de opvang van
'onderduikers' en het uitvoeren van kleine sabotagedaden. Vooral na de BritsAmerikaanse landing in Noord-Frankrijk (6 juni '44) steeg het aantal taken met sprongen.
Wapens moesten van her naar der worden getransporteerd en opgeslagen, overvallen
gepleegd en gegevens ten dienste van de Geallieerden verzameld. De laatste ter
inleiding van de verwachte, meest spectaculaire inzet: het daadwerkelijk deelnemen aan
de bevrijding.

4. Het Verzet

Vanaf 1941 opereerden in Velsen, zoals dat ook landelijk wel het geval was, verschillende
kleine verzetskernen, zonder dat daar een strikte organisatie aan ten grondslag lag.
Behalve in dat gedeelte van de gemeente dat later door de Duitsers de 'Festung
IJmuiden' genoemd zou worden, toonde men zich tevens zeer actief in Santpoort en
Velsen-Noord. In Santpoort werd een eerste aanzet tot verzet gegeven door het
echtpaar Hop-van Tiel, aanvankelijk in de vorm van hulp aan joodse onderduikers. Al
spoedig groeide dit ongeorganiseerde initiatief uit tot een adequate dienstverlening, die
naast joodse landgenoten ook andere vervolgden verzorgde. De uitbreiding van de
werkzaamheden leidde ertoe, dat in het najaar van 1943 aansluiting werd gezocht bij de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (L.O.).
Toen het risico voor het echtpaar Hop te groot werd, nam Peter van den Berg de
organisatie voor de hulp (vooral aan joodse onderduikers) over. Zijn werkterrein was
Santpoort-Noord en -Zuid en het gebied ten zuiden daarvan. In de verzorgende sector
was de energieke Nel Hop de stuwende kracht.
Door haar intensieve contacten met Amsterdamse joden kon zij invloed uitoefenen op
de wankelmoedigen die zich, argeloos, aan deportatie wilden onderwerpen en dezen
overhalen om onder te duiken. Tientallen contactadressen en gastgezinnen vielen onder
haar ‘beheer’, ontelbare vervolgden wees zij de weg naar een veilig toevluchtsoord.

Foto 17. De Staf Van het V-leger, 1943 v.l.n.r.: D J. van Rijswijk. M. Roest, C. Spoor en F. H.
van Dijk.

Foto 18. De Duinweg Of Duivelslaan nummer 16 (nu nr. 2) in Santpoort was tiidens de
Tweede Wereldoorlog een wapenopslagplaats voor het verzet in Kennemerland. Aan
dezelfde Weg was aanvankelijk op nr. 22 Villa Najade, het hoofdkwartier V-Leger van
Casper Spoor gevestigd.

Een andere Santpoortse verzetsgroep vond haar basis in het medio 1942 door de
Santpoorter Casper Spoor en met medewerking van de IJmuidenaar Piet van den
Boogaard opgerichte V-(rijheids)-Leger. Deze was meer toegespitst op krachtdadig
verzet. Het V-Leger kende twee groepen, namelijk een afdeling Burgerwerk (B.W.) met
onder andere Dirk van Rijswijk en Henk van Dijk, en een Strijdend Gedeelte (S.G.) met
onder andere Roel Tomassen, Anton van Bakel, Max Roest, Daniël Schooneveld en Piet

Gulikers. Het hoofdkwartier van het V-Leger was aanvankelijk Duinweg nr. 22, villa
'Najade’. De afdeling Burgerwerk van Rijswijk nam ook de zorg op zich voor
onderduikers, maar in hun geval meestal voor niet-joodse landgenoten. Hun werkterrein
lag hoofdzakelijk in Santpoort-Noord en Velsen-Noord. Henk van Dijk zorgde daarbij
eveneens voor de financiën en onder meer voor bonkaarten. De benodigde bonkaarten,
elke 4 weken 400 stuk, werden hoofdzakelijk verkregen via de distributieambtenaar J. J.
C. Bander van het kantoor Velsen-IJmuiden, tegen ruiling van door de L.O. verstrekte
valse inlegvellen. Zowel in Santpoort als in IJmuiden hielden de experts van Burgerwerk
zich bezig met het vervaardigen van falsificaties. Na september 1944 verplaatst de
afdeling Burgerwerk Santpoort van het (toen voormalige) V-Leger zich van villa 'Najade'
naar een verdieping van de herenmodezaak van Willy Holt aan de Anegang te Haarlem.
De hulp aan onderduikers werd uitgebreid met de zorg voor spoorwegmensen. Het
voormalige Strijdend Gedeelte, onder de vlag van de B.S. een sabotagegroep kreeg een
commandopost in het huis Duinweg 42.

Presentatie 1. Pentekening van Cas van der Bosch

De beide groeperingen onderhielden nauwe onderlinge betrekkingen. Ook tussen de
overige in de gemeente werkzame verzetsgroepen bestonden goede banden.
Infiltratiepogingen van de bezetter in dit samenwerkingsverband bleven kansloos,
gezien de vriendenrelatie tussen de leden onderling, die al dateerden van ver voor de
oorlog. Niettemin zou ook het Santpoortse verzet Duits ingrijpen niet bespaard blijven
Talloze illegale werkers, waaronder degenen uit het prille begin, Roel Tomassen, Anton
van Bakel, Max Roest, Daniel Schooneveld en Piet Gulikers ontkwamen slechts
ternauwernood aan vijandelijke acties, raakten in gevangenschap of erger..

Dirk van Rijswijk, na verraad gearresteerd en zwaar mishandeld, werd nog op het laatst
van de oorlog gefusilleerd, evenals Gulikers en enkele anderen.
Binnen de Vesting IJmuiden werd, door het wegvallen van activisten van het eerste uur bepaald niet zonder reden gevangengenomen of doodgeschoten - een bundeling van
krachten bemoeilijkt, aanvankelijk zelfs niet nagestreefd. Een wat meer georganiseerd
verzet vond ook hier zijn basis in het V-leger van Casper Spoor.
Pas in september 1944 na de oprichting van de overkoepelende B.S., ontstond een
meer compacte organisatie en werd een eigen staf gevormd, bestaande uit: Piert van
Kooten, Pater Pontianus O.F.M.Cap., Cas van der Bosch, Andries Marcelis en Coen
Hamers. Ook toen gold nog de stelregel, dat geen commandant zou worden gekozen,
maar het collectief in gezamenlijk overleg de beslissingen zou nemen. In Velsen-Noord
en Beverwijk vond het verzet eveneens zijn oorsprong in een collectief. Binnen dit
collectief werkten twee stromingen samen, de zogenaamde Oranje-brigade met onder
meer ir. Van Koeveringen van Hoogovens, ir. Van der Lee en W. J. Willems van de
Papierfabriek en de meer rood of communistisch getinte Raad Van Verzet (R.V.V.) met
onder meer Cor Stapper, Jan Versteeg en Henk Pools.

Foto 19. Hannie Schaft

Foto 20. Jan Bonekamp

Het Verzet boven het Noordzeekanaal was voornamelijk verantwoordelijk voor tal van
sabotagedaden, uitgevoerd bij de Hoogovens, de PEN centrale, de Papierfabriek en de
Plaatwellerij, terwijl ook aanslagen werden gepleegd op Nederlanders die met de
Duitsers collaboreerden. Vooral deze laatste acties vonden vaak plaats in samenwerking
met het verzet in de Zaanstreek, waarin Jan Brasser (Witte Ko) een belangrijke
rolspeelde. De IJmuidenaar Jan Bonekamp, nauw verbonden met Hannie Schaft, wier
naam in het naoorlogse Nederland tot een symbool zou worden, excelleerde in de
uitvoering van liquidaties, en trad daarbij niet zelden solistisch op. Op 19 november
1943 schoot hij op klaarlichte dag de S.D.-agent Hans van den Berg neer, een daad die
de Amsterdamse 'Sicherheitsdienst onder leiding van Hauptsturmführer Willy Lages tot

felle reacties prikkelde. De verzetsman Bonekamp was eveneens betrokken bij twee
volgende aanslagen in begin 1944; de eerste - uitgevoerd in de Beverwijkse Zeestraat betekende het einde van de Gestapo-medewerker J. van Soelen, de andere verwondde
de beruchte mensenjager Ko Langendijk uit Velsen.
Kort daarop (op 6 april '44) werd de luitenant der Staatspolitie W. Ritman uitgeschakeld
en nauwelijks een week later verstoorden Bonekamp en zijn makkers een W.A.demonstratie in Beverwijk, met fataal gevolg voor de commandant, J. de Graaff. In alle
gevallen wisten de schutters te ontkomen, doorgaans per fiets!
Door de Duitsers werden op hoog niveau stringente tegenmaatregelen beraamd. In het
kader van de 'Germaansche SS' startte men een zogenaamde 'tegenterreur' welke, naar
men hoopte zoveel schrik en verwarring zou ontketenen dat de burgerij er zelf genoeg
van zou krijgen. Onder dekking van de duisternis schoot men enkele, vrij willekeurig
gekozen, Nederlanders uit anti-Duitse milieus dood. Deze 'Sonder-Aktion in eigen kring
aangeduid met de codenaam 'Silbertanne (zilverden) kostte een tweetal onschuldige
burgers het leven, L. B. Verdoorn en dr. Büller, beiden Beverwijkers. Twee anderen
werden door pistoolkogels gewond. Een derde, de bekende arts dr. Melchior kwam met
de schrik vrij. Als resultaat van het Duitse topoverleg en wellicht nog verhaast door de
aanslag op de Beverwijkse W.A.-functionaris De Graaff, zette de Grüne Polizei op de
vroege zondagmorgen van 16 april '44 in Beverwijk en Velsen-Noord een grootscheepse
razzia in en arresteerde een kleine 500 man, allen tussen 18 en 25 jaar oud, die vrijwel
meteen werden afgevoerd. Via het beruchte concentratiekamp Amersfoort kwamen de
meesten in werkkampen in Duitsland terecht; velen zouden nooit terugkeren.

Foto 21. Plaquete station Beverwijk

Mede door aller standvastigheid kon het Verzet zijn werk voortzetten. Bij ondervraging
in Amersfoort weigerde men éénparig namen van verzetslieden te noemen, ofschoon
vele van de opgepakten deze wel degelijk kenden. Niettemin bleven er slachtoffers
vallen. Ook zonder verraad waren degenen die in het verborgene voor de vrijheid
streden, hun leven geen uur zeker. Het opsporen en infiltreren van Nederlandse
verzetshaarden was de specifieke taak van Duitse diensten als de 'Sicherheitsdienst' en
de 'Gestapo' (Geheime Staats Polizei); arrestaties werden verricht door de
'Feldgendarmerie' en de Nederlandse politie. Laatstgenoemde instantie deed dit
overigens gedwongen. Uitgezonderd de 'foute' elementen in het korps spanden veel
functionarissen zich in om hun frustrerende taak zo verantwoord mogelijk te vervullen
en door middel van het doorspelen van informatie het Verzet behulpzaam te zijn.
Jan Bonekamp, de gedreven activist uit IJmuiden, werd op 21 juni 1944 tijdens een ten
dele mislukte aanslag op de 'foute' politieman Ragut te Zaandam door deze - in een
laatste reactie - levensgevaarlijk gewond. Hij stierf in een Duits Lazarett te Amsterdam,
na eerst nog te zijn volgespoten met stimulerende middelen, die hem aan het praten
moesten krijgen. Ook zijn metgezellin in de strijd, Hannie Schaft, zou de bevrijding niet
meer beleven. Op 17 april 1945 werd zij, met bezwarend materiaal in haar fietstas, op
weg naar de Vesting IJmuiden toevallig aangehouden en als een der laatste slachtoffers
van de S. D. in de duinen bij Overveen gefusilleerd.

5. Bundeling
Medio september '44 werden de gevolgen van de Geallieerde landing in Normandië
steeds duidelijker waarneembaar. De bundeling van krachten, die op dat tijdstip reeds
hier en daar had plaatsgevonden, werd in opdracht van de Nederlandse regering in
Londen definitief. Alle illegale groeperingen in Nederland werden samengevoegd tot de
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.), met Prins Bernhard als commandant.
Lang niet overal vond deze gang van zaken waardering. Met name de Raad van Verzet
weigerde hier en daar onder de vlag van de B.S. te gaan werken, echter niet in Velsen.
Een bijverschijnsel van de nieuwe situatie, voor velen moeilijk te verwerken, was het
besluit van de gezagsdragers overzee om boven de samengebundelde illegaliteit
commandanten aan te stellen. Mensen die in de meeste gevallen tot dat moment in het
verzet niet of nauwelijks bekend waren. Het feit dat deze nieuwkomers een eigen kring
van vrienden en bekenden vormden en talrijke machtsposities binnen de B.S. naar zich
toetrokken werd als zeer onaangenaam ervaren. In Velsen werd een gewestelijk
commandant benoemd in de persoon van de Haarlemse Officier van Justitie, Mr. N.
Sikkel, schoonzoon van de toenmalige Minister-President Gerbrandy. Deze benoemde
daarna op zijn beurt een commandant B.S., te weten Mr. J. Engels, een gewezen
inspecteur van de Velser politie, Daardoor verzekerde men zich op slag van de
medewerking van een aantal plaatselijke politieambtenaren, die door een groot deel van
de verzetsmensen van het eerste uur slechts node werden geaccepteerd. De
geruchtmakende 'Velser Affaire' die kort na de bevrijding als rechtszaak zou dienen en
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Foto 22 en 23. Twee van de boeken over de Velser Affaire
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waarin een vermeende dubieuze rol van topfunctionarissen als Sikkel, Engels en Kuntkes
ter discussie stond, zou maandenlang de pers en de burgerij beroeren, maar geen
duidelijkheid brengen.
Onmiddellijk na haar installatie stelde de Staf B.S.Velsen, waaronder de B.S.Vesting
IJmuiden zou gaan ressorteren, een aantal eisen, waaraan slechts met moeite kon
worden voldaan. Een van de eisen die konden worden ingewilligd betrof een
eenhoofdige leiding van de IJmuidense afdeling. De heer M. van Loo werd bereid
gevonden deze functie te aanvaarden. B.S., L.O., R.W. en O.D. (een groepering die haar
taak voornamelijk had gezien in ordehandhaving na de Duitse capitulatie) vormden
gezamenlijk de zogenaamde 'Delta'. Afgezien van de interne problematiek presenteerde
de IJmuidense groep zich naar buiten als een adequate, goed onderbouwde organisatie.
Vanaf eind september 1944 vielen onder de Staf van de B.S.-Vesting IJmuiden de
volgende eenheden: - de Knok- of Vechtgroep (K.P.), bestaande uit tien man en belast
met sabotagedaden, gewapend verzet en andere specifieke taken; -de groep
Burgerwerk (B.W.), bestaande uit ongeveer twaalf man. Hun taken waren hulpverlening,
uitreiking van bonkaarten en bemiddeling bij het verkrijgen van valse papieren,
verstrekken van voedsel, enzovoort; - de groep Speciale Diensten, beslaande uit vijftien
man. Zij verzamelden gegevens en inlichtingen voor de Geallieerden over Duitse
versterkingen en troepen, maakten valse papieren als Ausweisen en dergelijke voor
anderen. Echter, ook voor zichzelf, om de B.S.-groep binnen de Vesting in stand te
houden; - de koeriers en koeriersters. Zij zorgden voor het overbrengen van
boodschappen en/of wapens, onderhielden contacten tussen de groepen onderling en
met het verzet buiten de vesting; - de gedeeltelijk sluimerende groepen. Deze waren
gevormd uit het vóór september 1944 bestaande Vrijheids-Leger (V.L.) en telde drie
pelotons van ongeveer twaalf man. Zij waren direct inzetbaar bij de bevrijding. Een deel
van deze verzetsmensen was regelmatig actief. Algemeen contactman was pater
Pontianus O. F.M. Cap. van het klooster van de paters Capucijnen aan de
Willemsbeekweg.
In een schoolgebouw aan de Beukenstraat had men een illegaal noodhospitaal
ingericht. Commandopost en centrum van het IJmuidense Verzet waren de woning en
bijgebouwen van de familie Post aan de Heerenduinweg. Van hieruit opereerden Truus
Oversteegen en Hannie Schaft verschillende malen. De legio klanten, inclusief Duitse
militairen, die dagelijks bij Cees Post het in die tijd onmisbare voertuig, de handkar kwam
huren, hadden geen flauwe notie van de precaire positie waarin het gezin voortdurend
verkeerde. Voor een aantal Velsenaren, aangebracht door collaborateurs, opgepakt bij
een razzia of als gijzelaar kwam de bevrijding te laat. Burgerwerk, sabotage, joden hulp,
koeriersdienst, spoorwegstaking, gewapend verzet: elke vorm van subversieve actie
kende haar eigen slachtoffers.

Foto 25.

De herinnering aan sommigen van hen leeft voort in de straatnamen door de gehele
gemeente: Van Rijswijk, Van Leeuwen, Biallosterski, Bonekamp, De Noo, Sieraad, Strating

en vele anderen; zij behoorden tot degenen die het einde niet haalden. Ontelbare
anderen, die wél overleefden, ondervinden nog dagelijks de last van de geleden angsten
en ontberingen. Onder de Velsenaren die vielen voor de vrijheid neemt één wel een
zeer aparte plaats in: Ab Homburg, Engelandvaarder van het eerste uur! Na in Engeland
een opleiding als 'geheim agent' te hebben ontvangen, keerde hij per parachute in
Nederland terug, volbracht zijn missie op eminente wijze en meldde zich vervolgens bij
de Britse luchtmacht. Tijdens een gevechtsactie op 1 april 1945, vliegend in een 'Spitfire'
van het Nederlandse 322 squadron, verongelukte hij met zijn toestel bij Delden. Een
leven dat te vroeg eindigde, maar een voorbeeld was van uitzonderlijke moed en
doorzettingsvermogen.

Foto 26. Website Comite 4 en 5mei Velsen: naar verzetsmensen vernoemde straten Velsen

Platte tekst toevoegen

Presentatie 2. Schade bebouwing door bombardementen en Sloop door de bezetter

Foto 27. Straatnamenboekje

6. Dwergonderzeeërs

Vanaf begin 1945 fungeerde IJmuiden, behalve als thuishaven voor de gevreesde
'Schnellboote' tevens als uitvalsbasis voor een van de laatste 'geheime wapens' van de
Duitse marine: De tweemansonderzeeboot 'Seehund'. Op 27, 28 en 29 december 1944
waren al vaartuigen van een kleiner type, bestemd voor één man (de 'Molch'), per
speciale oplegger aangevoerd, mogelijk om voor trainingsdoeleinden te worden
gebruikt. Nadat in het Noordzeekanaal ten oosten van de Zuidersluis een geslaagde
proefvaart was gemaakt, arriveerden in IJmuiden nog uitsluitend de grotere boten,
hoofdzakelijk per spoor. In de nacht van 31 december '44 op 1 januari '45 voeren 18
'Seehunde' de pieren uit voor een eerste operationele inzet. Slechts twee
bemanningsleden keerden terug, in een rubberbootje. Dit fiasco leidde echter niet tot
stopzetting van de acties. Bij volgende tochten werden aanzienlijk betere resultaten
geboekt, zodat men nog geruime tijd de kleine zeeduivels ter 'Feindfahrt' bleef uitzenden

Foto 28. Hafenkommandant Seeger was kennelijk van plan tot de laatste man stand te
houden gezien de bescherming voor zijn hoofdkwartier op Kanaalstraat 240

Foto 29. Britse marinespecialisten bekijken de beruchte Seehund 2-mansonderzeers

- met desastreuze gevolgen voor de Geallieerde konvooien tussen Scheldemonding en
Theems. In totaal brachten de 'Seehunde' opererend vanuit IJmuiden, ruim 120.000 ton
aan scheepsruimte tot zinken. Op hun doortocht door IJmuiden werden de kolossale
opleggers met hun venijnige last (zorgvuldig met zeilen afgedekt) nauwlettend
gadegeslagen door het Verzet en spoedig vond informatie omtrent constructieterreinen
en ligplaatsen haar weg naar het Geallieerde hoofdkwartier. In Velserbeek, onder het
zware geboomte, werden de boten vaarklaar gemaakt en vervolgens, zwaarbewaakt,
doorgevoerd naar hun basis: de Steigerweg bij de kleine sluis. Vandaar voeren zij het
zeegat uit, geleid door signalen uit een radiopost gesitueerd in een bunker aan de
Kanaalstraat. Steeds minder keerden terug, maar daar was men op voorbereid.
De duo's die de bemanning vormden, speciaal getrainde 'K-Männer' (Marine
Commando's) hadden zich allen vrijwillig voor deze dienst gemeld.
In de middag van 7 april 1945 vond voor het eerst een doelgerichte luchtaanval plaats
op de voorraadkamers en ligplaatsen van het Flottielje, uitgevoerd door het befaamde
Britse 617e 'Dambuster’-squadron; hetzelfde dat tevoren ook de 'Schnellbootbunkers'

had uitgeschakeld. Ditmaal bleek men iets minder trefzeker. In het sluizengebied werd
enige schade aangericht, de slagkracht van het duikbootwapen ondervond nauwelijks
hinder. Tot eind april bleven de kleine onheil brengers actief.
In de laatste oorlogsweken heeft een drietal 'Seehunde' uit IJmuiden nog enige
provianderingsvaarten gemaakt naar de Vesting Duinkerken, waar Duitse troepen ofschoon maandenlang omsingeld - nog immer standhielden. De boten waren daartoe,
in plaats van met torpedo's, uitgerust met bevoorradingscontainers, gevuld met vet en
andere voedingsmiddelen. De laatste tocht was een enkele reis.
Eind april 1945 was het afgelopen met de sluiptochten. De bemanningsleden bleven
geconsigneerd in de nabijheid van hun boten, maar uitvaren was er niet meer bij. Voor
de havenmond was een ondoordringbare mijnenversperring gelegd. Op bevel van de
Hafenkommandant, Seeger, bereidden de marine troepen zich voor op een gewapend
standhouden, mogelijk uit vrees voor gewelddadig optreden van 'Nederlandse
partizanen' waarover hen geruchten ter ore waren gekomen. Wederzijdse misverstanden
dreven de spanning op tot ongekende hoogten. Burgers en militairen leefden in
dezelfde, beklemmende onzekerheid. IJmuiden wachtte, hoopte….
Zó was de toestand in de IJmond toen de bevrijding zich aandiende.

7. Tussen hoop en vrees
Tegen het einde van april begonnen geruchten te circuleren omtrent
wapenstilstandsonderhandelingen, maar de onrust werd daar nauwelijks mee
bedwongen, integendeel. Men besefte terdege dat de kuststreek een waardevol
'vuistpand' vormde in de handen van de bezetter. Sterke fortificaties langs de zeereep,
aangevuld met een uitgebreide gordel van antitankmuren, -grachten en
geschutsopstellingen die tussen Driehuis en Santpoort en achter Velsen Zuid waren
gesitueerd, verschaften het eens zo vreedzame IJmuiden een vrijwel onneembare positie,
zowel tegen aanvallen vanuit zee als uit het binnenland. Een wirwar van
prikkeldraadversperringen maakte het duinterrein onbegaanbaar en bij Santpoort-Noord
had men de weilanden onder water gezet. In en om de 'Vesting' bevond zich een
aanzienlijke troepenmacht. Nog op 26 april waren ruim 1000 Duitse parachutisten
gearriveerd, de harde kern van de 20. Fallschirmjäger-Division, nog net aan een
omsingelingsslag in Noord Duitsland ontsnapt en tijdig teruggenomen. Kleine groepjes
hiervan hadden al eerder kwartieren in Santpoort betrokken, met name de woningen
langs de Brederoodseweg en de Willem de Zwijgerlaan. De 'Unterstab' zetelde in de
ontvangstzaal van het Crematorium Westerveld te Driehuis. De aankomst van deze
manschappen, bekend om hun fanatisme en hoge gevechtswaard gaf nieuw voedsel aan
het vermoeden dat IJmuiden verdedigd zou worden, en degenen die hen zagen
binnentrekken sloeg de angst om het hart. Ze maakten in hun wijde camouflagejakken,
behangen met allerlei wapentuig, een onheilspellende indruk. Hun aanwezigheid bracht
het door de 'Ondergrondse' (het Verzet) geschatte aantal Duitse militairen binnen de
Vesting op ruim 3500. Hieronder bevonden zich elementen van allerlei aard:

Marinepersoneel, bemanningen van Schnellboote en dwergonderzeeërs, soldaten van
Wehrmacht Heer Luftwaffe, SS en Feldgendarmerie, alsmede inderhaast gerekruteerde
figuren die in de meest uiteenlopende hulpdiensten waren samengebracht. Een
voornaam onderdeel van deze veelsoortige menagerie werd gevormd door de 709Infanterie-Division, waarvan het hoofdkwartier zich op het landgoed 'Schoonenberg'
ophield. Een niet gering deel van de troepen, belast met kustverdediging was niet eens
Duits, maar bestond uit zogenaamde 'Ost-Bataljonen' al dan niet vrijwillig in dienst van
de Wehrmacht getreden Sovjetsoldaten, tijdens de Russische veldtocht in Duitse handen
gevallen. Vanaf 1943 was hun merendeels Mongools voorkomen langs de gehele
Noordzee een bekende verschijning geworden. Ofschoon de burgers, die zich nog in
'Spergebied' mochten ophouden, langzamerhand vertrouwd waren geraakt met een
straatbeeld waarin de bezetter een voorname rol speelde, gaf de aanblik van zóveel
militairen hen in deze fase van de oorlog weinig reden de toekomst met vertrouwen
tegemoet te zien. Hun gevoel van onbehagen werd in nog sterkere mate gedeeld door
de leden van het Verzet; niet geheel ten onrechte, zoals spoedig zou blijken.

8. Toenemende onzekerheid

In de avond van 4 mei ging er een schok van emotie door het nog bezette deel van
Nederland. Het ogenblik waarnaar zo lang was uitgekeken, scheen eindelijk
aangebroken: in Wageningen had de Opperbevelhebber van het Duitse 25e leger een
overeenkomst ondertekend, waarin hij zich akkoord verklaarde met de voorwaarden die
hem door de Geallieerde Legerleiding waren gesteld. Nederland was vrij - op papier. In
de praktijk zouden nog talloze moeilijkheden moeten worden overwonnen vóór men
echt 'baas in eigen huis' was. Overal in de Westelijke provincies begonnen plaatselijke
verzetsgroepen koortsachtig de nodige voorbereidingen te treffen. Het via de verboden
radio ontvangen bericht dat de Duitse troepen in Nederland onvoorwaardelijk hadden
gecapituleerd, stelde de B.S.-leiding van het Gewest 12 (waaronder ook IJmuiden
ressorteerde) voor grote problemen. De Duitse sterkte in het totale gebied bedroeg ca.
18.000 man, inclusief zeer agressieve onderdelen. Zelf beschikte men over niet meer
dan 400 wapens. Er moest rekening worden gehouden met individuele tegenstand van
kwaadwillige elementen in de Wehrmacht, waartegen moeilijk opgetreden kon worden
met de beperkte middelen waarover men beschikte. Wanneer bepaalde groepen
Duitsers zouden besluiten het capitulatie-besluit te negeren of te saboteren,
bijvoorbeeld door vernielingen aan te richten aan sluizen of waterwegen, was het de
vraag of men hierop adequaat kon reageren. De kans op excessen leek des
waarschijnlijker door het enthousiasme van de burgerbevolking, die - ook niet onkundig
gebleven van de vreugdevolle tijding - in groten getale de straat optrok en zich niets
meer aantrok van 'Sperrzeit of verboden zones. Op sommige plaatsen was men al in een
feestroes en de eerste rood-wit-blauwe vlaggen werden al uitgestoken. Dat móest de
Duitsers welhaast tot actie prikkelen: snel handelen was daarom geboden. Nog in de
nacht van 4 op 5 mei beval het Gewestelijke B.S.-commando haar plaatselijke

commandanten contact op te nemen met de Duitse bezettingsautoriteiten en in
gezamenlijk overleg de situatie het hoofd te bieden. In Velsen moest men zich naar de '
Festungskommando Generaal Hüttner (van de 709. Infanterie-Division) op het buiten
'Schoonenberg' begeven en deze sommeren de wapens in te leveren en zijn troepen te
concentreren. In eerste instantie bleef deze poging zonder resultaat Hüttner weigerde
de onderhandelaars te ontvangen. In tegenstelling tot de gang van zaken in andere
gewesten, waar de bezetter zich maar al te graag bereid had getoond met de B.S. tot
een overeenkomst te komen, ontkende hij officieel op de hoogte te zijn gebracht van
een eventuele onvoorwaardelijke overgave en handelde dienovereenkomstig.
Hierdoor werd de situatie opeens bijzonder explosief. Ofschoon Nederland in feite
reeds 'vrij' was, oefenden de Duitsers in de Festung IJmuiden nog de onbeperkte macht
uit. Tot de tanden gewapend bewaakten zij grimmig hun bolwerken en patrouilleerden
door de ontluisterde straten, tot onbegrip van velen. Het stadsbeeld van IJmuiden, met
onafzienbare puinhopen en daartussen soms nog het skelet van een half afgebroken
huis, versterkte de nachtmerrieachtige sfeer die er heerste in niet geringe mate.

Foto 30 en 31. Mededeling NBS en NBS armband

De bevolking werd inmiddels steeds onrustiger. Vooral buiten de 'Mauermuur'
verwachtte men, niet op de hoogte van de bestaande problematiek, nu elk moment de
Geallieerde bevrijders. In Velsen-Noord posteerde de B.S. zich onmiddellijk op het
Pontplein aan het einde Wijkerstraatweg om nationaalsocialistisch georiënteerde
personen, die met de geïmproviseerde pontjes van de zuidkant overkwamen, op te
vangen. Hetzelfde deed men bij de spoorwegovergang bij de Nieuweweg op de grens
met Beverwijk. In Santpoort, waar een aanzienlijk deel van de geëvacueerde
IJmuidenaren onderdak had gevonden, bewogen uitgelaten groepjes mensen, getooid
met rood-wit-blauw en oranje, zich in de richting van Haarlem-Noord, om de eerste
colonnes op gepaste wijze binnen te halen. Binnen het verdedigingsgebied toonde men
zich iets terughoudender, ofschoon ook daar incidentele vreugd uitbarstingen
voorkwamen. Niet zelden riep men passerende soldaten of matrozen van de
Kriegsmarine toe, dat het 'Schluss' was met de 'Krieg'. Een enkele maal kreeg men

respons en voegde de aangesproken militair zich voor kortere of langere tijd bij de
brooddronken menigte. Niettemin bleef de toestand uitermate precair. Op hoog niveau
vonden besprekingen plaats en werd, in toenemende spanning, gezocht naar een
modus die tot een gunstige ontwikkeling zou kunnen leiden.
Op zondag 6 mei werd de plaatselijke verzetscommandanten in het Gewest opnieuw
opgedragen zich naar de Duitse bevelhebbers te begeven en dezen mede te delen dat
de B.S. zich de volgende morgen om 6.00 uur op straat zou manifesteren, maar dat hun
optreden in het openbaar uitsluitend zou plaatsvinden In het belang van orde en rust en
geenszins tegen de Duitsers was gericht. Het onderhoud dat de B.S.-commandant van

Foto 32. De menigte omstuwd de KP-groep en de auto waarmee onder meer de
gearresteerde NSB-burgemeester Tj.van der Weide werd opgebracht, 7 mei 1945. Op
de auto v.l.n.r.: Herman van der Tuuk, Jan Tellier, Piet Boon, Piet Menger en Willem
Menger. De chauffeur was Willem Braam.

Foto 33. De KP-groep Vesting IJmuiden manifesteert zich op het Tiberiusplein, 7 mei
1945. Links op het spatbord Jan Tellier en staande in de auto commandant Piet Boon.

Haarlem daarop met de 'Ortskommandant’ aldaar voerde, leidde tot een bespreking
tussen verzetsautoriteiten en de in Aerdenhout residerende 'General der
Fallschirmjager' Barenthin, commandant van de Duitse troepen gelegen tussen het
Noordzeekanaal en de Waterweg - een gebied waarbinnen ook IJmuiden viel. Dit gesprek
verliep onverdeeld gunstig. De generaal, een redelijk man, toonde zich bereid zijn
onderbevelhebbers in te lichten over de stand van zaken en de order uit te vaardigen,
dat de B.S., mits deze zich gedisciplineerd gedroeg medewerking moest worden
verleend. In Velsen verklaarde Generaal Hüttner, na ingelicht te zijn, zich hiermee
akkoord. Zo niet echter de Hafenkommandant, de Kriegsmarineofficier Seeger, onder
wiens bevel zich onder meer de fanatieke eenheid bevond, die vanuit de ingang van het
Noordzeekanaal met tweemans-onderzeeërs opereerde. Seeger, domicilie houden aan
de Kanaaldijk, toonde zich uitermate terughoudend en wenste geen enkele toezegging
te doen. Wat de gevolgen van zijn houding zouden zijn bleef onzeker. De dag daarop, op
het aangekondigde tijdstip, verschenen de mannen van de B.S. in het hele Gewest op
straat uitgemonsterd met oranje armbanden en distinctieven. Ook de voertuigen,
personenauto’s en motorfietsen, jarenlang zorgvuldig uit de handen van de bezetters
gehouden, waren duidelijk voorzien van oranje nummerborden, waarop met zwarte verf
het Gewestnummer 12 alsmede een plaatselijk volgnummer was aangebracht. Vrijwel
onmiddellijk werd begonnen met het arresteren van nationaal-sociaIistisch
georiënteerde personen, die voorlopig onder andere in het hoofdbureau van Politie op
het Tiberiusplein - waar de Knokploeg (K.P.) zetelde - werden ingesloten. Gedurende
deze activiteiten kwam de bevolking meermalen tot uitbundige bijval.

Duitse militairen keken soms met gemengde gevoelens toe; een enkele maal knalden
schoten, maar incidenten van betekenis bleven uit.Seeger had zich, met zijn Staf en het
grootste deel van zijn troepen, geïsoleerd in het havengebied. Daardoor werd de
'Festung IJmuiden' als het ware gesplitst in twee delen: een oostelijk, waarin de
afspraken tussen de generaals Barenthin en Hüttner golden en de bezettingstroepen
dus soepel optraden, en een westelijk, dat in voortdurende 'staat van beleg' verkeerde.
Beide delen waren van elkaar gescheiden door de grillige puinvlakte, die achter de
Willemsbeekweg begon en zich als een soort 'niemandsland' uitstrekte tot de voormalige
Julianakade, toen Zuiderkade geheten. 0p sommige plaatsen in het duinterrein waren
burgers reeds aan het plunderen geslagen. Allerwegen verbeidde men met stijgend
ongeduld de komst van het Canadese bevrijdingsleger.

Foto 33. De burgers aan de Rijksweg in Santpoort zijn in afwachting van de Canadese bevrijders. 8 mei 1945.

Bij dit e-book horen twee fotoboeken met de foto's, afbeeldingen en stukken met bronvermelding

9. De Canadezen

Op 28 april waren in Achterveld voorbereidende besprekingen begonnen tussen
vertegenwoordigers van de Reichskommissar voor het bezette Nederlandse gebied, Dr.
Arthur Seyss-Inquart, en de Geallieerde legercommandanten, waarbij ook Prins
Bernhard als opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten aanwezig was
geweest. Een en ander had tenslotte geleid tot de onvoorwaardelijke overgave van alle
Duitse troepen in Nederland, die op 4 mei in hotel 'De Wereld' te Wageningen werd
bezegeld. Daarbij was aanvankelijk overeengekomen l de Geallieerden op zondag 6 mei
het westen zouden binnentrekken, maar door enkele problemen van technische en
organisatorische aard moest men daarmee nog één dag langer wachten.
Maandag 7 mei, voor dag en dauw, begaf de Britse 49e Infanteriedivisie 'Polar Bear' zich
op weg om de provincie Utrecht en het Gooi te bevrijden, nóg een dag later gevolgd
door de Canadese 1e Infanteriedivisie, die tot taak had in Noord- en Zuid-Holland orde
op zaken te stellen. De twee formaties die aangewezen waren om de Duitse troepen In
Foto 34. De eerste Canadezen in Velsen voor het restaurant De Weyman in Santpoort.
Het zijn twee motorordonnansen van het Hastings & Prince Edward Regiment met hun
typische zit voorop de benzinetank, 8 mei 1945. >>>

Foto 35. De Santpoorters op de Rijksweg begroeten met uitzinnige vreugde de
bevrijders, die met hun trucks langzaam de Broekbergerlaan indraaien. Links op de
achtergrond is nog juist de ondergelopen polder de Velserbroek zichtbaar.

de gemeente Velsen te neutraliseren - het Royal Canadian Regiment en het Hastings &
Prince Edward Regiment, beide behorend tot de 1e Infanterie-Brigade - reden vanaf de
startlijn bij Amersfoort via Baarn naar Amsterdam. Dat gebeurde in colonne met de 2e
Brigade, waarvan het leidende regiment, de Seaforth Highlanders of Canada, in de
hoofdstad zou achterblijven en een andere eenheid, de Princess Patricia': Canadian
Light Infantry, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort tot bestemming had. Het werd een
zegetocht zonder weerga. Een reis om nooit te vergeten, bezegeld door stralend
voorjaarsweer! De Canadese 1e Divisie was in maar vanuit Italië naar Oost Nederland
overgebracht via Napels waren de troepen naar Marseille getransporteerd en daarna, in
een onafzienbaar wagen konvooi dwars door Noord-Frankrijk en België gereden, op weg
naar een verzamelgebied achter Nijmegen. Het Royal Canadian Regiment had, samen
met het Hastings & Prince Edward Regiment, op 11 april deelgenomen aan de oversteek
over de IJssel bij Wilp en een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Apeldoorn
hun eerste grote gevechtsactie in Noordwest-Europa.

Ofschoon de Canadezen ook door de Italiaanse bevolking bepaald niet vijandig waren
bejegend, had het enthousiasme waarmee zij op de Veluwe waren begroet hen diep
getroffen. Niettemin bleek dit welkom, hoe hartverwarmend ook, nog maar een flauwe
afspiegeling van de ontvangst, die hen later in de westelijke provincies ten deel viel. Nog
vóór Amsterdam bereikt was, hadden velen hun totale rantsoen aan sigaretten en snoep
al uitgedeeld aan de duizenden toeschouwers langs de route, ondanks het feit dat zij er
de laatste weken duchtig voor hadden gespaard. Vooral de kinderen, die zich in groten
getale rond de legervoertuigen verdrongen, werden rijkelijk bedeeld met kauwgom,
chocolade en andere heerlijkheden.
Het Royal Canadian Regiment had haar zware materieel inclusief de antitank-kanonnen
Foto 36. Een van de eerste Canadese
voertuigen beladen met jongelui passeert de
doorlaatpost of Walzkörpersperre nr.108 in de
Hagelingerweg te Driehuis onder toezicht van
zwaar bewapende Duitse wachtposten, 8 mei
1945

Foto 37. De Duitse troepen die in de Rijks HBS waren gelegerd, worden afgevoerd.

achtergelaten in de cavalerie-barakken van de voormalige Nederlandse weermacht bij
Nieuw Millingen, ter voorbereiding van de tocht naar het dichtbevolkte westen. In de
vroege morgen van 8 mei, om 6.00 uur precies, was al een kleine voorhoede vertrokken,
waaronder de regimentscommandant lieutenant-colonel W. W. Reid, alsmede diens
inlichtingenofficier en een Nederlandse tolk zich bevonden en bij Amersfoort had een
soortgelijke groep van het Hastings & Prince Edward Regiment onder leiding van
lieutenant-colonel G. E.B. Renisor zich hierbij aangesloten, waarna men gezamenlijk
verder ging.
Via Amsterdam en Haarlem bereikte de samengestelde formatie om 9.0O uur het
hoofdkwartier van de 20. Fallschirmjager Division te Aerdenhout, waar overleg werd
gepleegd met generaal Hüttner die hen daar volgens afspraak opwachtte. Omstreeks
diezelfde tijd was de hoofdmacht van het Royal Canadian Regiment eveneens op weg
gegaan naar de IJmond, met voorop het bataljonshoofdkwartier, aangevoerd door major
Jotcham, gevolgd door de diverse compagnieën en een afdeling medische troepen. Het
Hastings & Prince Edward Regiment bevond zich ook ergens in de eindeloze colonne,
die zich westwaarts bewoog. Op het Duitse hoofdkwartier in Aerdenhout had lieutenantcolonel Reid (RCR) inmiddels de stafkaarten in ontvangst genomen waarop de Duitse
posities in de 'Festung IJmuiden' exact waren ingetekend en om 9.2O uur konden de
Canadezen hun tocht hervatten. De manschappen van de eerste groep die de vesting

binnentrok, voelden zich lichtelijk onbehaaglijk toen zij keer op keer Duitse militairen
voorbijreden - allen nog volledig gevechtsklaar. Geen enkel incident deed zich echter
voor.
De Duitsers waarmee contact werd gemaakt maakten een zeer gedisciplineerde indruk
en putten zich uit in complimenten. De eerste ontmoeting tussen de Canadezen en het
Velsens verzet vond plaats op het Tiberiusplein – te midden van een juichende menigte
die met de minuut in omvang toenam. Van enig ceremonieel kon geen sprake zijn. Het
bataljonshoofdkwartier evenals het tactische hoofdkwartier installeerde zich direct bij
aankomst in het hoofdbureau van politie, waar ook de B.S., zoals eerder vermeld, enkele
kamers in gebruik had. In de onmiddellijke nabijheid werd onderdak gezocht voor de
manschappen, en het Algemeen Hoofdkwartier, alsmede Support Company, betrok de
Rijks H.B.S. A- en D-Company vestigden zich in de St. Antoniusschool, terwijl B- en CCompany de St. Franciscusschool in bezit namen. Drie motorordonnansen werden

Foto 38. De massa keek ademloos naar die wonderlijke auto's en die bruingebrande
kerels, hier op de Broekbergerlaan in Santpoort, 8 mei 1945.

Foto 39. Canadese militairen van het Royal Canedian Regiment bezetten de Duitse
kwartieren in de Rijks HBS aan het Tiberiusplein te IJmuiden-Oost. De gearresteerde
Duitse commandant wordt onder toezicht van een BS'r gelast in een van de beroemde
jeeps te stappen, 8 mei 1945

ingezet om de diverse eenheden naar hun respectievelijke onderkomens te dirigeren daarin bijgestaan door een drietal verzetslieden. Om 10.30 uur begaven lieutenantcolonel Reid en zijn inlichtingenofficier zich wederom naar het Duitse hoofdkwartier,
ditmaal begeleid door een lieutenant van de Feldgendarmerie en gedurende ruim een
uur werden opnieuw gegevens omtrent de situatie verzameld. Tegen 13.00 uur begon
de rest van hel regiment binnen te stromen en om 14.00 uur waren alle eenheden in
IJmuiden ondergebracht. Het Hastings & Prlnce Edward Regiment, ook gearriveerd,
maakte kwartier in Santpoort. Dichte drommen mensen verstopten daar de straten,
zodat het militaire verkeer grote hinder ondervond. De bevolking leek wel uitzinnig
geworden, er werd gehuild en gelachen. Trossen juichenden hingen aan de voertuigen
en maakten de chauffeurs, forse door de Italiaanse zongebruinde kerels, de zwierig
baret schuin op het hoofd, het voortgaan vrijwel onmogelijk. Met welbehagen snoof men
de geur van echte benzine op, begerig graaiend naar de sigaretten en chocolade die ook

hier, door degenen die nog over een voorraadje beschikten, met kwistige hand werden
uitgedeeld.
Over de Rijksweg passeerde een kleine colonne van de Royal Canadian Artillery, op weg
naar Beverwijk en de kop van Noord-Holland, rijdend in de typische strak gelijnde
vrachtwagens in dofgroene legerkleur; allemaal voorzien van de witte ster die sinds; DDay (de invasie in Normandië) op elk Geallieerd voertuig was aangebracht. Een
merkwaardig vehikel, de 'jeep' dat voor allerlei doeleinden werd gebruikt, werd
onmiddellijk populair. Motorrijders, dik in het leer en helemaal voorop de benzinetank
gezeten, vlogen als duivels heen en weer, rakelings langs de verblufte toeschouwers. De
chaos was compleet, maar iedereen genoot, niet in de laatste plaats de Canadezen zelf.

10. Problemen

Op het Hoofdkwartier van de Duitse 20. Fallschirm Division in Aerdenhout had
lieutenant-colonel Reid van het Royal Canadian Regiment nu een duidelijk overzicht
gekregen van de problemen waarmee hij te maken zou krijgen. Het bleek dat generaal
Hüttner als 'Festungkommandant' 10.000 man onder bevel had, waarvan 9000 zich ten
zuiden en 1000 zich ten noorden van het Noordzeekanaal bevonden. In de vesting
waren tevens nog 3000 manschappen Kriegsmarine aanwezig, die buiten zijn
commando vielen. Marinecommandant Seeger had tot dusver geen concessies willen
doen en van hogerhand wenste men voorlopig niet provocerend op te treden. Besloten
werd tot nader order enig geduld te betrachten, zodat de Canadezen zich beperkten tot

Foto 40. De A en D Company van het Royal Canadian Regiment opgesteld op de
Zeeweg, voor de r.k. St. Antoniusschool nabii de Groeneweg, mei 1945.

Foto 41. De Wehrmachts-controlepost tussen het Pontplein en de Meervlietstraat in
het dorp Velsen, 10 mei 1945. De eerste dagen na de bevrijding werd door Duitse en
Canadese troepen als overgangsmaatregel gezamenlijk wacht gelopen.

het consolideren van hun posities, waarbij zij voorzichtigheidshalve het havencomplex
nog vermeden. Dat wil zeggen dat de Canadezen pas op de plaats maakten voor de lijn
Briniostraat, Troelstraweg, Willemsbeekweg. Om 15.00 uur reed leutenant-colonel Reid
naar het hoofdkwartier van de 2e Infanterie Brigade dat in Bloemendaal was gesitueerd
en waaraan hij, tijdelijk, ondergeschikt was gemaakt. Daar vernam hij dat, in afwachting
van een definitief operatieplan, alvast begonnen diende te worden met het vervangen
van de Duitse wachtposten in zijn sector door manschappen van het Royal Canadian
Regiment, uit te voeren in twee fasen:

1. de buitenwacht, die aan de doorlaatposten stond; 2. de bewaking van munitie- en
voedseldepots binnen de vesting.
's Avonds om 19.00 uur werd een bespreking gehouden met de bataljonsstaf, in
tegenwoordigheid van de twee Duitse compagniecommandanten, wier troepen de
buitenwacht onderhielden. R en C Company RCR kregen de opdracht, na overleg tussen
hun commandanten major Stevens en captain Quayle en de beide Duitse officieren, de
vervanging hiervan voor hun rekening te nemen - een taak waarmee omstreeks 21.00
uur een begin kon worden gemaakt.
Foto 42, 43 en 44. Voorbeelden van de communicatie met de burgers

Inmiddels was een avondklok ingesteld, die om 22.00 uur inging voor de Canadezen en
Platte
tekst toevoegen
voor de Duitsers een uur vroeger.
De IJmuidense
bevolking, die al sedert de aankomst
van de eerste troepen van een overweldigende belangstelling had blijk gegeven, was
moeilijk binnen te houden, ofschoon de B.S., zodra de duisternis inviel, zoveel mogelijk
haar best deed iedereen van de straat te verwijderen. Niettemin ondervonden de
Canadezen bij hun werkzaamheden nog tot laat in de avond véél hinder van burgers, die
waar zij maar konden opslagplaatsen en kwartieren trachtten binnen te dringen om te
kijken of daar wellicht iets van hun gading te vinden was. Zo gauw de Canadese bureaus
waren geïnstalleerd werden deze overstroomd door inwoners, waarvan de meesten
voor allerlei zaken 'permits' aanvroegen. Vooral de inlichtingendienst kreeg het er druk
mee en de tolken konden hun taak tenslotte niet meer aan. Het was nog maar een
voorproefje van wat hun de komende dagen te wachten stond.
Achter de schermen had de halsstarrige houding van de Hafenkommandant Seeger
geleid tot intensief overleg. Nadat nog in de loop van de dag door de Geallieerde Chefs
van Staven het bericht was ontvangen dat zowel de marinecommandant van IJmuiden
als die van Den Helder zich niet bij het bevel lot capitulatie wensten neer te leggen, had
het hoofd van de Sectie V en de B.S. contact opgenomen met colonel Webb van de
Royal Canadian Engineers te Rotterdam en via diens bemiddeling werd de Royal Navy
bereid gevonden in te grijpen. Twee speciale eenheden, 'T-Force' genoemd, begaven
zich onmiddellijk op weg om in beide plaatsen een beslissing te forceren. Elke colonne
bestond uit een team van maritieme experts van gemengd Brits-Nederlandse

samenstelling en werd geleid door officieren die over onbeperkte volmachten
beschikten. Doorslaggevend hiervoor was het feit dat in IJmuiden het gevaar bestond
dat de Middensluis zou worden opgeblazen en in Den Helder gedreigd was de
scheepvaartroute naar Amsterdam te versperren. In het uiterste geval zou niet
geaarzeld worden een en ander met geweld te verhinderen; dat was de boodschap die
aan de recalcitrante bevelhebbers moest worden overgebracht.

11. Orde op zaken
Op 9 mei vervoegde zich al voor dag en dauw een Kriegsmarine-officier bij de
inlichtingensectie van het Royal Canadian Regiment, die op hoge toon een 'Ausweis'
eiste om naar Amsterdam en terug te reizen. Dat werd geweigerd. Overigens was hij de
eerste van velen, die speciale gunsten verlangden. Om 8.00 uur was de toestand reeds
chaotisch, zowel door de verzoeken van Duitsers als van Nederlanders. De buitenwacht,
inmiddels in Canadese handen overgegaan, was nu versterkt en niemand kreeg
toestemming zonder speciale vergunning de vesting te verlaten of deze binnen te
komen. Tussen het havencomplex, waarin Seeger zich met zijn troepen (ook wel
aangeduid als 'Marine-SS' ophield, en het reeds geneutraliseerde deel van IJmuiden was

Foto 45 en 46. Zodra de manschappen van de Kriegsmarine de straten op hun route naar Driehuis hadden
gepasseerd, werden de kruispunten achter hen door Canadezen met brencarriers afgegrendeld. We zien hier zo'n
carrier op de kruising van de Wijk aan Zeeërweg met het Velserduinplein in de avonduren van 9 mei 1945.

een levendige koeriersdienst ingesteld. Canadese motorordonnansen, rijdend over
Trompstraat en Wijk aan Zeeërweg onder bescherming van een witte vlag, hielden de
verbinding tussen beide partijen in stand. Onderhandelingen waren in volle gang. Ook
vanuit Haarlem, waar in het hoofdkwartier van de B.S. aan de Parklaan voortdurend
overleg plaatsvond met het gewestelijke 8.S.-commando en technici van Rijkswaterstaat
enerzijds, en officieren van de Royal Canadian Engineers (die in eerste instantie de
verantwoordelijkheid hadden over het sluizengebied) anderzijds, waagde zich
meermalen eer deputatie naar de 'Kommandantur' aan de Kanaaldijk, aanvankelijk
zonder waar neembaar resultaat.
Op het Brigade-Hoofdkwartier in Bloemendaal was om 9.00 uur nog geen beslissing
genomen over verdergaande maatregelen tegel de Duitse troepen in de vesting, zodra
de inlichtingenofficier van Reids staf, die hier met een voorstel was heengereden, ‘s
middags onverrichterzake terugkeerde. Inzake de bewegingsvrijheid van de Duitse

militairen in de sector van het Royal Canadian Regiment werd een voorlopige regeling
getroffen, die inhield da individuele Duitsers, mits voorzien van een pasje en onder
escorte, zich voor noodzakelijke bezigheden over straat mochten begeven, tot 19.00 uur
's avonds.
Om 14.00 uur nam D-Company de bewaking over van vier kolen en olieopslagplaatsen
en een voedseldepot, terwijl A-Company de wacht betrok rond enkele andere objecten
binnen de vesting. Een half uur later arriveerde een groep van 405 Kriegsmarinemanschappen, afkomstig uit Utrecht. Met transport en uitrusting, aan de doorlaatpost
bij Driehuis. Hun aankomst op dat punt viel samen met die van lieutenant-colonel Reid,
die in een jeep op weg was naar het Brigade Hoofdkwartier. De bevelhebbend officier
van de marine troepen, Kapitein Rabe, en zijn tolk konden gelijk meerijden naar
Bloemendaal om aldaar de positie van de nieuwaangekomen eenheid te bespreken. Op
het hoofdkwartier kreeg Reid toestemming dóór te gaan met de reeds gevolgde
procedure, ter voorbereiding van een meer uitgewerkt plan, dot de codenaam ' Exlax
droeg. Het beoogde de gestadige ontwapening en registratie van alle Duitse troepen in
de wijde omtrek en hun concentratie in IJmuiden, tot het moment waarop ze massaal
naar Duitsland konden worden afgevoerd - een en ander in nauwe samenwerking met
het in Santpoort ondergebrachte Hastings & Prince Edward Regiment. Dit laatste
regiment zou geleidelijk aan de buitenwacht gaan overnemen van het Royal Canadian
Regiment, waardoor het RCR de handen vrij kreeg om zich meer met de Duitsers binnen
de vesting te bemoeien. De pas aangekomen 405 Kriegsmarine-manschappen dienden
geconcentreerd te worden op een sportveld ten oosten van de spoorlijn VelsenDriehuis nabij Schoonenberg. Hun materiaal kreeg een plaats toegewezen op het
terrein van het politiebureau aan het Tiberiusplein, waar al meer Duitse voertuigen
waren neergezet.

Foto 47. Voor het hoofdbureau van politie aan het Tiberiusplein werd het zware Duitse
Foto 48. Lt. Gen. C Foulkes, bevelhebber van het Ith Canadian Corps, (3e van links)
geschut en ander oorlogstuig verzameld. Voor een zwaar stuk veldgeschut zien we een bracht op 15 en 25 mei 1945 een bezoek aan IJmuiden. Foulkes was de man waaraan de
gedemonteerde Goliath minitank. Dit met springstof gevulde wapen kon door middel Duitse generaal Blaskowitz zich met alle Duitse troepen in Nederland onvoorwaardeliik
van kabelbesturing op Geallieerde tanks worden afgestuurd en met een druk op de
overgaf en daartoe een capitulatieovereenkomst tekende op mei 1945 in hotel De
knop op afstand tot ontploffing worden gebracht.
Wereld in Wageningen.

Nadat lieutenant-colonel Reid nog diezelfde middag enige Nederlandse autoriteiten van
Waterstaat met klem had ontraden een bezoek aan het geïsoleerde Oud-IJmuiden te
brengen, gezien de onzekerheid die bestond over de houding van de aldaar gelegerde
Kriegsmarine, scheen tegen de avond een kentering in de situatie te ontstaan. Onder
zware druk, zowel gelaakt door eigen landslui als in het nauw gedreven door zijn

tegenstanders, moest Hafenkommandant Seeger wel inbinden. Een besluit waaraan de
handelwijze van zijn collega uit Den Helder (die prompt de wapens had gestrekt bij de
nadering van de voor hem bestemde T. Force) mogelijk ook niet vreemd was geweest.
Het havengebied werd ontsloten, het sluizencomplex vrijgegeven.
Omstreeks 23.00 uur werd op het stafbureau van de RCR bekend, dat de ca. 3000 man
'Marine SS' zich zonder incidenten naar het concentratiegebied bij de spoorlijn had
begeven en in volmaakte orde wapens en uitrusting had ingeleverd vóór men de
afgebakende ruimte was binnengegaan.
Kort daarvoor hadden schildwachten van het Hastings & Prince Edward Regiment die
van de RCR aan de vestingmuren vervangen, geheel volgens plan. De uitvoering van
operatie 'Exlax' was nu nog een kwestie van tijd.

12. Bevrijdings wel en wee

Het verblijf van de Canadezen in Velsen bracht, naast vreugde en opwinding, ook
specifieke problemen met zich mee; in garnizoensplaatsen al een bekend verschijnsel.
Enkele vechtpartijen tussen bevrijders en burgers kwamen voor, waarvan de oorzaak in
alle gevallen in een vrouwenkwestie of overmatig alcoholgebruik gelegen was. Tegen
middernacht ontstond een verhitte discussie tussen enige stafofficieren van het RCR en
de B.S. omtrent de positie van een IJmuidense bakker. Deze werd, vanwege het feit dat

Foto 49 en 50. De Duitse Feldgendarmerie met zijspan staat naast de Canadese
brencarrier om toezicht te houden op de verplaatsing van de Duitse krijgsgevangenen bij
het geheel ontluisterde Velserduinplein in de avonduren van 9 mei 1945

hij de gehele oorlog brood aan de Wehrmacht had geleverd, door de Nederlanders van
collaboratie beschuldigd en met arrestatie bedreigd, hetgeen de Canadezen niet
toejuichten, omdat de man ook thans nog bij de voedselvoorziening van de Duitsers was
ingeschakeld. Nog afgezien van de vraag of de aantijging terecht was, werd hij voorlopig
als onmisbaar beschouwd. Gedurende een aantal uren werd een wachtpost voor de
woning van de betrokkene geplaatst, tot de opwinding geluwd was. De volgende dag
werd operatie 'Exlax met grote voortvarendheid in gang gezet, ook nu weer fase voor
fase. De eerste 4 á 5 fasen behelsden slechts inleidende werkzaamheden, nodig om een
soepele uitvoering van het eigenlijke plan te waarborgen. Aanvankelijk ongemotiveerd
en argwanend, kwamen de Duitsers traag in beweging, maar in de loop van de ochtend

was de Kriegsmarine in haar geheel onder controle gebracht, inclusief verspreide
onderdelen. Een kerkelijke ruimte nabij het verzamelkamp was door de Duitsers als
wapenopslagplaats ingericht. Om 9.00 uur werden de plannen voor 'Exlax' op het
hoofdkwartier van de 20. Fallschirmjäger-Division zorgvuldig met de Duitsers
doorgenomen, die er alle begrip voor toonden. De gehele verdere ochtend had men op
de bureaus druk werk met het behandelen van de vele verzoeken van burgers, terwijl de
troepen te velde zich onledig hielden met het begeleiden van Duitsers in en uit de
vesting. Om 11.00 uur werd fase 1 afgesloten en kon een begin worden gemaakt met

Foto 51, 52 en 53 Afvoer van de krijgsgevangen Duitse manschappen bij het dubbele viaduct nabij het Tiberiusplein

fase 2. De Duitsers werd toestemming verleend gebruik te maken van de Canadese
radio- en telefoonverbindingen voor de noodzakelijke communicatie tussen de diverse
onderdelen. De adjudant van generaal Hüttner majoor Schomberg liet zich kennen als
een uiterst behulpzaam medewerker, wiens aanwijzingen en adviezen bij de controle op
de Duitse troepenbewegingen van grote waarde bleken. Nadat B· en C-Company
gereedgekomen waren met de uitvoering van fase 2, trad, onder verantwoordelijkheid
van major Darton van het algemeen hoofdkwartier (gevestigd in de H.B.S.), fase 3 in
werking, ter voorbereiding van het voornaamste karwei de inzameling van wapentuig.
On 23.30 uur werden de werkzaamheden afgerond. Die dag was een totaal van 5983
Duitsers ontwapend, waaronder 45 vrouwen. Op 11 me om 8.15 uur belegde
lieutenant-colonel Reid een bijeenkomst op zijn hoofdkwartier teneinde zijn
stafofficieren te instrueren inzake de 'verwerking' van een groot aantal Duitse militairen,
dat die dag uit de omgeving van Bloemendaal was te verwachten, geëscorteerd door
carriers van de Princess Patricia's Canadian Light Infantry. De taak van elke Company
werd nauwkeurig vastgesteld. De uitvoering van fase 4 kwam in handen te liggen van B.
en C. Company, terwijl de laatste tevens werd belast met het bijeenbrengen van
rondzwervende Duitse soldaten, waarvan enkelen in het duinterrein waren gesignaleerd.

13. De Vleesmolen

Om 13.00 uur hervatte major Darton het inzamelen van wapens in het gebouw van de
H.B.S. Grote aantallen Duitse militairen, volledig bepakt en uitgerust, stonden in de rij
voor de school, ondergingen binnen een uitgebreide 'cheque’ en kwamen er
‘gedemilitariseerd' weer uit; als het ware door de molen gedraaid! Vervolgens
marcheerden zij onder begeleiding af naar hun respectievelijke concentratieterreinen.
Door deze gang van zaken werd Dartons behandelruimte al spoedig door de Canadezen
'the Sausage-Machine (vrij vertaald: 'De Vleesmolen’ genoemd; een aanduiding die niet
lang daarna voor Algehele Vesting IJmuiden werd gebezigd.
Om 15.00 uur had sergeant Gray van hel pionier-peloton RCR een ontmoeting met een
Duitse officier van de 'Pioniere'; deze beschikte over de kaarten waarop de posities van
de landmijnen waren aangegeven, die in enorme hoeveelheden in het strand en de
duinen waren ingegraven. Een order om zo snel mogelijk met het ruimen daarvan te
beginnen, werd door de staf van de 2e Brigade herroepen, daar hiervoor voorlopig nog
de tijd ontbrak. Diezelfde middag bracht de brigadecommandant, brigadier Bogart, een

Foto 54. Een stroom van op het Rijks-HBS-terrein ontwapende Duitse krijgsgevangenen afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, hier gefotografeerd tussen de
restanten van de Kalverstraat nabij de hoek Frans Naereboutstraat. Ze zijn op weg naar het concentratiegebied in het westelijk deel van IJmuiden, om daar te wachten op de
aftocht naar Duitsland, mei 1945.

werkbezoek aan IJmuiden om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie.
Met zichtbare verbazing nam hij de onvoorstelbare vernielingen in ogenschouw,
hoofdschuddend de onafzienbare, desolate puinvlakte overstekend, waar zich eens het
gezellige centrum had bevonden, vol bruisend leven. Begeleid door lieutenant-colonel
Reid inspecteerde hij vervolgens het ontwapeningspunt en het concentratiegebied. In
zijn slotcommentaar toonde hij zich zeer tevreden over de werkwijze en de gemaakte
vorderingen. Lieutenant Snell (staf RCR) leidde tezelfdertijd de inlichtingenofficier van de
Brigade, captain Braddish, rond, die eveneens zijn verwondering liet blijken over het feit
dat de vijand, louter uit verdedigingsoogpunt, zo destructief had kunnen optreden.
Om 17.15 uur werden een officier en zevenentwintig man van de Kriegsmarine
teruggeplaatst aan boord van hun mijnenvegers in de haven, nadat zij hun wapens
hadden ingeleverd. Scheepsbemanningen werden over het algemeen soepel behandeld,
vooral degenen die waren ingedeeld bij de mijnopruimingsdienst. Van hun dienster zou

mogelijk nog gebruik moeten worden gemaakt om de havenmond en het kanaal van
explosieven te ontdoen. De eerste Duitse eenheid die de Vesting verliet op weg naar het
noorden, de 1. Festung Stamm Kompanie LXXXVIII, marcheerde om 19.00 uur precies
over de spoorbrug; 265 man passeerde op deze wijze het Noordzeekanaal. In VelsenNoord werden zij overgedragen aan de Royal Canadian Artillery (l CAGRA), die het
beheer voerde over de kuststreek van Wijk aan Zee tot Den Helder. Anderhalf uur later
begonnen de Duitsers in groten getale transportmiddelen in te leveren op de daarvoor
bestemde sportweide, zoals voorgeschreven. Omstreeks 21.30 uur verflauwde de animo
en trokken de meeste Canadezen zich terug. Alleen het bewakingspersoneel en de
schildwachten bleven op hun post. Tot grote voldoening van de officieren had men die
dag een 'score' bereikt van 2072 Duitsers, inclusief vrouwen, allen ontwapend en
geregistreerd. Eén minuut voor middernacht informeerde generaal Hüttner telefonisch
het Bataljon Hoofdkwartier of de Festung Stamm Kompanie, die als eerste het kanaal
was overgestoken, veilig op haar bestemming was gearriveerd. Daarop werd hem
duidelijk maar niet bijster vriendelijk geantwoord: 'Yes!'

14. Coöperatie

Tussen het Royal Canadian Regiment en het Hastings & Prince Edward Regiment was
een harmonieuze samenwerking ontstaan. Nadat de grote lijn op het BrigadeHoofdkwartier was uitgestippeld, hadden lieutenant-colonel Reid (RCR) en de
bevelhebbend officier van de H & PE, lieutenant-colonel Renison, elkaar gevonden in een
alleszins bevredigende taakverdeling; het Royal Canadian Regiment belastte zich
uitsluitend met de binnen bewaking, de ontwapening en de concentratie van de
Duitsers, terwijl het Hastings & Prince Edward Regiment de buitenwacht onderhield en
de 'rounding-up deed, zoals de Canadezen het opdrijven van de voormalige
tegenstander enigszins cowboy achtig bestempelden!

Foto 55. Canadese brencarrier op volle snelheid over het Velserduinplein

Het feit dat het op 8 mei V.E. Day was geweest, de officiële datum van de totale overgave
van alle Duitse troepen in Noordwest-Europa, was de 'Hasty P's' (zoals de manschappen
van het Hastings & Prince Edward Regiment gemeenzaam werden genoemd' vrijwel
ontgaan, overweldigd als zij waren door het uitbundige vreugdebetoon waarmee zij
overal op hun tocht door het westen en speciaal bij aankomst in de gemeente Velsen
waren begroet. Op de Hagelingerweg, de voornaamste binnenweg naar IJmuiden, was er

bijna geen doorkomen aan geweest; jong en oud had de bevrijders omstuwd; in
Driehuis had den Duitse marine-soldaten uit de ramen van het Missiehuis gehangen,
even nieuwsgierig een glimp van hen op te vangen als de Nederlanders.
Lieutenant-colonel Renison had zijn hoofdkwartier in de villawijk van Driehuis gevestigd,
vlakbij de residentie van generaal Hüttner teneinde een zo direct mogelijk contact te
kunnen onderhouden. De eerste dagen stond hij geen enkele inbreuk op de discipline
toe. Een Duitse tolk, wiens vrijmoedig optreden hem ergerde, had hij prompt
gerapporteerd bij diens superieur, waarna de man onmiddellijk was vervangen, en aan
drankgebruik tijdens het werk maakte hij abrupt een einde.
Niettemin moest ook hij al spoedig constateren dat de Duitsers over het algemeen
uitermate behulpzaam waren en zich inspanden de opgelegde taken zo correct mogelijk
uit te voeren. Méér zorgen maakte hij zich over het gedrag van de burgerij, die algemeen
nog van haat jegens de bezetter was vervuld en daaraan niet zelden uiting gaf.
Sommigen van de jongere B.S.-mannen manipuleerden vaak op gevaarlijke wijze met
hun stengun in de nabijheid van de Duitse kampementen; een niet onbegrijpelijke
reactie na de zware tijd die men achter de rug had, maar ontoelaatbaar en bovenal
riskant.
Renison, die op 6 mei zelf nog maar ternauwernood een fataal treffen tussen burgers en
Duitse militairen in Amersfoort had weten te voorkomen en op de hoogte was van de
catastrofale schietpartij in Amsterdam, wenste juist in deze heksenketel, te midden van
(naar schatting) 36.000 Velsenaren en ruim 10.000 Duitsers, merendeels nog gewapend,
geen enkele provocatie toe te staan. De instructies die hij zijn troepen gaf luidden
dienovereenkomstig en ofschoon enkele onregelmatigheden voorkwamen, bleef een
ernstig incident uit.

15. De bewakingskampen

Op 12 mei vervoegde zich al om 7.45 uur 's morgens een Duitse werkploeg bestaande uit ca.
80 man en een officier bij het bataljonshoofdkwartier RCR; deze werd ingezet bij de
centralisatie van de diverse, soms ver uit elkaar liggende, voorraaddepots. Captain McMahon
kreeg opdracht zo spoedig mogelijk de nodige voorzieningen te treffen om het Velserbad voor
de troepen in gereedheid te brengen. Bij het controlepunt aan het spoorwegviaduct dienden
zich om 9.00 uur de eerste Duitse eenheden al weer aan, die na registratie zonder tijdverlies
werden doorgevoerd naar major Darton in de H.B.S., ter ontwapening. De gehele operatie
verliep soepel al had men op de bureaus de handen vol aan de afwikkeling van allerlei
aanvragen, zowel van de Duitsers als van de burgerbevolking. Tegen de middag vertrok
lieutenant-colonel Reid naar een bespreking op het Brigade-Hoofdkwartier om enkele uren
later terug te keren in gezelschap van brigadier Bogart. Bij diens tweede bezoek aan de
Vesting suggereerde deze dat de capaciteit van IJmuiden groot genoeg zou zijn om, boven het
reeds aanwezige aantal, nog eens 10.000 Duitsers op te kunnen nemen, zij het dan met enige
inschikkelijkheid. De 'Sausage Machine' verwerkte wederom een respectabele aantal gevallen
2355 in totaal, waaronder 46 vrouwen en 8 kinderen. Zondag 13 mei begaven alle militairen
van het Royal Canadian Regiment die niet strikt onmisbaar waren op de bureaus en bij de
bewakingsobjecten zich in alle vroegte voor een massaal kerkbezoek naar Haarlem, waarvan

men tegen het middaguur weer terugkeerde op het sportveld van de H.B.S. Om 14.00
uur werd het ontwapeningsprogramma verder afgewerkt. Enige consternatie ontstond
door het feit dat het Hastings & Prince Edward Regiment abusievelijk een groot aantal
Duitsers via een verkeerde toegangssluis een bewaringskamp had binnengelaten en de
administratie in de war dreigde te lopen. Omstreeks 20.00 uur toen het
bureaupersoneel al geen dienst meer deed, herhaalde deze vergissing zich nog in
ernstiger mate. 175 Wehrmachtsoldaten, nog volledig bewapend, mengden zich tussen
ettelijke duizenden van hun kameraden, allemaal reeds gedwee als lammeren, met als
resultaat chaotische tonelen. Het duurde tot diep in de nacht voor de orde was hersteld.
Niettemin had men ook deze dag niet te klagen over het uiteindelijke resultaat: een
aantal van 1500 gedemilitariseerden. Ook ditmaal had men daarbij weer kinderen
aangetroffen, 5 in getal, horend bij een groep van 20 vrouwen, 15 Duitse en 5
Nederlandse.
Er waren op dat tijdstip drie concentratiegebieden van betekenis in gebruik: een
uitgestrekt areaal, dat achter de Edisonstraat begon en doorliep tot in het havengebied,
bestemd voor de Wehrmacht, het marine terrein tussen Schoonenberg en DriehuisWesterveld,
en
een
geïmproviseerde
vrouwenverblijfplaats,
achter
de
spoorwegviaducten, alle nog slechts inderhaast afgebakend. De nieuwe week kenmerkt,
zich door een veelheid aan activiteiten, die al in het prille begin van de morgen hun
schaduw vooruitwierpen Major Dartons ontwapeningsploeg was al om 8.00 uur in vol
bedrijf en nieuwe Duitse werkploegen, reeds tijdens de voorgaande nacht opgeroepen,

Foto 56. Krantebericht in het Parool' van 25 juni 1945

begonnen de een na de ander aan een verdere centralisatie van de verschillende
dumps, elk onder toezicht van een Canadese company. Andere elementen van het Royal
Canadian Regiment escorteerden Duitse 'Pioniere' bij het opruimen van mijnen. Het
Tactisch Hoofdkwartier op het politiebureau kreeg onverwachts bezoek van generaal
Foulkes, opperbevelhebber van het 1e Canadese Legerkorps, die de wens te kennen gaf
gedurende enige uren getuige te zijn van de bataljonswerkzaamheden. Begeleid door
lieutenant-colonel Reid en omringd door een aantal stafofficieren bezocht hij alle
belangrijke locaties, inclusief de voornaamste bezienswaardigheid: het controlepunt
waar Duitse troepen van allerlei aard en hoedanigheid in wisselende hoeveelheden
binnenstroomden. Later maakte hij nog een rondgang langs het havencomplex en

toonde daarbij grote interesse voor de chaos van verwrongen staalconstructies, roestige
casco's en vernielde vishallen die de oorlog had achtergelaten; het geheel gedomineerd
door de beide massieve Schnellbootonderkomens van grauw beton, een aan elke kant
van het bassin.
Naast de cilindervormige rompen van enige dwergonderzeeërs, als door een vloedgolf
op de kade geworpen zeemonsters hielden twee martiale figuren van de Royal Canadian
Provost de wacht, bewegingsloos als standbeelden. Kort voor het vertrek dronk de
generaal met zijn staf een kopje thee in de officiersmess. Ze toonden zich zeer onder de
indruk.
Het Hastings & Prince Edward Regiment beperkte die dag de toegankelijkheid van de
Vesting door de versperring over de Duin en Kruid bergerweg, bij Driehuis Westerveld,
door middel van een betonblok te sluiten. Daarmee werd een vereenvoudiging in de
controle bereikt. Borden die de route naar Bloemendaal via Santpoort-Dorp aangaven
werden op allerlei punten in de gemeente geplaatst met name voor het crematorium.
Tegen het vallen van de avond waren 1918 nieuw aangekomen Duitsers geregistreerd
en ontwapend.

Foto 57 en 58. De kapel van het
missiehuis was inleverpunt van
wapens voor de Duitse Kriegsmarine

Niet alle maatregelen waren gericht op efficiency en het leveren van prestatie: ook aan
ontspanning werd aandacht en tijd besteed. Vanaf zondagavond stond het Velserbad ter
beschikking van elke Canadese militair die zich wilde verfrissen, en in het Rex-theater (de
huidige Stadsschouwburg) werd vanaf 19.00 uur een showfilm vertoond: 'Only for
Canadians!' Het normale leven werd, aarzelend, hervat in IJmuiden, de meeste
evenementen echter strikt voorbehouden aan legerpersoneel .

16. Naoorlogse perikelen

Met de komst van de Canadezen was de oorlogsmisère voor de IJmuidenaren nog lang
niet voorbij. Wie zich daarover illusies gemaakt had kwam bedrogen uit. Er was voorlopig
nog geen sprake van dat de evacués konden terugkeren. Integendeel, in verband met
het risico dat de aanwezigheid van de grote aantallen Duitse soldaten, die slechts zeer
geleidelijk konden worden ontwapend en in kampementen afgezonderd, met zich
meebracht, moesten nog meer inwoners tijdelijk hun woningen verlaten. De toevloed
van steeds nieuwe contingenten Duitsers maakte het bovendien noodzakelijk extra
ruimte te scheppen. Hele straten werden ontruimd, in sommige panden werden
Canadezen of andere gezagsdragers gehuisvest. Als overgangsmaatregel liepen in de
eerste dagen Canadezen en Duitsers gezamenlijk wacht. Door deze ervaringen en door
de catastrofale vernielingen allerwegen, waarvan men zich pas nu, bij het wegvallen van
de zwaarste druk, extra bewust werd, kreeg de bevrijding voor IJmuiden een wat bittere

Foto 60. Duitse krijgsgevangenen verrichten herstelwerkzaamheden aan de Julianabrug onder toezicht van een geallieerde militair. Foto 61. Bekendmaking burgemeester Kwint.

bijsmaak. De plaats was geschonden, naar veler mening voorgoed, het hart was eruit
gebroken. En nog steeds maakten Duitse militairen deel uit van het straatbeeld, zij het
dan minder dominerend dan men van hen gewend was. Op diverse punten zag men
hen, onder Geallieerd toezicht, puinruimen of stenen bikken. Diefstal van legergoederen
of zelfs plundering van opslagplaatsen, zowel van Duitse als Canadese, was geen
ongewoon verschijnsel. In de late avond van 15 mei werden 8 Velsenaren door
Canadese schildwachten betrapt bij een poging tot diefstal van enkele fietsen uit een
depot, en aan de Velser politie overgeleverd. Zij zullen zeker niet de enigen zijn geweest
die op deze wijze hebben getracht iets van hun geconfisqueerde eigendommen terug te
roven.... De burgerij leed nog gebrek, de Duitsers bezaten van alles, zo was althans de

indruk. Onder de gegeven omstandigheden was dat een onverdraaglijke gedachte en
belust op 'oorlogsbuit' trok men erop uit, naar Velserbeek of het duinterrein in. Op
velerlei punten was genoeg te halen, zowel voedsel als gebruiksartikelen. Menig
Velsenaar had in die tijd een buitenkansje, vaak echter maar heel tijdelijk, omdat de B.S.
een fijne neus bleek te hebben voor de aanwezigheid van onrechtmatig verkregen goed.
Op 17 mei waren er tekenen die erop wezen, dat major Danons 'Sausage Machine'
gezien de verminderde aanvoer van bewapende Duitsers, het arbeidstempo zou
moeten vertragen. Een deel van Danons Duitse helpers werd die dag elders te werk
gesteld, voornamelijk bij het opruimen en schoonmaken van munitieopslagplaatsen. De
drumband van het Royal Canadian Regiment oefende met haar instrumenten op het
platte dak van de Technische School en het enerverend geroffel trok veel publiek, dat
van heinde en ver kwam toegestroomd. Om 15.30 uur hield de ontwapeningsploeg het
voor gezien, met een resultaat dat slechts een zwakke afspiegeling was van het aantal
gevallen dat de voorgaande dagen was afgewerkt: 67, waaronder 10 vrouwen.
Om 16.00 uur belegde lieutenant-colonel Reid een bijeenkomst met zijn compagnie
commandanten, in tegenwoordigheid van de inlichtingenofficier van de 2e Brigade,
captain Braddish. Legio zaken kwamen ter sprake, die na het luwen van de eerste drukte
om een oplossing vroegen: de bestemming van het meubilair, dat door de Duitsers uit
ontruimde woningen was gehaald en opgeslagen, de positie van de Duitse
Feldgendarmerie, die nog altijd was ingeschakeld bij de interne ordehandhaving, de
rechten van de burgerbevolking en nog diverse andere details.
Omtrent de
Feldgendarmerie werd besloten dat deze, bij uitvoering van dienstopdrachten, een
pistool zou mogen blijven dragen, mits daarbij uitgemonsterd met een witte armband
waarop duidelijk de functie vermeld stand Burgers, tot dusver nog oogluikend in het Rex
theater toegelaten, zou voortaan de toegang geweigerd worden in verband met de
beperkte plaatsruimte en de overmatige belangstelling van de Canadezen voor de
voorstellingen. Het Britse Royal Berkshire
Regiment, als 'line·of·communications-unit' eveneens in IJmuiden gestationeerd, zou wel
geoorloofd zijn het theater te bezoeken, maar uitsluitend a raison van fl 2,50 per
persoon evenals de Navy. Dezelfde regeling gold voor het Velserbad. Tenslotte werd
vastgesteld dat de 'Sausage Machine' in de komende dagen nog slechts één uur per dag
in bedrijf zou zijn. Dit wegens 'gebrek aan Duitsers'! 's Avonds vertrokken alle militairen
van het RCR die van hun posten gemist konden worden in een groot aantal bussen,
bestuurd door Duitse chauffeurs en bijrijders, naar het Concertgebouw in Haarlem, waar
een feestelijke show gegeven werd door het Canadian Women Army Corps. Deze begon
om 19.30 uur en duurde tot middernacht, waarop het auditorium beslaande uit een
gemengd gezelschap van Canadezen en Nederlandse introducés met een minuten
durend applaus van haar instemming blijk gaf. De Nederlandse gasten toonder hun
waardering nog eens extra met: 'Three cheers for Canada’!

17. Spanningen

De volgende dag was major Darton vrijwel werkloos, slechts enkele rondzwervende
militairen en een klein aantal achterblijvers van reeds doorgevoerde eenheden
passeerden zijn afdeling. Pas laat in de middag arriveerde een grote groep lopende
patiënten uit een Duits hospitaal in Bloemendaal, waardoor de totale concentratie van
krijgsgevangenen in de Vesting met 160 man werd uitgebreid. Uit Haarlem kwamen
vijftien aken aan, geladen met hout en munitie. De explosieven waren door de Princess
Patricia's Canadian Light Infantry, die de begeleiding van het transport verzorgde,
voorbestemd om buiten de pieren in zee te worden gestort. Voor het eerst was die dag
'Civil Affairs' poolshoogte in IJmuiden komen nemen; eerst twee officieren uit Haarlem,

Foto 62. Controle Amsterdamseweg

Foto 63. Ontruiming i.v.m. afvoer Duitse troepen

later gevolgd door een sectie met de bedoeling zich er blijvend te installeren, iets
waaraan dringend behoefte bestond. Tot dusver hadden de Canadese leger instanties
getracht de belangen van de bevolking zo goed mogelijk te behartigen, maar nog
afgezien van het extra werk dat hiermee gemoeid was, de specifieke noden van de
burgers konden slechts door een speciale organisatie naar behoren gelenigd worden.
Major Labouchere Sperling, de 'Town major' van Haarlem, wiens bevoegdheden zich ook
over het IJmondgebied uitstrekten, vestigde een bureau in een gevorderde woning aan
de Kanaalstraat. 's Avonds werden de officieren van het RCR uitgenodigd voor een
danspartij, georganiseerd door verpleegsters van het St. Elisabeth Gasthuis te Haarlem.
Het evenement verliep zonder enige wanklank, in tegenstelling tot enkele soortgelijke in
IJmuiden gehouden ontspanningsbijeenkomsten. Canadese militairen, die zich op straat
met jonge dames inlieten, waren daarbij nogal eens lastiggevallen, met name door de
B.S.; een kwestie die door de betreffende 'cavaliers' zo hoog was opgenomen, dat
klachten over dit optreden de Staf van het RCR reeds hadden bereikt. De volgende
morgen boden de Canadese bureaus al meteen bij opening weer het bekende beeld
van dichte drommen mensen, die zich voor de toegangshekken verzamelden. Vooral het
Tactisch Hoofdkwartier kreeg talloze aanvragen te verwerken voor reispapieren,

woonvergunningen en andere voorrechten, waarop het antwoord meestal ‘No’ luidde;
niet uit onwil, maar eenvoudig omdat men er geen raad mee wist. Een onaangenaam
incident bracht nog meer spanning teweeg. In een twintigtal vaartuigen, volgestouwd
met goederen en bemand met Duitse militairen, die klaarlagen om naar Den Helder te
vertrekken, werden bij een laatste controle wapens ontdekt, waarna de afvaart
onmiddellijk werd verhinderd en grote stagnatie ontstond in het doorvoerschema. De
vondst leidde tot een minutieus onderzoek van alle Duitse onderkomens, het
Hoofdkwartier op Schoonenberg incluis. Daarbij kwam ook aan het licht dat er hiaten
bestonden in de bewaking van de concentratieterreinen, waarvan in de afgelopen dagen
terdege was geprofiteerd. Het bleek dat sommige Duitsers konden gaan en komen
wanneer zij dat wensten.... Midden in deze chaotische situatie arriveerden nog eens
vijftien schepen uit Haarlem, wederom beladen met munitie, en om elk risico te
vermijden werden de Duitse opvarenden terstond opgeborgen.

Foto 64. Direct na de bevrijding werden politieke delinquenten aan
het stenen bikken gezet. een beeld dat veel IJmuidenaren nog voor
ogen staat. Links zien we een gedeelte van de boerderij van Van
Schinkel en op de achtergrond de Papierfabriek Van Gelder.

De 'Sausage Machine' kreeg die dag alleen te maken met een aantal verstrooide
elementen, restanten van verbindingseenheden, gestraften en deserteurs. De laatste
categorie werd zonder meer overgedragen aan de Feldgendarmerie, die naar eigen
goeddunken kon handelen.
In totaal werden 89 manschappen en 1 vrouw
geregistreerd. Tegen de B.S. werd een waarschuwing uitgevaardigd, die inhield dat men
zich diende te onthouder van inmenging in de contacten tussen Canadese militairen en
Nederlandse vrouwen. Het was nu volop lente en overal kwam de natuur tot bloei, zelfs
in het geteisterde IJmuiden. Romantiek vierde hoogtij, niet alleen onder bevrijders en
bevrijder. Een Nederlandse vrouw vier maanden zwanger, werd in de echt verbonden
met een geïnterneerde Wehrmacht-soldaat en voorbereidingen werden getroffen om
beider vertrek naar Duitsland te bewerkstelligen. In de late avond trok een lange
colonne van he Royal Canadian Army Service Corps de Vesting binnen; twaalf tientons
vrachtwagens, volgeladen met graan, werden ondergebracht in het zogenaamde 'Gun
Park', achter het hoofdbureau van politie en H.Q.-Company regelde het nachtverblijf
voor de chauffeurs. De veelbewogen dag had een ongelukkig einde voor een
Nederlandse tolk, tijdelijk afgestaan door de 21e Legergroep De militair verwondde zich
in zijn kwartier zodanig met een vuurwapen, dat opname in een ziekenhuis noodzakelijk
werd geacht.

18. Aftocht

Zondag 20 mei namen de in IJmuiden verblijvende Canadezen deel aan een massale
'Church Parade' voorafgegaan door de drumband van het Royal Canadian Regiment. De
dienst werd gehouden in het Rex-theater geleid door 'Padre' McMahon, en het
ceremonieel dat de plechtigheid omgaf trok grote belangstelling. Onder de Duitsers was
langzamerhand enige opwinding ontstaan in verband met hun spoedige terugkeer naar
de Heimat, iets wat al dagenlang onderwerp van gesprek vormde in de kampen. De
grote afmars gold overigens alleen voor diegenen die niet voor herstelwerkzaamheden,
het ruimen van mijnen of andere pioniersarbeid werden ingezet, terwijl ook figuren die
verdacht werden van oorlogsmisdaden van deelname waren uitgesloten. Voor de
anderen was een schema opgesteld, dat een geleidelijk vertrek inhield, te beginnen op
dinsdag 22 mei. De route zou via Den Helder en de Afsluitdijk door Friesland, Groninger
en een deel van Drenthe naar Noord-Duitsland voeren en de tocht diende in het
algemeen lopend en onder Canadese escorte te worden afgelegd. Ten behoeve van

Foto 65. In gelid door Noord-Holland, over de Afluitdijk terug naar de Heimat.

zieken en bejaarden reden voertuigen mee in de stoet, voornamelijk paard-en-wagens
van de eigen legertros. Overnachtingen moesten plaatsvinden in speciale
doorgangskampen, die onmiddellijk op verschillende punten door de Royal Canadian
Engineers waren aangelegd. Ofschoon het merendeel van de Duitse troepen vanuit de
Vesting op weg zou gaan, werden ook contingenten uit Zuid-Holland en Utrecht
verwacht, die IJmuiden alleen maar als doorvoerstation zouden gebruiken. Voor deze
'passanten' was de order uitgevaardigd, dat hun uitsluitend tijdens een bepaalde
periode doortocht zou worden verleend - dagelijks tussen 16.00 en 17.00 uur. Een en
ander bracht uiteraard de nodige verwikkelingen mee. Zowel het Royal Canadian
Regiment als de 'Hasty P's' stonden onder hoogspanning, temeer daar men ook
maatregelen had moeten treffen om uit beide regimenten een zogenaamd 'compositebataillon' samen te stellen dat de volgende morgen zou deelnemen aan een grote
overwinningsparade te 's-Gravenhage. Niettemin werd die zondag nog een respectabel
aantal 'inkomende gasten opgenomen: 189 man. 's Avonds konden de Canadezen die
daartoe lust voelden verstrooiing vinden bij een show, gegeven in het Rex-theater. Op
de regenachtige morgen die volgde, was de rumoerige sfeer die de Canadese kwartieren
gewoonlijk kenmerkte niet minder dan anders, ondanks het feit dat slechts weinig
personeel ter beschikking stond en de Royal Navy, onder bevel van commander

Willmott, vanaf die datum een aantal taken had overgenomen, met name de bemoeienis
met alle Kriegsmarine-eenheden. Opnieuw werd een huwelijk gesloten tussen een
Duitse militair en een Nederlandse vrouw in het vrouwenkamp. De Canadese bewaker
kregen ruimschoots hun deel van de geschonken vruchtenwijn. Er was inmiddels
vastgesteld dat ca. 8000 Duitsers de volgende dag richting Duitsland zouden vertrekken.
Een groepje kwartiermakers omvattende vier officieren en vierentwintig soldaten van
deWehrmacht was al vooruit gezonden om de aankomst in de doorgangskampen voor
te bereiden. Allerlei maatregelen moesten nog worden getroffen om een zo vlot mogelijk
verloop van de operatie, waarvan het begin was gepland op 5.00 uur te waarborgen.
Een aantal van 513 Duitse militairen moest die dag nog worden 'ingeklaard' maar de
meeste Canadese compagnieën hadden weinig te doen en besteedden hun tijd aan
exercitie en sportbeoefening.
Op de dag dat het eerste Duitse monsterkonvooi de weg naar de 'Heimat' zou inslaan,
dreven zware wolkenmassa's over het lage land, ofschoon de regen was opgehouden.
Op het laatste ogenblik bleek er nog zoveel te regelen, dat het tijdstip van vertrek moest
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worden verschoven naar 15.00 uur. Niettemin kon de massale troepenverplaatsing als
een militair-technisch 'huzarenstuk' van de eerste orde de geschiedenis in, grondig
overdacht en perfect begeleid en – eenmaal op gang gekomen - verlopend met een
verwonderlijke soepelheid. Talloze Velsenaren, in dichte rijen langs de marsroute
geschaard, waren getuigen van het vertrek van de onafzienbare grauwe colonnes,
voorafgegaan door Canadezen in carriers en gesloten door een veelsoortig assortiment
van rijdend materieel, hoofdzakelijk karren met paardentractie. Afgaande op
commentaar uit het publiek werd het afscheid door niemand betreurd.
Vóór men de Vesting definitief kon verlaten, vond aan het controlepunt bij het
spoorwegviaduct eerst nog een nauwkeurige registratie plaats van elk individu, voertuig
of trekpaard dat hier passeerde. Een kolossale taak, uitgevoerd door personeel van CCompany RCR onder leiding van major Stevens, aan wiens scherpe blik niets ontging.
Captain Skutetzky, van het Hoofdkwartier 1st Canadian Army, voerde tezelfdertijd een
nauwelijks minder veelomvattende opdracht uit: de ondervraging van elke
geïnterneerde In het vrouwenkamp. Toen het geratel van de carriers, het gestamp van
de duizenden laarzen en het getrappel van paardenhoeven uiteindelijk in de verte
verstierf, vonden de talrijke toeschouwers nog maar net gelegenheid een hapje te eten
vóór zich alweer een ander kijkspel aandiende. Een grote show ging van start in het Rextheater, en in de onmiddellijke nabijheid daarvan gaven de drums van de Royal

Canadian Regimental Band met donderend geweld acte de présence; de spanning van
de afgelopen middag afreagerend tijdens een hartverwarmend optreden, dat allerwegen
bewondering oogstte. De eerste grote stap naar herstel en vernieuwing leek gezet

19. Herstel

In de weken die volgden ging de afvoer van de Duitsers met dagelijkse regelmaat voort,
tot medio juni het overgrote deel van het voormalige bezettingsleger Nederland had
verlaten. In IJmuiden bleven de gehele zomer nog Duitse soldaten bezig met
opruimingswerkzaamheden, nu in hoofdzaak ondergebracht in het barakkenkamp aan
de duinrand. Toen de functie van IJmuiden als ‘verzamelbasis' op haar eind begon te
lopen en het Canadese Expeditieleger haar troepen geleidelijk uit de bevrijde gebieder
terugtrok, verwisselden de belde Canadese eenheden, het Royal Canadian Regiment en
het Hastings & Prince Edward Regiment, de gemeente Velsen voor een locatie in 't Gooi,
ter voorbereiding op hun repatriëring naar Canada. Een grootscheep: afscheid op he
H.B.S.-terrein trok duizenden belangstellenden. Voor Velsen eindigde de 'Canadese tijd
officieel met de hartelijke woorden waarmee lieutenant-colonel Reid en luitenant-colonel
Renison gemeentebestuur en inwoners dankten voor de genoten gastvrijheid.
Toezicht op de Duitse krijgsgevangenen werd nadien uitgeoefend door het Britse Royal
Berkshire Regiment en de Royal Navy - in nauwe samenwerking met Nederlandse
marine-detachementen. Militair Gezag nam in die overgangsperiode tijdelijk het
burgerlijk bestuur waar en overal in den lande vonden zuiveringen plaats, waarbij de uit
de inmiddels ontbonden B.S. voortgekomen Politieke Opsporingsdienst (P.0.D.) zich
uitermate actief betoonde al dan niet tot tevredenheid van de burgerij. Langzamerhand
werd het openbare leven weer normaal. Midden zomer '45 leverde de voedselsituatie
geen problemen mee op en begonnen de nare herinneringen te vervagen. Nog
eenmaal werd men, op gewelddadige wijze, aan de oorlog herinnerd toen, op een
stralende namiddag in juni Velsen werd opgeschrikt door een zware ontploffing, die op
diverse punten in de gemeente aanzienlijke glasschade veroorzaakte. Boven het
duinterrein achter Driehuis-Westerveld kolkten dikke rookwolken omhoog en tijdens
enkele volgende explosies, nauwelijks minder hevig dan de eerste, vlogen roodgloeiend
projectielen in het rond. In het Slingerduin leek de hel Iosgebroken. De grote
munitieopslagplaats, al gedurende de Duitse bezetting aangelegd en in de naoorlogse
maanden nog steeds uitgebouwd, stond in lichterlaaie. De gehele avond en nacht
duurde de verschrikking. Krakend en knetterend gingen enorme voorraden
springstoffen de lucht in, gelukkig zonder slachtoffers te maken. Was er sabotage in het
spel geweest, onvoorzichtigheid, of had een spontane reactie de munitie tot
ontbranding gebracht? Vanwege het feit dat zich destijds op meerdere plaatsen in
Nederland dergelijke gebeurtenissen voordeden, vreesde men aanvankelijk het eerste.
Men is er nooit achter gekomen. Toen de morgen aanbrak was het vuur uitgewoed, al
bleef het duinterrein nog geruime tijd onbegaanbaar. De bevolking herademde; eens te
meer prees men zich gelukkig dat de oorlog voorbij was, mogelijk nog meer bewust dan
tevoren. Meer en meer IJmuidenaren keerden terug in de woonwijken die gespaard

waren gebleven. Langzamerhand won de vrolijke volksaard het van de triestheid van de
omgeving. Tijdens buurtfeesten ter viering van de bevrijding danste men in de straten
op wijsjes die vijf jaar lang verboden waren geweest. 'You are my Sunshine' en 'Don’t
Fence me in' waren de onbetwiste tophits van die tijd. In augustus verschenen nieuwe
Geallieerde troepen in Velsen; kwieke, beweeglijke militairen van de Jewish Brigade: een
uit Palestina afkomstige eenheid, die aan de gevechten in Italië had deelgenomen en
vervolgens, in verband met Montgomery's 21e Legergroep, enkele maanden als
'Occupation Force' in Duitsland dienst had gedaan. Na het vertrek van de Britten namen
zij in Velsen de verantwoordelijkheid over de aldaar tewerkgestelde Duitse
krijgsgevangenen over, een doortastend beleid voerend en zeer zelfbewust optredend.
Op allerlei plaatsen in de gemeente werden onder hun leiding herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. Duitse werkploegen spanden zich tot het uiterste in om een goed figuur te
slaan, ruïnes slechtend, puinruimend en stenen bikkend; elk stuk bouwmateriaal dat nog
bruikbaar was tot keurige stapels formerend. Aan 't eind van de zomer begon IJmuiden
er weer enigszins bewoonbaar uit te zien. Op vele punten namen noodwoningen de
opengevallen plaatsen in en een groot deel van de vroegere bewoners was reeds
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teruggekeerd. Het territorium van de Jewish Brigade omvatte een aanzienlijk oppervlak.
Haar activiteiten strekten zich uit van Zandvoort tot Wijk aan Zee, het hoofdkwartier
bevond zich in Bloemendaal. Bij het invallen van de herfst liep de taak van de militairen
die er deel van uitmaakten ten einde. Tijdens de laatste maanden van hun verblijf kreeg
een aantal van hen visserij-onderricht, dat hen bij de opbouw van hun eigen vaderland de latere jonge slaat Israël - van pas zou komen. Kort daarop trok het gros huiswaarts,
uitgezonderd degenen die nog tot medio 1946 een cursus volgden. Enkelen hadden hier
te lande een levenspartner gevonden - hun Nederlandse echtgenote zou weldra
nakomen. De laatste Duitsers waren al eerder weggezonden. Aan het einde van het
jaar, toen de situatie in Nederland zich redelijkerwijs had genormaliseerd, leken ook voor
Velsen de ergste moeilijkheden achter de rug. Voor he eerst sedert lange tijd kon men
weer denken aan een toekomst die perspectieven bood, al zouden de littekens in
bepaalde woongebieden in IJmuiden nog lang zichtbaar blijven en die in de ziel van velen
slecht: moeizaam helen. Sommigen zouden nooit meer verdwijnen.... Maar dat mocht
geen reden zijn bij de brokstukken van het verleden te blijven neerzitten. Er moest
worden aangepakt, hersteld en OPGEBOUWD!

Verklarende woordenlijst
Atlantik-Wal - Duitse verdedigingslinie aan Europa's westkust
Ausweis - Door de Duitsers afgegeven bewijs om zich buiten 'Sperrzeit' op straat te
begeven, verboden zones te betreden ed.
Bren Carrier - Pantservoertuigen op rupsbanden, veelal bewapend met een Bren
(lichte mitrailleur) of een lichte mortier
1.C.A.G.R.A - 1ste Canadian Army Group Royal Artillery = Canadese artillerie groep,
overal waar nodig inzetbaar
Civil Affairs - Militaire bestuursorganisatie voor civiele zaken van het geallieerde
expeditieleger
Collaborateurs - Nederlanders, die op welke wijze dan ook, met de bezetter
samenwerkten
Demolitie-ploeg - Speciale militaire eenheid, opgeleid in het vernielen van belangrijke
doelen
D-Day - Decision Day, de invasie in Normandië op 6 juni 1944
Dolle dinsdag - 5 september 1944. Uitzendingen Radio Oranje, gecombineerd met het
ordeloos terugtrekken van Duitse troepen en de vlucht van NSB'ers, zorgden voor een
opwindende stemming in het land. Een paar weken later werd deze dag pseudo illegale
blad De Gil als 'Dolle dinsdag' aangeduid.
Field Security - Militaire veiligheidsdienst; Brits,Canadees
Fallschirmjäger - Duitse parachutisten
Feldgendarmerie - Duitse militaire politie, vaak optredend als uitvoerend orgaan voor
de S.D. en de Gestapo
Gestapo - afkorting van Geheime Staats Polizei = Duitse geheime staatspolitie
Hafenüberwachungstelle - Bureau voor de controle van in- en uitgaande schepen in
de haven
Hauptsturmführer - SS-rang vergelijkbaar met kapitein
Jeep - Engelse afkorting van G.P. (spreek uit: Dziee Pie) = General Purpose, voertuig voor
velerlei toepassingen
Kommandantur; Orts-, Hafen-, - Bureau van de plaatselijke militaire commandant
Lazarett-Sperrbezirk - Gecontroleerd gebied rond hospitaal
Luftwaffe - Duitse luchtmacht
Landelijke Organisatie (L.O.) - landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers
Line of Communications - Achterhoede elementen van het geallieerde leger, bedoeld
om de verbindingen tussen het achterland en de en de hoofdmacht te onderhouden
Mauermuur - Hiermede werd in volksmond aangeduid d betonmuur die gebouwd was
bij een doorlaatpost en meestal voorzien van een Walzkorper Sperre
Militair Gezag - Nederlands militair in februari 1943 in Londen opgericht onder chef
staf Generaal Kruis. Het doel was om de bij de bevrijding van het Nederlands
grondgebied het gezagsvacuum, dat zou ontstaan, op te heffen. D.m.v. speciale
volmachten, gedekt door de bij Kon. Besluit ingevoerde Staat van beleg en in
samenwerking met geallieerde instanties moest gewerkt worden aan het herstel van de

normale verhoudingen en een goed functionerend burgerlijk bestuursapparaat, waarna
het zich zelf op zou heffen.
N.B.S. - afk. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, later afgekort tot B.S. In
september 1944 ontstaan onder bevel van Prins Bernhard door samenvoeging van alle
verzetsgroeperingen binnen bezet en bevrijd
Nederlands grondgebied.
N.S.B. Nationaal Socialistische Beweging opgericht 1931, leider Mussert. Nederlandse
politieke partij die het algemeen de maatregelen van de bezetter steunde
Nederlands Volksherstel - Stichting ontstaan door samenwerking van verschillende
instanties o.a. Ned. Rode Kruis, kerken enz. met als doel het lenigen van de ergste nood
bij zwaar getroffen landgenoten, d.m.v. het verstrekken van kleding, huisraad, brandstof
e.d.
Orde Dienst (O.D.) - Verzetsorganisatie v.n. bedoeld voor ordehandhaving na de Duitse
capitulatie
Organization Todt (O.T.) - Duitse bouwtroepen, bestemd voor de aanleg van
versterkingen, vliegvelden enz. Occupation Force - Geallieerde bezettings strijdmacht
in Duitsland
Polar Bear Divison - Britse 49th West Riding divisie zo genoemd naar het embleem wat
zij op de mouw droegen, een poolbeer
Permit - paspoortje uitgereikt door de geallieerden als reisvergunning, toegangsbewijs
e.d.
Pioniere - Pioniers, Duitse Genietroepen
P.O.D - afk. Politieke Opsporings Dienst. Politionele instantie met het opsporen Van
Nationaal Socialistisch georiënteerde personen. Later P.R.A. geheten afk. van Politieke
Recherche Afdeling.
Razzia - Drijfjacht op gezochte personen waarbij alle straten een woonwijk werden
afgezet en
huiszoeking volgde
R.A.F. - Royal Air Force, Britse Kon. Luchtmacht Royal Can. Engineers - Can. Genie
troepen
Royal Can. Provost Corps - Can. Militaire politie
Royal Can. Army Service Corps - Can. Aan- en Afvoertroepen
Schnellboot - Duitse Motor Torpedo boot
Sicherheitsdienst (S.D.) - Duitse veiligheidsdienst binnenland die de taak had
activiteiten tegen de Duitse staat te signaleren en te infiltreren
Sonder Action - Speciale Actie
Support Company - Ondersteunings Compagnie
Sten-Gun - machinepistool van Britse makelij, in grote getale afgeworpen (gedropt) door
de R.A.F. ten dienste Van het verzet
Sperrzeit - avondklok, door de Duitsers ingesteld om de bevolking na een bepaald uur
van de straat te houden, veelal als strafmaatregel gebruikt
Tall-boy's - Speciale bom van Britse makelij, met een uitzonderlijk indringingsvermogen,
bestemd om betonnen versterkingen te vernietigen

T-Force - Speciale éénheid marinetroepen bestaande uit Britten en Nederlanders
voorzien van snelle pantservoertuigen, een onderdeel daarvan was een z.g. Naval Party
v.n. voor administratieve taken. Deze Naval
Party's werden in elke bevrijde havenplaats ingezet en waren gegroepeerd onmiddellijk
achter de geallieerde voorhoede, hun taak was de haven zo snel mogelijk te doen
functioneren
Town-Major - Geallieerde Stadscommandant
U.S.A.A.F. - United States Air Force - Amerikaans (leger) Luchtmacht
Unter Stab - kleine éénheid van regimentstaf
V. E. Day - Victory in Europe, de overwinning op Nazi-Duitsland 8 mei 1945
Wehrmacht - Duitse Weermacht hieronder vielen Heer = leger, Luftwaffe = Luchtmacht
en Kriegsmarine = Duitse oorlogsmarine
Weer Afdeling (W.A.) - knokploeg van de NSB.
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75 jaar Velsen bevrijd!

In 2020 staat heel Nederland, dus ook de gemeente Velsen, stil bij het -zeker niet
vanzelfsprekende feit- dat we in Nederland al 75 jaar vrij zijn. Niet bezet; niet bang
hoeven te zijn, plotseling te worden bedreigd; dat iedereen 'bijna alles mag zeggen wat
hij/zij wil; dat geen mensen worden gediscrimineerd of erger nog vervolgd vanwege hun
afkomst of uiterlijk.
Hoe langer het geleden is, hoe minder mensen er nog leven, die uit eigen ervaring,
kunnen vertellen over hun angst; hun verdriet; hun onzekerheid. En... hoe moeilijker het
wordt je voor te stellen dat onze vrijheid plotseling zal kunnen omslaan in een
nachtmerrie.

Vier de vrijheid

Voor vele jongeren is het vieren van Bevrijdingsdag
op 5 mei het Bevrijdingsfestival. Voor anderen de
herinnering aan de slachtoffers, die hun leven voor
onze vrijheid hebben gegeven op 4 mei daaraan
voorafgaand een -nog steeds- pijnlijke ervaring.
Laten we -en vooral de komende generaties- niet de
fouten maken, die geleid hebben tot de eerste twee
Wereldoorlogen, zodat een derde Wereldoorlog ons
bespaard zal kunnen blijven. En laat iedereen blijven
streven naar een wereldwijde vrijheid, waarvan wij
als Nederlander nu al 75 jaar kunnen genieten.

Verantwoording

De samensteller van dit e-book heeft zijn best gedaan alle oorspronkelijke auteurs en
bronnen voor dit boek te achterhalen en te vermelden bij de gebruikte teksten,
afbeeldingen en andere media. Bent u van mening dat dit in uw situatie niet correct is
gebeurd, neemt u dan direct contact op met de Historische Kring Velsen.
Deze digitale publicatie bestaat uit dit e-book met voornamelijk de oorspronkelijk tekst.
Daarnaast zijn alle foto's, illustraties en stukken verzameld in twee fotoboeken met
gesproken verduidelijkende teksten: Oorlogsschade van Velsen in beeld en Bevrijding
van Velsen in beeld .
Voor onderwijsdoeleinden is een docentenhandleiding gemaakt, met nog veel meer links
naar illustratief materiaal en tips voor de verwerking door leerlingen van de bovenbouw
van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en natuurlijk ieder, die geïnteresseerd is
in de specifiek Velsense geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Opdat wij nooit zullen vergeten!
Gerard van Broekhuijsen, docent geschiedenis

