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75 JAAR BEVRIJDING
De viering van 75 Jaar Bevrijding na de Tweede Wereldoorlog voltrekt
zich in minder gelukkige omstandigheden nu overal ter wereld het
coronavirus heeft toegeslagen. Dat leidt tot enig uitstel van de viering
zelf. In Noordwijk bijvoorbeeld zal de voorgenomen ‘Bevrijdingslezing’
door Koen Marijt worden uitgesteld tot het najaar. Maar intussen
hebben vereniging De Oude Dorpskern en Genootschap Oud Noordwijk elkaar wederom gevonden in een gezamenlijke productie: na
de uitgave “150 Jaar Bloemenbadplaats Noordwijk” opnieuw een
‘Kerndotter’, ditmaal over de geschiedenis van Noordwijk gedurende
de Tweede Wereldoorlog.
Dit jaar is het 45 jaar geleden dat Geek Slats de Noordwijkse oorlogsgeschiedenis beschreef in zijn “Noordwijk in de Jaren 1940-1945”,
een boek dat alomvattend was, zij het op onderdelen soms niet diepgravend en zeker niet in alle opzichten volledig onthullend. Dit
simpelweg omdat te veel betrokkenen nog in leven waren en 30 jaar
na de oorlog nog niet alles gezegd en geschreven kon worden.

Met de voorliggende publicatie beogen we niet alles nog eens over te
doen of om alsnog betrokkenen met de vinger na te wijzen dan wel
op het schild te verheffen. Ons oogmerk is om nu - 75 jaar na dato nog eens enkele onderdelen uit deze ook voor Noordwijk bewogen
periode langs te laten komen simpelweg vanuit de gedachte dat
herinnering misschien een beetje ruimte kan bieden voor reflectie op
vandaag en morgen.
De ruimte en de tijd die voor deze publicatie benodigd waren lieten
niet toe uitgebreid aandacht te geven aan de geschiedenis van ‘de
nieuwe Noordwijken’: Noordwijkerhout en De Zilk. Toch zijn er in de
verschillende hoofdstukken her en der en met respect wel uitstapjes
gemaakt: naar het vliegveld bij De Zilk, naar de ontruiming van de
Sint Bavo, de sloop van Kasteel Leeuwenhorst, naar de banden
tussen VVSB en SJC en naar de bijzondere rol van burgemeester Van
Iersel van Noordwijkerhout.
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Deze publicatie wordt verstuurd aan de leden van vereniging De Oude Dorpskern en Genootschap Oud Noordwijk. Via de website van beide
verenigingen is deze publicatie ook digitaal te lezen voor een breder publiek. Deze publicatie is ook in hardcopy gratis beschikbaar bij gelegenheid van
de Najaarslezing over 75 jaar Bevrijding op 13 november 2020 in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen.
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DE LAATSTE MAANDEN
VÓÓR DE OORLOG
Door Peter Mulder
VLAK VOOR HET BEGIN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG BESCHOUWDE NEDERLAND ZICHZELF
ALS EEN NEUTRALE MOGENDHEID, MAAR DIE VERONDERSTELLING BLEEK GEBASEERD OP DRIJFZAND.
ER WERD WEL BEWAPEND EN GEMOBILISEERD EN MET BEHULP VAN DIT MILITAIR VERTOON ZOUDEN
VREEMDE MOGENDHEDEN MOETEN AFZIEN VAN EEN AANVAL OP HET NEUTRALE NEDERLANDSE
GRONDGEBIED. MET DE INVAL VAN DUITSLAND IN TSJECHOSLOWAKIJE EN VAN ITALIË IN ALBANIË IN
MAART 1939 BEGON DE NEDERLANDSE REGERING ZICH MEER EN MEER ONGERUST TE MAKEN.
DE HERBEWAPENING WERD VERDER OPGEVOERD EN VIA EEN ZGN. ‘BUITENGEWONE OPROEPING
UITWENDIGE VEILIGHEID’ WERDEN GROOTVERLOFGANGERS UIT DE VERSCHILLENDE LEGERONDERDELEN
OP 11 APRIL 1939 OPGEROEPEN ZICH BIJ KAZERNES DOOR HET HELE LAND TE MELDEN.

De oproep gold ook voor de verlofgangers van het 4e Regiment
Infanterie, die zich ogenblikkelijk naar de Morspoortkazerne in Leiden
dienden te begeven. Hier kregen zij te horen dat zij bij de
4e Reserve Grens Compagnie waren ingedeeld. Dit betekende dat
de opgeroepenen feitelijk dit onderdeel gingen vormen.

De betreffende ‘grens’ lag niet ver van Leiden, namelijk aan de
Noordzeekust. De helft van de compagnie werd in Katwijk
gelegerd. De andere helft werd verdeeld over Noordwijk,
Noordwijk-Radio (NORA), bij Noordwijkerhout en na enige maanden
kwam er ook een klein detachement aan de Wassenaarse Slag.

Koningin Wilhelmina neemt een militair defilé af op de Noordboulevard, 4 april 1940.
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Links:
Mobilisatietroepen
voor het
rooms-katholiek
Juvenaat.
Onder:
Prins Bernhard
neemt militair defilé
af op de
Noordboulevard,
oktober 1939.

Onder:
Prinses Juliana en Prins Bernhard aan de
Nieuwe Zeeweg, 2 mei 1940.

ALGEHELE MOBILISATIE
Nog voor de Duitse inval van Polen op 1
september 1939, werd op 28 augustus al in
Nederland de algehele mobilisatie uitgeroepen, waarmee ook de klein-verlofgangers
werden opgeroepen. Daarmee kwam het Nederlandse leger te beschikken over 300.000
manschappen. De in Noordwijk ingekwartierde manschappen van het 4e Regiment
Infanterie, inmiddels onder leiding van de
Luitenant-Kolonel Buurman, kregen er vanaf
dat moment nog eens een 2e Regiment Artillerie bij, wat het totaal aantal militairen in
Noordwijk op 3.000 bracht. Ze werden ondergebracht in de katholieke jongensschool
aan de Zeestraat, in de Wilhelminaschool
in de Wilhelminastraat en in de christelijke
scholen aan de Nieuwe Zeeweg en de Huis
ter Duinstraat. Ook het RK Juvenaat werd
gevorderd, alsmede bollenschuren aan de
Vinkenlaan, Offemweg en Lijnbaanweg en
diverse villa’s in Noordwijk aan Zee. Prins
Bernhard nam op 2 oktober een defilé af van
de troepen, staande voor Hotel Noordzee
aan de Noordboulevard.
In Noordwijk was de compagnie eigenlijk
hopeloos verdeeld. De mitrailleurcompagnie
van II-4 R.I. was gehuisvest in het schoolgebouw van de R.K Jongensschool aan de
Zeestraat in Noordwijk. De mitrailleurs met
de materiaalwagens stonden in een schuurtje nabij het bataljonsbureau. Overal in het
dorp stonden wachtposten en werd er wacht
gelopen. Maar er was geen sprake van een
centrale verbinding met een centrale wachtpost of de legerleiding.
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Een betrokken militair verklaarde later: Het
was meer om de mannen bezig te houden
dan dat er sprake is van een verdedigingsplan. Als de gemoederen onderling te hoog
opliepen werd er een mars van 40 kilometer
georganiseerd, waardoor het weer een paar
dagen rustig was in de gelederen.
Noordwijk raakte in ieder geval steeds meer
vervuld van de militaire aanwezigheid. De
werkloosheid nam af, toen ook Noordwijkse
mannen werden ingezet voor allerlei
militaire projecten, zoals de aanleg van
vliegvelden (nabij Sancta Maria in het
Langeveld) en andere verdedigingswerken.
Maar echte economische voorspoed bood
de mobilisatie voor Noordwijk niet: het
toerisme kreeg grote klappen. De aanwezigheid van ruim 3.000 soldaten bracht voor
de lokale middenstand wel iets teweeg.
Daarnaast ging men in 1940 vakantie in
eigen land vieren (de ANVV kwam zelfs met
een heuse campagne, ‘vakantie in vredig
vaderland’). Ook de bloembollenteelt kreeg
zeer te lijden onder de afgenomen exportmogelijkheden. Het was sowieso armoe
troef in Noordwijk: de armenzorg van de NH
Kerk bijvoorbeeld ontwikkelde een systeem,
waarbij ten behoeve van de armere kerkleden voedselrestanten werden opgehaald bij
de militaire verblijven. Militair gesproken
gebeurde er nog niet veel. Het Noordwijkse detachement van het 4e Reserve Grens
Bataljon kreeg af en toe bezoek van het 1e
Eskadron Wielrijders van (het waren hele
cijferreeksen) het 3e Regiment Huzaren, dat
in Katwijk gelegerd was. Zo ook op 4 april

1940 toen Koningin Wilhelmina naar Noordwijk toog om alle in de regio ingekwartierde
troepen te inspecteren, fier staande vóór
restaurant Seinpost (een beeld dat inmiddels vereeuwigd is vóór de Hotels van Oranje). Veertien dagen later - Wilhelmina wist
blijkbaar genoeg - werd het grondgebied
van Noordwijk bij Koninklijk besluit van 19
april in Staat van Beleg verklaard. Het burgerlijk bestuur stond van toen af onder het
militaire gezag, burgemeester Van de Mortel
onder luitenant-kolonel Buurman.
BLOEMENFEESTEN
Een maand later was het de beurt aan haar
dochter Prinses Juliana met haar echtgenoot Prins Bernhard. Zij kwamen niet voor
de militaire inspecties, maar bezochten op
Hemelvaartsdag, 2 mei, de bloemenfeesten
die in Noordwijk een dag eerder vrolijk van
start waren gegaan zonder ook maar het
geringste besef van het naderende onheil
uit het oosten. De bloemenfeesten hadden
in Noordwijk hun bakermat gevonden en ze
gingen gepaard met het leggen van bloemenmozaïeken, het versieren van straten en
een heus bloemencorso. De aanwezigheid
van zoveel militairen bleek voor alle betrollen partijen een toegevoegde waarde te
hebben: bij de militairen werd de verveling
verdreven en mede door de inbreng van de
manschappen waren de bloemenfeesten
van 1940 groter dan ooit. Overal - ook bij de
militaire verblijven - lagen grootse mozaïeken en reden sierlijke praalwagens mee in
het corso, waaronder ook rijk met bloemen
versierd militair materieel.
«

De laatste maanden vóór de oorlog
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G. Slats schreef: De vredelievende militairen
schoten met hun kanonnen hyacinthennagels in de menigte toeschouwers. Niemand
vermoedde hoe weinige dagen later echte
vuurmonden op hén zouden worden gericht.
Links:
Prinses Juliana en
Prins Bernhard bij
versierde wagens,
2 mei 1940.
Onder:
Corso nabij het
gemeentehuis tijdens
de Bloemenfeesten
van 1940.

Onder:
Uitnodiging feestelijke opening badseizoen 1940.

Zowel in Noordwijk Binnen als in Noordwijk
aan Zee werden de bloemenfeesten uitbundig gevierd. Hemelvaartsdag was een
mooie dag met volop zon. Duizenden mensen waren naar de kust getrokken en ook
Noordwijk was die dag overvol. Prins Bernhard reed in militair uniform met Prinses
Juliana aan zijn zijde in zijn nieuw verworven
open Alfa Romeo door het dorp, ademloos
door de Noordwijkse burgers nagestaard.
Het prinselijk paar werd op de thee genood
door burgemeester Van de Mortel, het werd
voorgesteld aan de wethouders Vogelaar en
Alkemade en aan gemeentesecretaris Ike en
de commandant van de in Noordwijk gelegerde troepen, de overste Buurman. Namens
het organiserend comité bood voorzitter
S. van Wely aan Prinses Juliana een onvermijdelijk boeket bloemen aan. Naar verluidt
raakte het prinselijk paar op de terugweg
naar Den Haag verzeild in een straffe file,
waaruit het volgens het Leidsch Dagblad,
“niet meer los gefriemeld kon worden.”
Het weekend van 4 en 5 mei trok zeker nu
de bloemenfeesten ook in de koninklijke

spotlights waren gezet, wederom vele dagjesmensen naar Noordwijk. De week daarna
vormde de opmaat naar de opening van
het nieuwe badseizoen. Er was wel dreiging
van oorlog, maar nog geen enkel besef van
de nabijheid ervan. In april hadden het VVV
Noordwijk Vooruit-bestuur en Maatschappij
Zeebad geconcludeerd dat een deel van het
nieuwe badseizoen in feite al verloren was.
Daarnaast zien de vooruitzichten er in het
voorjaar van 1940 er volgens de VVV (jaarverslag 1940) en de ANVV er juist heel gunstig uit. Diverse boekingen waren gedaan nu
de Nederlanders vakantie moesten vieren
in eigen land! De internationale situatie
bood in het bijzonder voor Duitse badgasten
nauwelijks nog ruimte voor vakantievertier,
laat staan buitenlands vakantievertier. Dat
liet onverlet dat er toch nog extra fondsen
werden gevonden voor meer reclame, waarmee de VVV werd belast. Maar het was een
stap in het ongewisse. Nog even dacht men
de oorlog wel buiten de deur te kunnen
houden, maar de oorlog kwam en viel precies samen met de voorziene opening van
het badseizoen.
Overste Buurman schreef het later in zijn
eindrapport zo op: Den 7en Mei waren de
verloven andermaal ingetrokken, derhalve
werd alles in gereedheid gebracht om
binnen vier uur af te marcheeren.

Voertuigen werden gepakt en de munitie
werd uitgegeven. Ditmaal maakte de
getroffen maatregelen den indruk, dat de
toestand ernstiger was dan bij vorige
gelegenheden. Twee dagen daarna, 9 Mei,
werd echter bericht ontvangen, dat
uitzonderingsverloven wegens ziekte of
sterfgeval wederom konden verleend,
zoodat men reeds hoopte op een ontspanning in den toestand. Dien dag werd tevens
te Noordwijk het badseizoen geopend,
waartoe een feest was georganiseerd in het
Hotel Huis ter Duin, waaraan ook enkele
officieren van het kantonnement deelnamen.
In den nacht naar huis gaande, ontmoetten
enkelen van hen een officier van de 4e Gr.
Comp., die hun mededeelde, dat deze compagnie gealarmeerd was, doch aangezien dit
meermalen het geval was geweest was, ging
elk zijns weegs....
Enkele uren later zouden de feestgangers
alsnog worden afgemarcheerd richting
Katwijk en vliegveld Valkenburg, waar Duitse
parachutisten al in de lucht hingen. De
troepen zouden er nog 4 volle dagen moedig
slag leveren totdat het Nederlandse leger
zich als geheel moest overgeven. Het 4e
Regiment Infanterie werd kort daarna ontbonden. Op 17 mei arriveerde in Noordwijk
een ander 4e regiment infanterie: het
SS Totenkopfregiment 4.
«

Bronnen: G. Slats: “Noordwijk in de Jaren 1940-1945”, uitgave Boekhandel A.C. van der Meer, Noordwijk, 1975 • Website “Vliegveld Valkenburg - mei 1940”,
http://www.mei1940.nl/ • Erfgoed Leiden https://www.erfgoedleiden.nl/ • Beeldbank WOII https://beeldbankwo2.nl/nl/
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De laatste maanden vóór de oorlog
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2
VERDREVEN VOOR DE ATLANTIKWALL:

EVACUATIES EN SLOOP
IN NOORDWIJK
Door Koen Marijt
NOORDWIJK MAAKT TIJDENS DE BEZETTING DEEL UIT VAN DE STUTZPUNKTGRUPPE KATWIJK.
DE DORPEN KATWIJK, VALKENBURG (INCLUSIEF HET VLIEGVELD) EN NOORDWIJK VALLEN BINNEN DEZE
DUITSE VERDEDIGINGSLINIE EN ZIJN ONDERDEEL VAN DE ONNEEMBAAR GEACHTE ATLANTIKWALL.
UITBOUW VAN DE KUSTVERDEDIGING HEEFT GROTE CONSEQUENTIES VOOR NOORDWIJK: DUIZENDEN
INWONERS MOETEN NOODGEDWONGEN HET DORP VERLATEN EN DIVERSE VILLA’S EN HUIZEN
WORDEN GESLOOPT OF VAN BINNENUIT ONTMANTELD.

Foto: Anton Haasnoot.

Sloop van de panden aan het Palaceplein, waaronder “Im Weissen Rössl” (foto Anton Haasnoot)
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Na het uitblijven van een Duitse invasie in Groot-Brittannië (operatie
Seelöwe), en met de Duitse inval in Rusland in juni 1941 (operatie
Barbarossa) wordt door de Duitsers in het westen steeds meer de
nadruk gelegd op de kustverdediging. In 1941 houden zij al sterk rekening met een eventuele geallieerde invasie. Om deze tegen te gaan
worden de eerste versperringen aan de kust aangebracht. In
december 1941 worden de eerste plannen gemaakt voor de aanleg
van versterkte bunkers in gewapend beton. Het moet een samenhangend kustverdedigingsstelsel worden en wordt door de Duitsers de
Neue Westwall genoemd.

Ook in Nederland wordt aan de linie gewerkt en de uitbouw van de
kustverdediging bij Noordwijk, Katwijk, Kijkduin, Ter Heijde en Hoek
van Holland moet als eerste worden opgepakt. Al deze plaatsen
hebben een wijd vertakt stratenplan dat vanaf de kust tot aan het
achterland loopt. Bij een invasie kunnen de geallieerden snel naar
het binnenland optrekken en zo een bedreiging vormen. Daarnaast
kunnen de geallieerden, zo beredeneren de Duitsers, zich verschansen in de vele huizen aan de kust. Daarom willen zij de mogelijke
invasie al op het strand tegenhouden.

11

BADPLAATS NOORDWIJK
De eerste maatregelen in Noordwijk volgen
al snel, maar ze zijn in eerste instantie bedoeld om Engelandvaarders tegen te gaan.
In juli 1940 moeten alle bootjes van het
strand verwijderd worden. Op 5 juni 1941
wordt het verboden om zich tussen zonsondergang en -opkomst op het strand te
begeven. Daarnaast worden de wegen rond
de golfbaan, ten noorden van de Vuurtoren,
afgesloten. Hier zijn sinds december 1940
Duitse troepen gelegerd. Zij maken onderdeel uit van de Seeziel-Batterie Noordwijk.
Deze troepen van de Kriegsmarine bouwen

Boven:
Kaart van de Stutzpunktgruppe met daarop
de vestingen Noordwijk en Katwijk.
Aankondiging evacuatie door burgemeester
Van de Mortel.
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aan een kustbatterij en nemen het terrein
van de Noordwijkse golfclub in. In het
clubgebouw kan men dagelijks (behalve op
zondag) tussen 10 en 11 uur ’s ochtends op
spreekuur komen bij de Ortskommandant
van Noordwijk. In april 1942 worden de beide
boulevards, de duinen en het Noordwijkse
strand voor publiek afgesloten en per 1 mei
is de gehele Nederlandse kust, tot 1 kilometer landinwaarts, tot afgesloten gebied (ook
wel Sperrgebiet genoemd) verklaard. Alleen
diegenen die voor hun beroep op het strand
moeten zijn, krijgen van de Duitsers een
Ausweis en mogen het Sperrgebiet betreden.

De afsluiting heeft grote gevolgen voor
de badplaats Noordwijk. Een stroom van
geruchten komt op gang. Diverse vakantiegangers schrijven brieven naar het gemeentebestuur omdat zij zich zorgen maken over
hun vakantie in Noordwijk. Burgemeester
Van de Mortel geeft begin mei 1942 aan dat
het strand inderdaad verboden terrein is
en probeert de vakantiegangers enigszins
gerust te stellen: …van de Duitsche militaire autoriteiten de toezegging te hebben
ontvangen dat, indien eenigszins mogelijk,
het badbedrijf in Noordwijk voortgang kan
vinden, zij het in beperkte mate.
«

Rechts:
Bunkers voor Huis ter Duin.
Waarschuwingsbord:
Ook Duitse militairen konden niet zomaar
gebruik maken van het strand.

Verdreven voor de Atlantikwall: evacuaties en sloop in Noordwijk
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EVACUATIES AAN ZEE
De geruststelling is echter van korte duur.
De gemeente krijgt bericht van de Duitsers
dat op 1 juni 1942 de hotels, villa’s, pensions
en huizen op de beide boulevards én de
percelen daarachter, voornamelijk de Koningin Astridboulevard, ontruimd moeten zijn.
In totaal moeten 34 gezinnen hun woning
verlaten en naar elders evacueren. Hotelhouder Gerardus van Rhijn (1897-1966) die
op de Noordboulevard 24 woont, vertrekt
daarop naar de Oranjeweg. Zijn verhuizing
wordt op zijn persoonsbewijs bijgehouden.
Dat het verbod om het Sperrgebiet te betreden nog weleens genegeerd wordt, blijkt
uit de aanplakbiljetten die op 11 juni 1942
in het dorp verspreid worden. Er wordt met
name op de kinderen gewezen die vaak in
het verboden gebied te vinden zijn. Ouders
moeten daar volgens de Ortskommandant
beter op letten.
In juli 1942 zijn er nog 18 hotels en pensions
open om gasten te ontvangen. In totaal gaat
het om 600 bedden, terwijl dit er 2.500 zijn
geweest. Bij het informatiebureau wordt
een bord opgehangen om de badgasten die
nog in Noordwijk zijn, te informeren over de
hotels, pensions en restaurants die nog wel
beschikbaar zijn. Deze lijst wordt dagelijks
bijgehouden. Ook de tennisbanen zijn nog
te gebruiken. Diverse horecaondernemers
zetten hun bedrijven elders in het dorp
voort. Zo verhuist restaurant de Landbouw
naar het Casino en wordt villa Duinhorst aan
de Prins Hendrikweg omgetoverd tot bar en
restaurant Sans Souci.
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Hotel Huis ter Duin valt ook binnen het
Sperrgebiet en de familie Tappenbeck besluit om een van de bijgebouwen buiten dit
gebied als restaurant te gebruiken. Al snel
verschijnen hier veel Duitse officieren en
wordt het een Wehrmachtsverkehrslokal.
Op 19 augustus 1942 ondernemen de geallieerden een aanval op de Noord-Franse stad
Dieppe. Ruim 6.000 soldaten landen op de
kust als test om de Duitse verdediging te
beproeven. Hoewel de raid een mislukking
is, heeft deze mini-invasie consequenties
voor de inwoners van de Nederlandse kust.
Na de aanval op Dieppe is Hitler er namelijk van overtuigd dat de Kanaalkust en de
Atlantische kust een onneembare vesting
moeten worden.
Op 25 augustus voert Generalfeldmarschall
Gerd Von Rundstedt Befehl Nr. 14 uit. Hiermee is de Atlantikwall geboren, een verdedigingslinie van ruim 5.000 kilometer,
van Noord-Noorwegen tot aan de Spaanse
grens. De plannen omvatten niet alleen
versterkingen direct aan de kust, maar ook
bunkers, mijnenvelden en prikkeldraad
landinwaarts. Dit om een eventuele aanval
van parachutisten af te kunnen slaan. Om
de uitbouw van de bestaande verdedigingswerken tot Atlantikwall te realiseren, is het
noodzakelijk de bevolking te evacueren.
Die tweede grote evacuatie, waarbij in 40
Nederlandse kustgemeenten duizenden
Nederlanders moeten evacueren, doet in
oktober 1942 in Noordwijk veel stof opwaaien. Zo schrijft de Rotterdamse Vermaas, die

aan de Rembrandtweg een villa heeft: Het
is inderdaad juist dat de geruchten over de
evacuatie mij in het najaar van 1942 deden
besluiten naar mijn woonhuis in Rotterdam
terug te keeren en het is eveneens juist dat
het mijn plan is geweest gedurende den
oorlog in Noordwijk te blijven wonen, indien
het evacuatiebevel uit Uw gemeente of geruchten daarover waren uitgebleven.
Binnen de gemeente Noordwijk worden
affiches opgehangen om de evacuatie
bekend te maken: Op verzoek van den
Weermachtsbevelhebber in Nederland heeft
de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied [..] bevolen, dat in verband
met de uitbreiding land-inwaarts van de
kustverdediging en mede in het belang van
de burgerbevolking een aanzienlijk aantal
inwoners de woongelegenheden [..] of in
nabijheid van de verdedigingslinie gelegen
zijn, moet verlaten.
Inwoners mogen ook vrijwillig weg en zelf
een nieuw adres zoeken, als dat maar ten
oosten van de lijn Naarden-Utrecht-Breda-Belgische grens is. De Noordwijkers die
aangewezen zijn voor evacuatie, zo valt te
lezen, hebben als bestemming gemeentes
in de provincies Overijssel en Drenthe. Als
in januari 1943 de balans wordt opgemaakt,
zijn van de ongeveer 12.000 inwoners uit
Noordwijk, 4.600 dorpelingen noodgedwongen geëvacueerd. Een laatste uitbreiding
van het Sperrgebiet volgt in juli 1944, maar
dan mogen de Noordwijkse inwoners dichter
bij huis een veilig heenkomen vinden.

Gesloopte Villa
Seehorst; het
Oranje Hotel zou
snel volgen.

SLOOP EN BINNENSLOOP VAN GEBOUWEN
Om ruimte te maken voor de kustverdediging is het niet voldoende
om alleen kustbewoners te evacueren, maar wordt besloten om hele
gebouwen aan de kust te slopen. Bij een invasie zouden de geallieerden zich hierin kunnen verschansen. In Noordwijk begint de sloop in
januari 1943 als villa Koepelduin afgebroken moet worden. In maart
van datzelfde jaar zijn nog eens 13 panden in de zuidduinen aan de
beurt. Villa Seehorst, een van de meest beeldbepalende villa’s in
Noordwijk, wordt tot op maaiveldhoogte afgebroken.
In de zomer van 1943 volgen andere kenmerkende gebouwen, waaronder “Im Weissen Rössl”, het Oranje Hotel en de sigarenwinkel van
Jan van Kan. En alsof dat niet genoeg is, worden in augustus 1944 aan
de Koningin Astridboulevard nog zeven percelen afgebroken. In totaal
zullen meer dan dertig Noordwijkse gebouwen ten prooi vallen aan
de Duitse sloopwoede. Kanttekening daarbij is dat de sloop zélf uitgevoerd wordt door Nederlandse ondernemers en bouwlieden. Ook
Noordwijkse bedrijven en inwoners verdienen een aardige boterham
aan de sloop van de badplaats. Naast de sloop van gebouwen komt
er in februari 1944 van de Duitse zijde ook bevel tot binnensloop
van villa’s, hotels en huizen. Alleen het casco van de huizen blijft

overeind, alle andere materialen worden op zorgvuldige wijze uit de
panden gesloopt. Op deze manier kunnen de materialen opnieuw
gebruikt kunnen worden voor de bouw van de Atlantikwall. Maar ook
worden de materialen naar Duitsland vervoerd en gebruikt voor het
herstel van, door de Geallieerden gebombardeerde steden.
Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) komt er aan de Nederlandse
kust een einde aan de sloop van gebouwen. Men bereidt zich voor op
het einde van de oorlog. In geen enkel ander land zijn voor de bouw
van de Atlantikwall zoveel burgers gedwongen en langdurig geëvacueerd geweest. In geen enkel ander land zijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog zoveel huizen moedwillig en systematisch afgebroken
uit militaire noodzaak als in Nederland.
«

Geraadpleegde bronnen/literatuur: Geert-Jan Mellink, Peter Saal en Steven
van Schuppen, Verdreven voor de Atlantikwall. Ontruiming en afbraak van de
Nederlandse kuststreek, 1942-1945 (2017) • G. Slats, Noordwijk in de jaren 19401945 (Noordwijk 1975) • P. Harff en D. Harff, Noordwijk, Katwijk en Valkenburg
Atlantikwall 1940-1945 (2001) • Erfgoed Leiden en Omstreken, archief Noordwijk
en de Tweede Wereldoorlog, diverse brieven en documenten.
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GEMEENTEBESTUUR IN
BEZETTINGSTIJD
Het bestuurlijke ‘driemanschap’ in de eerste oorlogsjaren:
van links naar rechts gemeentesecretaris Ike, wethouder Vogelaar en
burgemeester Van de Mortel.

Door Koen Marijt

‘Tot nu toe heb ik mijn plicht vervuld als burgemeester mijner gemeente’
AANBLIJVEN OF NIET? MEEWERKEN MET DE DUITSE BEZETTER OF PROBEREN ZOVEEL MOGELIJK
WEERSTAND TE BIEDEN? HET ZIJN VRAGEN DIE NA 15 MEI 1940 BIJ VEEL GEMEENTEBESTUREN IN
NEDERLAND OPKOMEN. OOK IN NOORDWIJK EN NOORDWIJKERHOUT HOUDEN DE BURGEMEESTERS VAN
DE MORTEL EN VAN IERSEL ZICH CONTINUE MET DIT DILEMMA BEZIG. GEDURENDE HET VERLOOP VAN DE
BEZETTING NEEMT DE DRUK OP HEN ALSMAAR TOE, MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN.

De band tussen de Duitse militairen en Noordwijk zal gedurende vijf
jaar bezetting intensief zijn, zowel voor het gemeentebestuur, als
ook voor de inwoners van Noordwijk. Volgens historicus Slats
arriveren de eerste Duitse troepen op 17 mei in Noordwijk, waar zij
in hotel Huis ter Duin hun intrek nemen. Na het vertrek van de
Nederlandse soldaten moeten Duitse militairen worden ingekwartierd. Naast de scholen worden de Duitsers ook geherbergd in hotels
en pensions, met de gewone berekening van kamerprijzen, maar wel
met korting.
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Omdat Noordwijk begin 1940 nog geen eigen Ortskommandant heeft,
is de Ortskommandant van Leiden verantwoordelijk voor de plaatsing
van de militairen. Er worden houten borden in Noordwijk geplaatst
met daarop de tekst: ‘Selbständig quartiermachen ist verboten.’
De Duitse soldaten moeten zich bij de Ortskommandant in Leiden
melden om een slaapplek in Noordwijk te verkrijgen. Het blijft voor
het Noordwijkse gemeentebestuur lange tijd onduidelijk bij wie
het Duitse gezag in het dorp nu precies ligt: de Duitse militairen in
Noordwijk of de Ortskommandant in Leiden.
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Burgemeester Van de Mortel vraagt zich dan ook af: ‘[…] an welche
Kommandantur ich mich in vorkommenden Fällen für unsere Gemeinde zu wenden habe. Pas in mei 1941 wordt deze verwarring weggenomen door de Wehrmachtskommandantur Den Haag. Tot 1 mei 1941
behoort Noordwijk tot de Ortskommandantur Leiden, maar daarna
wordt door de Duitsers een besondere Ortskommandantur in Noordwijk ingericht. Luitenant der Marine-Artillerie Esch wordt aangewezen
als Ortskommandant. Voor alle zaken in Noordwijk moet de gemeente
zich voortaan tot hem wenden en daarvoor stelt hij, in het clubhuis
van de golfbanen, een dagelijks spreekuur in behalve op zondag.
DE GEMEENTERAAD WORDT ONTBONDEN
Op bestuurlijk niveau is 1941 een bijzonder jaar. Daar waar steeds
meer zittende bestuurders en ambtenaren door de Duitsers
vervangen worden door betrouwbaar geachte NSB’ers, is in juni de
herbenoeming van burgemeester Van de Mortel een feit. In De Noordwijker verschijnt een groot artikel met daarin een korte terugblik op
zijn loopbaan in Noordwijk. Voor veel Noordwijkers is zijn aanstelling
in 1929 een verrassing. Voor die tijd is Van de Mortel nog nooit
burgervader geweest, kent hij Noordwijk niet of nauwelijks en is hij
Rooms-Katholiek. In de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 1941
neemt hij de felicitaties van de raadsleden dan ook hartelijk in ontvangst: De voorzitter [burgemeester Van de Mortel] hoopt er getuige
van te mogen zijn als kapitein met de geheele bemanning, daaronder
inbegrepen den raad, de beide wethouders, den secretaris en het
ambtenarenkorps, het scheepje, met den vlag in top, in veilige haven
te doen landen.
Het zal een van de laatste vergaderingen van de gemeenteraad gedurende de oorlog zijn. Bij verordening 152/1941 van de Rijkscommissaris worden per 1 september 1941 de gemeenteraden en Provinciale
Staten in Nederland alle bevoegdheden ontnomen. De werkzaamheden van de gemeenteraad zijn daarmee effectief ten einde. Het
gemeentebestuur met burgemeester Van de Mortel, wethouders
Vogelaar en Alkemade, ondersteund door gemeentesecretaris Ike,
blijft zijn taak wel uitvoeren. Zij krijgen tot aan het einde van de bezetting met steeds strengere maatregelen van Duitse zijde te maken.
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Na de bezetting in 1940 gaan veel NSB’ers ervan uit dat nu de Duitsers de macht in handen hebben, leden van de NSB hoge functies
krijgen. Maar tot grote teleurstelling van hen gaan de Duitsers niet
direct hiertoe over. Pas vanaf 1941 gaan de Duitsers functionarissen
ontslaan om die te vervangen door NSB’ers. Maar niet in één keer,
omdat een te snelle wisseling van de wacht negatieve gevolgen kan
hebben voor de rust en politieke stabiliteit. Dit tot grote ontevredenheid van de NSB.

ONTSLAG VAN BURGEMEESTER VAN DE MORTEL
Tot maart 1942 worden er uit Nederland voornamelijk werklozen
gerekruteerd die in Duitsland arbeid moeten verrichten. Maar die
arbeidskrachten blijken niet genoeg. Fritz Sauckel wordt in 1942 benoemd tot Generalbevollmächtiger für den Arbeitseinsatz en moet
ervoor zorgen dat er meer Nederlanders worden ingezet in de Duitse
oorlogseconomie. Sauckel is in 1943 ontevreden over de resultaten
van het ronselen van arbeidskrachten en zet Seyss-Inquart onder
druk om meer mensen tot werk in Duitsland te verplichten.

In maart 1943 schrijft een hoge NSB-functionaris van Zuid-Holland
over burgemeester Van de Mortel: Ja, hij moet eigenlijk wel vervangen
worden, maar om daartoe over te gaan hebben wij één of meerdere
feiten nodig, bijv. opzettelijk handelen in strijd met ontvangen orders.
Feiten waarvoor hij ter verantwoording kan worden geroepen.

Burgemeester Van de Mortel stuurt op 20 februari 1943 een brief aan
de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse
Zaken om zijn beklag te doen over de gedwongen tewerkstelling van
Nederlandse arbeidskrachten. In de brief geeft Van de Mortel aan
dat hij zijn plicht als burgemeester heeft vervuld. Aan de ene kant
door de inachtneming van loyaliteit aan de bezetter en aan de andere
kant door zich volledig te geven voor de bevolking van de gemeente
Noordwijk. Echter, door de toenemende maatregelen van de bezetter,
zo redeneert hij, wordt het steeds moeilijker om deze loyaliteit met
zijn taken als burgemeester te verenigen.

Als de Duitse generaal Christiansen op 29 april 1943 een oproep
plaatst dat alle Nederlandse oud-militairen die in 1940 in actieve
dienst waren, zich moeten melden voor de Arbeitseinsatz in
Duitsland, breken er stakingen uit. Eerst wordt het werk in Twente, en
een dag later in het gehele land stilgelegd. De Duitse bezetter reageert als door een adder gebeten en schiet met scherp op betogers:
er vallen ruim 90 doden. Als de stakingen op 3 mei ten einde komen,
volgen harde Duitse maatregelen. Tientallen stakers worden standrechtelijk geëxecuteerd. Ook volgt er een bestuurlijke zuivering.

Het lukraak arresteren voor de arbeidsinzet gaat hem te ver: Ik voel
mij derhalve gedwongen tegen deze maatregelen ten krachtigste
te protesteeren en moge U verzoeken dit protest bij de bezettende
overheid kenbaar te maken. Mocht door de bezettende macht worden
doorgegaan met dergelijke maatregelen, dan zal ik ernstig moeten
overwegen mijn ambt neer te leggen.
Deze brief behoort vermoedelijk tot een collectieve actie die een
groep Nederlandse burgemeesters in februari neemt om de
Duitse bezetter duidelijk te maken dat hij nu te ver is gegaan. Van
de Mortel behoort ook tot deze groep. Tot het versturen van de brief
heeft burgemeester Van de Mortel geprobeerd zo goed als het kan
een balans te vinden in het meewerken met de bezetter en het dienen van de eigen bevolking. Maar ondanks deze medewerking met de
bezetter ontstaat er in NSB-kringen kritiek op Van de Mortel en ligt
hij bij de plaatselijke NSB in Noordwijk erg slecht.

Ruim 33 burgemeesters waaronder Van de Mortel worden ontslagen.
Op 6 mei 1943 ontvangt Van de Mortel een brief, ondertekend door
de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, Friedrich Wimmer:
…entlasse ich sofortiger Wirkung Herrn…. Mortel aus dem Amte als
Burgermeister in Noordwijk.

Boven:
Brief burgemeester Van de Mortel waarin hij protesteert tegen
maatregelen Duitse bezetter en aankondiging van mogelijk ontslag.
Foto bij gelegenheid van het 12½ ambtsjubileum van burgemeester
Van de Mortel op 1 februari 1942.

Een dag later ontvangt ook secretaris Ike een brief over de burgemeester, die wegen besatzungswidrigen Verhältens uit zijn ambt
ontslagen is. In juni 1943 wordt de NSB’er J.W. Bödeker aangesteld als
burgemeester van Noordwijk, maar hij zal nooit in functie treden. Pas
eind december wordt er een nieuwe burgemeester benoemd. Tot die
tijd neemt locoburgemeester Vogelaar die functie waar.
«

Gemeentebestuur in bezettingstijd
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Als protest tegen de vordering van arbeidskrachten duiken op
5 september 1944, Dolle Dinsdag, burgemeester Van Iersel, de gemeentesecretaris, de gemeentesecretarie en het politiekorps van
Noordwijkerhout onder. De Duitsers zijn woedend. Op deze manier
wordt hun vordering van arbeidskrachten tegengewerkt.

Als represaille worden er 150 burgers opgeëist om aan het werk te
gaan. Er vinden razzia’s in het dorp plaats, waarbij mannen die niet
onderduiken worden opgepakt. Ongeveer 40 Noordwijkerhouters
worden opgepakt en in de duinen aan het werk gezet, waar zij munitie moeten sjouwen. Ondertussen zijn de Duitsers naarstig op zoek
naar het gemeentebestuur. De burgemeester krijgen ze niet te pakken, maar de gemeentesecretaris en zijn zoon worden wel opgepakt.
Tijdens de ondervraging blijkt dat de secretaris niet weet waar de
burgemeester zich schuil houdt. In de afwezigheid van Van Iersel
wordt Musegaas tijdelijk aangesteld ook als burgervader van Noordwijkerhout. Dit zou hij tot aan de bevrijding blijven.
«

Geraadpleegde bronnen/literatuur: Rob van den Nieuwendijk, Amerikanen
Ondergronds; de ontsnapping van een Amerikaanse vliegtuigbemanning in de
hongerwinter van 1944/1945 uit bezet Nederland (Noordwijk 1995) • G. Slats,
Noordwijk in de jaren 1940-1945 (Noordwijk 1975).

Benoeming NSBburgemeester
G. Musegaas,
december 1943.

Burgemeester A.A.C.M. van Iersel van Noordwijkerhout
(foto met dank aan NoVaTo).
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Kritische Brief
Vertrouwenscommissie
over Vogelaar.

BURGEMEESTER VAN IERSEL DUIKT ONDER
Vanaf 1944 krijgen de burgemeesters van Noordwijk (inmiddels de
NSB-er Gerhard Musegaas) en Noordwijkerhout (Adriaan van Iersel)
de oproep om steeds meer arbeidskrachten te leveren voor de Duitse
bezetter. Zij krijgen bijna dagelijks opdracht om ervoor te zorgen dat
voldoende jongemannen taken kunnen uitvoeren. Op 4 april 1944
komen diverse burgemeesters uit de Duin- en Bollenstreek op de
Sancta Maria bijeen waar zij te horen krijgen dat zij diverse arbeiders
moeten leveren aan de Duitse Wehrmacht. Dit blijkt een lastig karwei.
Zo schrijft Musegaas op 24 april in zijn dagboek dat er van de 30
tewerkgestelden maar 21 zijn komen opdagen, wat tot irritatie bij de
Duitsers leidt.

Daarmee schaarde Vogelaar zich
in de categorie ‘burgemeesterin-oorlogstijd’, een standaard
uitdrukking voor bestuurders
die tijdens de oorlog in een
vrijwel onmogelijke spagaat
terecht kwamen. Zij moesten
zich voortdurend de vraag
stellen of ze naar eer en geweten
hun werk konden blijven doen
ook in opdracht van de Duitse
bezetter, dan wel of ze in die
positie juist het effect van die –
vaak negatieve – maatregelen
in ieder geval voor de bevolking
konden verzachten. Voor Van
de Mortel waren er grenzen:
toen hij protesteerde tegen de
Arbeitseinsatz werd hij dan
ook prompt ontslagen. Vogelaar
maakte een andere afweging.
Hij ging te rade bij tal van
Noordwijkse notabelen, die
naar zijn zeggen allemaal met
vrijblijvende adviezen kwamen:
‘je moet het doen, maar je kunt je
later niet op ons beroepen.’

OP 9 AUGUSTUS 1941
VERGADERDE DE
GEMEENTERAAD VOOR HET
LAATST. VANAF DAT MOMENT
WAS ALLEEN HET COLLEGE
VAN B&W, BESTAANDE UIT
BURGEMEESTER VAN DE
MORTEL EN DE WETHOUDERS
G. VOGELAAR EN C.G.J.
ALKEMADE, NOG ‘IN CHARGE’
NAAST UITERAARD DE DUITSE
ORTSKOMMANDANTUR. MET
HET ONTSLAG VAN VAN DE
MORTEL IN MEI 1943 TRAD
OOK WETHOUDER ALKEMADE
AF. VOGELAAR BLEEF ALLEEN
OVER ALS WAARNEMEND
BURGEMEESTER NAAST
GEMEENTESECRETARIS B. IKE.
Vogelaar – streng ARP – kreeg
alleen zeer gewaardeerde steun
van de RK-deken Bosboom. Aan
diens steun ontleende hij de
keuze om als bestuurder door
te gaan. Vogelaar vervulde zijn
waarnemend burgemeesterschap
met verve, ook bij het aantreden
van NSB-burgemeester Musegaas.
In zijn installatierede sprak
Vogelaar kritische woorden over
de gang van zaken, maar ook
onder Musegaas bleef hij aan als
bestuurder, naar eigen zeggen
met de nodige beleidsruimte die
hij van deze NSB-er kreeg.
Na de oorlog vielen hem daarvoor
zeer waarderende woorden ten
deel van de weer aangetreden
burgemeester Van de Mortel en

Wethouder, annex waarnemend burgemeester
G. Vogelaar kort na de bevrijding.

BURGEMEESTER
IN OORLOGSTIJD
Door Peter Mulder

van – toen – wethouder mr. C.
Punt, die het aldus verwoordde:
De heer Vogelaar heeft zes jaren
lang op de bres gestaan. Wat de
heer Vogelaar in dien tijd heeft
gedaan, was veel meer dan ooit
van een wethouder kon worden
verlangd. De heer Vogelaar heeft
zich doen kennen als onpartijdig
en deskundig.
Het was een opvatting die grosso
modo door de Noordwijkse
bevolking ruimschoots werd
gedeeld, getuige ook de actieve
bestuurlijke rol, die Vogelaar
ook na de oorlog nog jarenlang
zou spelen. Maar er waren
ook kritische kanttekeningen.
In een brief van 2 juli 1945
aan de Militair Commissaris
van het District Haarlem
deed de Vertrouwensraad der
Illegaliteit van Noordwijk
haar beklag over de houding
van Vogelaar, onder meer ten
aanzien van sommige politieke

delinquenten (lees: Musegaas
en W. Tappenbeck van Huis ter
Duin). Zijn lankmoedigheid in
specifieke situaties werd sterk
bekritiseerd, waarbij overigens
ook gemeentesecretaris Ike een
veeg uit de pan kreeg. Voor de
Vertrouwensraad, onder leiding
van W. Baalbergen en A.J.C.
Roeleveld reden om het overleg
met Vogelaar te beëindigen. De
Politieke Advies- Commissie van
Noordwijk onder voorzitterschap
van – toen nog – notaris mr. C.
Punt sloot zich daarbij aan.
Het was en bleef een moeilijke
keuze. De wijze waarop Vogelaar
probeerde weg te komen uit
de bestuurlijke dilemma’s
waarvoor hij zich gesteld
zag, stuitte op kritiek, maar
meer nog op waardering. Een
tweeledige uitkomst, waarmee
‘burgemeesters-in-oorlogstijd’
nadien wel vaker moesten verder
leven.

Bronnen: Erfgoed Leiden • De Zeekant/De Noordwijker: Herdenking 25 Jaar Bevrijding, Mei 1970 • G. Slats: “Noordwijk in de Jaren 1940-1945, Noordwijk,
maart 1975 • Stichting Geschiedschrijving Noordwijk: Noordwijk aan Zee en op de Geest, Noordwijk, 2011.
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BEVRIJDINGSDAG IN
NOORDWIJK
Door Jeroen Verhoog
VRIJDAGAVOND 4 MEI 1945 IS HET, NA VIER JAAR BEZETTING, EINDELIJK ZOVER. ALLEREERST
EEN GERUCHT MAAR AL SNEL WERKELIJKHEID. BETROUWBARE BERICHTEN DAT DE
DUITSE STRIJDKRACHTEN IN NOORD-DUITSLAND, DENEMARKEN EN NEDERLAND CAPITULEREN.

Bevrijdingsoptocht in de Zeestraat 7 mei 1945.
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G. Slats, de latere auteur van een boek over
de bezettingsjaren in Noordwijk, in een interview over die gedenkwaardige avond: We
liepen naar buiten, kijken, komt dat gerucht
al door, en toen kwam er een Duitse soldaat
- een wat oudere man, want d’r waren hier
veel oudere soldaten natuurlijk die ongeschikt waren voor het front, of ongeschikt
geworden - die kwam op ons toe slenteren
met het geweer op z’n schouders en die
maakte duidelijk dat we toch binnen moesten zijn, want het was al acht uur geweest en
toen vertelde ik ’m in mijn beste Duits dat de
Duitsers hadden gecapituleerd. En de man
kon niks anders zeggen als “Gott sei Dank”.

ROOD-WIT-BLAUW
De capitulatie gaat in op zaterdagmorgen
5 mei, om 8 uur. Twee dagen later volgt de
onvoorwaardelijke Duitse overgave, maar
voor Nederland blijft 5 mei Bevrijdingsdag!
Omdat Noordwijk ver achter de frontlinie
in bezet gebied ligt, ontstaat er op zaterdagmorgen de vreemde situatie dat de bezetting weliswaar is beëindigd, maar de Duitse
troepen er gewoon nog zijn en de geallieerden nog ver weg. Officieel zijn de Duitsers
zelfs nog steeds verantwoordelijk voor de
ordehandhaving. Maar daar trekt niemand
zich wat van aan. Het uitgaansverbod wordt

genegeerd en de Duitse bewegwijzering
wordt weg gesloopt en in brand gestoken. Er
heerst een feeststemming en het rood-witblauw gaat voor het eerst in vijf jaar weer in
top. De Duitsers houden zich wijselijk op de
vlakte. ’s Avonds wordt er gefeest en gedanst. De leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in hun blauwe overalls gaan de
straat op, een vreemd, maar hoopvol gezicht
na vijf jaar Duitse uniformen. In deze eerste
dagen is er nog gebrek aan alles, vooral
voedsel. Het voormalige verzet bereidt arrestaties voor van NSB’ers en andere verraders en neemt het bestuur van de gemeente
over van NSB-burgemeester Musegaas.
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Verzetsblad De Vrije Cronyck fungeert in die
dagen als spreekbuis van het nieuwe gezag.
De rollen zijn omgedraaid, zo blijkt in de
editie van 5 mei 1945: NSB-ers en Rijksduitsers binnen blijven zo verordonneert het
nieuwe gezag op strenge toon. Het is niet
zozeer een straf als wel een beschermende
maatregel om een bijltjesdag te voorkomen.
Duitse militairen vertonen zich sowieso niet
meer op straat. Hun heerschappij is voorbij.
Hoewel er nog geen geallieerde soldaat is
te bekennen, worden op maandag 7 mei tal
van bevrijdingsfestiviteiten georganiseerd
door een feestcommissie onder leiding van
dokter De Graaf. De schooljeugd van Noordwijk aan Zee loopt die maandagochtend
vande Hoofdstraat naar de Zeestraat waar
ze zich verenigt met de leerlingen van de
scholen van Noordwijk Binnen. Ook
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andere jeugdbewegingen sluiten zich aan en
gezamenlijk marcheert de stoet, vergezeld
door de muziekkorpsen Excelsior, Echo der
Duinen en Crescendo, via Wilhelminastraat
en Voorstraat naar het raadhuis, waar zich
een grote menigte heeft verzameld. Aanwezig zijn ook loco-burgemeester G. Vogelaar,
de Raad van Verzet waaronder de plaatselijke commandant van de Binnenlandse
Strijdkrachten kapitein A.J.C. Roeleveld.
Vervolgens verplaatst het hele gezelschap
zich naar de muziektent op het Lindenplein
waar het Nederlandse en Engelse volkslied worden gespeeld en dokter De Graaf
spreekt. Daarna wordt door de kinderen van
enkele bekende verzetsstrijders een vrijheidsboom geplant. Na afloop van de plechtigheid worden alle kinderen in hun eigen
scholen getrakteerd op koek, limonade en
oranjepudding. Een knappe prestatie van de

feestcommissie gezien de grote schaarste
aan voedsel. ’s Middags worden onder een
stralend blauwe hemel - doorkliefd door
geallieerde bommenwerpers die op weg
zijn naar vliegveld Valkenburg om voedsel
te droppen - op het kerkhof de slachtoffers
van de oorlog herdacht met een kranslegging. Een gepland vreugdevuur in de avond
gaat niet door maar wordt vervangen door
een gezamenlijke lampionnenoptocht van
Zeeërs en Binders. Wel is er volop vuurwerk
en Bengaals vuur. De feestelijkheden gaan
tot diep in de nacht door.
INTOCHT GEALLIEERDEN
Op dinsdagmorgen 8 mei gaan de festiviteiten verder met kerkdiensten in de Oude
Jeroenskerk en Sint Jeroenskerk in Noordwijk Binnen en de gereformeerde kerk in
Noordwijk aan Zee.

Intussen heerst er een opgewonden sfeer in
het dorp. Aan het eind van de ochtend vinden de eerste arrestaties plaats van “sympathiserenden met nationaal-socialisme
en Wehrmacht”. Vooral voor de jeugd een
fascinerend schouwspel. Die verzamelt zich
voor het Sint Jeroensgesticht waar de
Binnenlandse Strijdkrachten zijn hoofdkwartier heeft opgeslagen en de ene na
de andere arrestant wordt binnengeleid,
ongetwijfeld vergezeld van gejuich en gejoel
doorspekt met de nodige krachttermen.
Een hoogtepunt is het arriveren van de
eerste auto met geallieerde militairen rond
half 10 uur ’s avonds. Ze worden naar de
Wilhelminastraat gedirigeerd en daar door
enthousiaste dorpsbewoners op de schouders genomen. Halsreikend wordt die avond
uitgekeken naar de rest van de bevrijders,
maar dat neemt nog enige tijd in beslag.

Een kleine week later, op zaterdagavond
12 mei, vindt de feestelijke intocht plaats
van de commandant van de Canadese
bevrijders, majoor Smeet, stafkapitein Frost
en luitenant McKinnon. Een ware triomftocht. Het daaropvolgende vreugdevuur in
Noordwijk aan Zee brengt een grote menigte
op de been. Onder luid gejuich verdwijnen
grote foto’s van Hitler, Mussert, Goebbels en
Goering in de vlammen. De Canadese
officieren zijn onder de indruk van de
ontvangst en de geestdrift. Hotel Huis ter
Duin biedt opnieuw, voor de derde keer- na
Nederlandse soldaten tijdens de mobilisatie
van 1939/1940 en Duitsers - onderdak aan
militairen, dit keer aan de Canadese bevrijders. Pas als de laatste Duitse militairen van
Festung Noordwijk in de loop van mei de
aftocht blazen, is Noordwijk echt bevrijd.

Linksboven:
Het Noordwijkse bevrijdingscomité.
V.l.n.r.: P. Kragt, P. Kranenburg, A.J. Witteman,
B. van der Voort, J. Schmidt, W. Baalbergen,
S. Pasma, kapelaan P.C. Groenendijk,
dr. Züring, F.J. ter Woort & C. de Ruijter.
Proclamatie van de vrijheid,
ondertekend door waarnemend
burgemeester G. Vogelaar.
Boven:
De Raad van Verzet in Noordwijk.
V.l.n.r.: W. van der Meulen, A.J.C. Roeleveld,
kapelaan P.C. Groenendijk & W. Baalbergen.
De Marine-Kustwacht nam direct na
de oorlog zijn intrek in het eerdere officiersverblijf van de Wehrmacht, Casa Mare.

«

Bevrijdingsdag in Noordwijk
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EEN NOORDWIJKSE ENGELANDVAARDER:

LEENDERT DEN
HOLLANDER [1923-1944]
Door Koen Marijt
VANAF HET NOORDWIJKSE STRAND ZIJN GEDURENDE DE BEZETTINGSTIJD MAAR LIEFST 12 POGINGEN
Leendert den Hollander.

ONDERNOMEN OM NAAR ENGELAND TE VERTREKKEN. EEN VAN DE LAATSTE ENGELANDVAARTEN
VIA DE NOORDZEE IS DIE VAN DE NOORDWIJKSE NEVEN LEENDERT HELLENBERG EN LEENDERT DEN
HOLLANDER IN 1943 GEWEEST. OPMERKELIJK, OMDAT DE ROUTE VIA DE NOORDZEE TOEN AL ONMOGELIJK
WERD GEACHT EN DE NEVEN ONDER HET OOG VAN DE DUITSERS HET RUIME SOP KIEZEN.

Na de Duitse bezetting in mei 1940 kiezen verschillende Nederlanders
ervoor om door middel van bootjes, kano’s en andere vaartuigen
naar Engeland te vertrekken om aldaar de strijd tegen de Duitsers
voort te zetten. De (voornamelijk) jongemannen die deze gewaagde
pogingen ondernemen, worden Engelandvaarders genoemd. De
eerste succesvolle poging wordt op 5 juli 1940 vanaf het Noordwijkse
strand ondernomen. Drie studenten slagen erin om in een twaalfvoetsjol vanaf het strand voor hotel Huis ter Duin de overtocht te
maken. Onder het oog van borrelende Duitse officieren slepen zij de
boot tegen het vallen van de avond naar de branding en varen weg.
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Als ze al bijna uit zicht zijn, openen de Duitsers het vuur op de
Engelandvaarders. Tevergeefs. Ze slagen erin om Engeland te
bereiken. Ook Leendert Hellenberg en Leendert den Hollander
besluiten om in de zomer van 1943 naar Engeland te gaan. Ze zijn in
het bezit van een klein bootje en kiezen het Noordwijkse strand als
vertrekplaats. Dit is een riskante keuze. Het Nederlandse strand
(ook dat van Noordwijk) is vanaf 1 mei 1942 al verboden terrein
(Sperrgebiet). Alleen met een Ausweis mag je het verboden terrein
betreden. Duitse schildwachten houden de wacht en schieten op
iedereen die het gebied zonder toestemming betreedt.
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CRASH
Den Hollander treedt in dienst bij het
320 Dutch Squadron van de Royal Air Force,
als korporaal-vliegtuigschutter. Hij ontmoet
in Engeland een meisje, Pam Nixon, en
schrijft daarover in een van zijn brieven:
Ik loop ook nog met ernstige verloovings
plannen rond, met dat meisje uit Maidenhead familie Nixon, ik ben tot nu toe op elk
verlof daar naar toe geweest en heb het
reuze goed naar mijn zin. Ze wonen in een
heel aardige villa aan de rivier en ze zijn
heel aardig voor me.

In een brief naar huis schrijft Hellenberg:
Dus op de bewuste dag zijn wij midden in de
nacht gestart met dat kleine vletje van Hein
Lang. Twee nachten van te voren hadden wij
gegraven om de landmijnen er uit te krijgen.
Daar hadden wij geluk mede dat er niets
geploft is. Wij hebben dat pad voor Hotel
Hoek gemaakt langs die draadversperring.
[..] Dus die nacht om 1 uur, het was niet eens
zo donker, hebben wij het bootje over de
muur gezet en daarna over het mijnenveld
gesleept en toen over de prikkeldraad versperring en tankasperges naar zee.
Het lukt de neven om in deze gewaagde
omgeving het bootje te water te laten. Na
drie dagen roeien en dobberen horen ze
opeens motorgeronk. Het zijn vier Engelse
torpedoboten die op de Noordzee
patrouilleren. De neven worden opgepikt
en belanden in Engeland. De overtocht is
een succes en een nieuw avontuur volgt.
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IN ENGELAND
Als ze in Yarmouth aan land gaan, worden
ze opgepakt en voor drie weken vastgezet
in London. Daar worden ze door de veiligheidsdiensten langdurig verhoord.
Hellenberg omschrijft dat de Engelsen ook
Nederlandse spionnen hebben opgepakt,
dus ze zijn erg voorzichtig in London. Na
de drie weken belanden de jongens in een
rusthuis waar ze bij kunnen komen van de
overtocht en de overhoringen. Ook gaan ze
de stad in waar ze dansen: een gezellige tijd.

“Ik loop ook nog met
ernstige verloovings
plannen rond” . . .

Na een tijdje mogen de neven op audiëntie
komen bij koningin Wilhelmina. Het is een
hele eer om met haar thee te drinken en te
wandelen in de tuin. Beiden ontvangen
het Bronzen Kruis vanwege hun moedige
optreden. Dan volgt voor de jongens de
keuze bij welke strijdkrachten ze willen
dienen om de strijd tegen de Duitsers voort
te zetten.

Hellenberg kiest voor de Marine, maar wordt
afgekeurd. Hij zal dienen bij het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger (KNIL) en moet
voor zijn opleiding naar New York en Suriname. Den Hollander neemt dienst bij de
Marine Luchtvaardienst. Hier eindigt het
gezamenlijk avontuur. De neven houden nog
wel contact met elkaar, maar zullen elkaar
nooit meer zien.

Geheel Links:
Een crew van het 320e
(Dutch) Squadron,
waarvan ook Leendert
den Hollander deel
uitmaakte.

In een latere brief naar Hellenberg geeft
Den Hollander aan dat hij nog steeds verkering heeft met Pam, maar dat de verloving er
voorlopig niet aan gaat komen. Dit zal nooit
gebeuren. Op 20 juni 1944 wordt de B-25
Mitchell bommenwerper van Den Hollander
uit de lucht geschoten. Het vliegtuig crasht
in Normandië, nabij de boerderij van familie
Levasseur in Frichemesnil. Vier bemanningsleden komen hierbij om het leven. Den
Hollander wordt eerst begraven op de lokale
begraafplaats, maar hij vindt nu zijn laatste
rustplaats op het Nederlandse ereveld Orryla-Ville (Frankrijk).
«

Links:
De verloofde van
Leendert den Hollander,
Pam Nixon.
Rechts:
Graf van Leendert den
Hollander op het
Nederlands ereveld
Orry-la-Ville (Frankrijk).

Geraadpleegde bronnen/literatuur:
G. Slats, Noordwijk in de jaren 1940-1945 (Noordwijk
1975) • E.F.K. Michielsen, Tegen de vlagen van
den Oostenwind (Leiden 1945) • Nico Geldhof, De
operaties van 320 Squadron: royal Dutch naval air
service 1940-1946 (Maarssen 2006) • Diverse brieven
Leendert Den Hollander (1944-1944), privé archief.

Een Noordwijkse Engelandvaarder: Leendert den Hollander
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‘GEEN LOGEN HEEFT HIER KANS’:

DE ILLEGALE PERS
IN NOORDWIJK
Door Koen Marijt
IN NOORDWIJK WORDEN TIJDENS DE BEZETTINGSTIJD EEN TWEETAL VERZETSKRANTEN
UITGEGEVEN. HET ZIJN ILLEGALE KRANTEN DIE HET NIEUWS BRENGEN DAT NIET DOOR DE DUITSE
BEZETTER WORDT GECONTROLEERD. ‘HILVERSUM III’ EN ‘DE VRYE CRONYCK’ WORDEN IN DE
DUIN- EN BOLLENSTREEK RONDGEBRACHT EN DOOR VEEL STREEKGENOTEN GELEZEN.

De vier mannen achter Hilversum III.
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In het geheim komen de vrienden Jan, Jaap, Theo en Leo in augustus
1943 bijeen in huize De Wra in Noordwijk. Het huis is eigendom van
de vader van Jan en Jaap, dokter Versélewel de Wit Hamer, die geneeskundig directeur is van de psychiatrische inrichting Sancta Maria.
Deze katholieke instelling voor ‘geestelijk gestoorde vrouwen’ ligt
op de gemeentegrond van Noordwijk, maar behoort kerkelijk
gezien bij de parochie Noordwijkerhout. De vier vrienden maken een
verzetskrantje. Dat zij hiertoe besluiten is niet zomaar. Jan en Jaap
studeren medicijnen aan de Leidse Universiteit tot deze instelling op
last van de Duitse bezetter eind 1941 wordt gesloten.

De broers zetten hun studie voort in Amsterdam. Maar dat duurt
niet lang. In maart 1943 besluit de Duitse bezetter om alle
Nederlandse studenten de loyaliteitsverklaring te laten tekenen.
In die verklaring moeten de ruim 15.000 studenten beloven om zich
te onthouden van iedere tegen het Duitse Rijk gerichte handeling.
De studenten hebben tot 10 april om te tekenen. Wie niet tekent,
mag geen college meer volgen, maar moet zich melden voor de
Arbeitseinsatz. Jan en Jaap weigeren te tekenen en duiken onder, om
werken voor de Duitsers te ontlopen. Zo hebben zij tijd om verzetsactiviteiten te ontplooien.
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Een andere aanleiding die het ontstaan van
het illegale blaadje ‘Hilversum III’ inluidt, is
de Duitse maatregel gericht aan alle Nederlanders om in mei 1943 hun radiotoestel in
te leveren. Deze maatregel stellen de Duitsers in om te voorkomen dat Nederlanders
naar de BBC en Radio Oranje luisteren. Voor
veel Nederlanders is het vanaf dat moment
alleen nog mogelijk de Nederlandse radio
te beluisteren en kranten te lezen die onder Duitse censuur staan. En dat nieuws is
gekleurd.
HILVERSUM III
Dokter Versélewel de Wit Hamer houdt zijn
radiotoestel achter en de vier vrienden
luisteren in het geheim naar Radio Oranje.
Ze schrijven de nieuwsberichten over Nederland en de fronten op en maken zo hun
eerste gestencilde verzetskrant. Om hun
streekgenoten op de hoogte te houden van
het nieuws van buiten gaan zij het krantje
rondbrengen. De naam van de krant wordt
‘Hilversum III.’ Hilversum I en II bestaan al
en zijn Nederlandse radiozenders die het
nieuws vertellen van de Duitsers. De vrienden willen echter het andere nieuws vertellen, de ‘waarheid’ zoals zij dat noemen en
kiezen daarom voor de naam ‘Hilversum III’.
Elke week komt er een getypt velletje papier
uit die in de Bollenstreek wordt verspreid. In
eerste instantie hebben de jongens alleen
een typemachine tot hun beschikking en is
de oplage niet heel groot. In november 1943
komt daar verandering in als ze een stencilmachine weten te bemachtigen.
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Begin 1944 zijn er meer illegale blaadjes in
de regio die allemaal de gewone nieuwsberichten verkondigen. Daarom besluiten
de jongens de inhoud van ‘Hilversum III’
enigszins aan te passen. De belangrijke
redevoeringen die uit de vrije wereld via de
radio Nederland bereiken, zoals toespraken
van Winston Churchill, koningin Wilhelmina
en generaal Eisenhower, zouden nu de voornaamste plek in het krantje innemen.

Geen logen heeft
hier kans, De Leeu die
voert ’t blasoen der
Vryhyd op zijn lans!
In het tweede nummer van 1944 verschijnt
voor het eerst het logo van ‘Hilversum III’
met daaronder de toepasselijke tekst van
dichter en toneelschrijver Joost van den
Vondel (1587-1679): ‘Geen logen heeft hier
kans, De Leeu die voert ’t blasoen der Vryhyd
op zijn’ lans!’
Met name de eerste zin dekt de lading van
de krant: de leugens (logen) die de Duitsers
vertellen komen niet in ‘Hilversum III.’ De
belangstelling voor de krant is groot. Zo
groot dat de vrienden de oplage willen
vergroten en daarom contact zoeken met
drukker Buijze in Noordwijk. Vanaf mei 1944
helpt Buijze met het drukken van de krant
en zij zullen dit tot na de bevrijding blijven
doen. Op 14 mei 1945 verschijnt het laatste
nummer.

DE VRYE CRONYCK
Een ander verzetskrantje dat wordt uitgegeven in Noordwijk, is De Vrye Cronyck. Vanaf
september 1944 wordt de krant dagelijks
uitgegeven en in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout rondgebracht. Ook bij
deze krant is het doel om buurtgenoten op
de hoogte te houden van het nieuws van
binnen- en buitenland; nieuws dat via Radio
Oranje wordt verkregen. De krant wordt
gemaakt op een zolderkamertje aan de Van
Panhuysstraat. De auteurs beschikken over
een stencilmachine die zij in een houten kist
onder de grond moeten verstoppen.
Alhoewel de krant ‘slechts’ 8 maanden bestaat, zijn er veel dorpsgenoten betrokken
bij de productie en verspreiding van het
blad. In het laatste nummer worden alle
helpers met naam bedankt voor hun inzet.
Een van hen, Jozef Beugelsdijk, zal bij een
andere verzetsactie opgepakt worden en
in concentratiekamp Neuengamme om het
leven komen.
«

Linksboven:
Bevrijdingsnummer van De Vrije Cronyck.
Boven:
Enkele nummers van Hilversum III
van maart 1945.

Geraadpleegde bronnen/literatuur: Rob van
den Nieuwendijk, Amerikanen Ondergronds;
de ontsnapping van een Amerikaanse
vliegtuigbemanning in de hongerwinter van
1944/1945 uit bezet Nederland (Noordwijk
1995)) • G. Slats, Noordwijk in de jaren 1940-1945
(Noordwijk 1975)) • Hilversum III, edities van 10
augustus 1943 tot 14 mei 1945 (beschikbaar via
Delpher.nl)) • De Vrye Cronyck, edities van 4 mei
1945 tot en 16 mei 1945.

Rechtsboven:
De eerste Zeekant van na de oorlog van
11 mei 1945 met in de onderkop: “Voortzetting van het ondergrondse blad Hilversum
III”.
Links:
Cover Hilversum III van 31 augustus 1944
[de verjaardag van Koningin Wilhelmina).

De illegale pers in Noordwijk
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BIJZONDERE JEUGDZORG IN NOORDWIJK:

DE HEROPVOEDING
VAN NSB-KINDEREN
Door Jeroen Verhoog
DE OPLUCHTING OVER DE BEVRIJDING VAN HET DUITSE JUK OP 5 MEI 1945 GELDT NIET VOOR NSB-ERS EN
ANDERE NAZI-SYMPATHISANTEN. VELEN VAN HEN WORDEN OPGEPAKT. IN NOORDWIJK WORDEN ZE IN
EERSTE INSTANTIE ONDERGEBRACHT IN HUIZE SINT JEROEN. LATER WORDEN ZE OVERGEBRACHT NAAR
SPECIALE INTERNERINGSKAMPEN, BIJVOORBEELD DE DOELENKAZERNE IN LEIDEN.

NSB-kinderen in een van de instellingen van Bureau Bijzondere
Jeugdzorg, 28 mei 1946 (Nationaal Archief).
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Voor de kinderen van deze foute Nederlanders wordt ook een oplossing gezocht en
gevonden. Die dienen te worden ‘heropgevoed’. Bepaald geen pretje voor kinderen
die moeten boeten voor de fouten van hun
ouders. In de Van den Bergstichting aan
de Zwarteweg, die in 1943 door de Duitsers
is ontruimd worden vlak na de bevrijding
ruim 200 kinderen van NSB-ers en andere
politieke arrestanten, in de leeftijd van 2
tot 18 jaar, ondergebracht. Het is het eerste
instituut in zijn soort in West-Nederland. Er
is een meisjes-, jongens- en kleuterafdeling.
De leiding is in handen van de Leidse gym-

nastiekleraar P. Versteeg en een voormalig
leidster van de padvinderij, mejuffrouw P.
Bakker. De discipline wordt streng gehandhaafd. Er is zelfs een interne ordedienst
van ‘bullenslokkers’ en een ‘rechtbank’ die
bijvoorbeeld diefstallen moet bestraffen.
Het is niet ondenkbaar dat oudere kinderen
die hoge functies hebben vervuld bij bijvoorbeeld de Jeugdstorm, nu weer dit soort
functies toebedeeld krijgen. Discipline is
hen niet vreemd. Dit soort interneringskampen voor NSB-kinderen staan aanvankelijk
onder leiding van het Militair Gezag, maar
sinds 1 november 1945 onder het gezag van

het speciaal voor dit doel opgerichte Bureau
Bijzondere Jeugdzorg, onderdeel van het ministerie van Justitie. Na de bevrijding kunnen
kinderen op twee manieren met dit bureau
in aanraking komen: doordat beide ouders
zijn geïnterneerd of doordat kinderen zélf
voor berechting in aanmerking komen. Vaak
worden de kinderen tegelijkertijd met hun
ouders gearresteerd. Als beide ouders geïnterneerd zijn en voorlopig ook blijven, en het
niet lukt de kinderen onder te brengen bij
familieleden, worden de kinderen in speciale kinderhuizen geplaatst onder toezicht van
het Bureau Bijzondere Jeugdzorg.
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Dat geldt ook voor kinderen die een leidende functie hebben gehad bij bijvoorbeeld de
Jeugdstorm of die naar een SS-school zijn
geweest. Dit leidt natuurlijk tot de nogal onwenselijke situatie dat ‘echt foute’ kinderen
worden gemengd met kinderen die toevallig
de pech hebben foute ouders te hebben.
Het totale aantal kinderen dat in dit soort
tehuizen (110 stuks eind 1945) wordt ondergebracht bedraagt ongeveer 16.000. Omdat
eind 1945 of begin 1946 de patiënten van de
Willem van den Berghstichting weer terugkeren wordt uitgekeken naar een nieuw
onderkomen voor de pupillen van Bureau
Bijzondere Jeugdzorg. Besloten wordt de
meisjes en kleuters onder te brengen in Huize Offem, dat wordt gehuurd van de Graaf
van Limburg Stirum, en de jongens in bejaardenhuis Sint Jeroen, niet lang daarvoor
nog de gevangenis van hun ouders.
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De tehuizen zullen enkele jaren blijven
bestaan. Offem sluit op 31 december 1949.
De jongens die in huize Sint Jeroen zijn
ondergebracht zijn vermoedelijk halverwege
1947 naar Offem overgeplaatst. Het totaal
aantal kinderen is op dat moment nog ongeveer 60. In 1948 verblijven op Offem alleen
nog veroordeelde gevangenen in de leeftijd
van 21-25 jaar die daar hun straf uitzitten
vanwege lidmaatschap van de SS of Duitse
Wehrmacht. Overdag is het hen toegestaan
te werken, maar om 7 uur ’s avonds tot de
volgende ochtend moeten ze binnenblijven.
Er is niet veel bekend over het leven in deze
tehuizen, maar voor vele kinderen moet
het een hel zijn geweest. Maar er werden
ook mogelijkheden gezocht om de kinderen
behulpzaam te zijn bij ‘reïntegratie’ in de
samenleving. Zo verscheen in het Leidsch
Dagblad van 30 maart 1946 een oproep aan

‘politiek betrouwbare gezinnen’ in Noordwijk om oudere, schoolgaande meisjes uit
Huize Offem op de koffie uit te nodigen, hen
‘leiding te geven’ en hen behulpzaam te zijn
met huiswerk. De kosten waren minimaal,
want beperkt tot de koffie alleen: belegd
brood zou door de meisjes zelf worden
meegebracht. Blijkbaar hadden de meiden
sociaal contact en andere aanspraak nodig.
Vandaar bovenstaande advertentie en het
verzoek om hen ‘koffie te laten drinken’ in
‘politiek betrouwbare gezinnen’.
Hier volgen enkele herinneringen van
kinderen aan hun traumatische ervaringen,
soms pas op hoge leeftijd opgeschreven.
Veel herinneringen heb ik er niet aan en
het lijkt wel of ik die verdrongen heb, want
het was geen prettige tijd. Ik heb vroeger
altijd last van heimwee gehad en dit was een

Links:
Kareltje, een van de NSBkinderen op de Willem van den
Berghstichting, augustus 1945.

Linksboven:
Advertentie in het Leidsch
Dagblad van 30 maart 1946.

situatie waar ik geen kans had om naar m’n
ouders te gaan. Ik ben niet zo lang in Huize
Offem geweest en het was een zogenaamd
heropvoedingsgesticht, maar van heropvoeden heb ik niets gemerkt. Ik weet nog dat
er ’s nachts een keer op het huis geschoten
is, maar door wie weet ik niet. Wij moesten
onze kleren zelf wassen en er zal niet veel
zeeppoeder geweest zijn, want ik weet dat
ik m’n ondergoed in een soort bleekpoeder
zette om het een beetje wit te krijgen, maar
de gaten vielen erin omdat ik teveel van dat

Links:
Huize Offem.

poeder gebruikt had. Hoe het eten was weet
ik ook niet meer, maar het zal niet zo goed
geweest zijn, want nadat ik door een broer
van moeder uit dat tehuis gehaald werd
bleek dat er voor mij extra voedselbonnen
waren verstrekt omdat ik dat blijkbaar nodig
had, maar nooit extra voedsel gekregen heb.
Een jongen die in de Willem van den Bergh
Stichting is geplaatst, herinnert zich het
strenge regime, zó streng dat hij probeert
daaraan te ontsnappen. Op de wc klimt hij
door een raampje naar buiten en loopt door

Boven:
NSB-kinderen aan het werk op de
Willem van den Berghstichting,
augustus 1945.

de duinen naar de boerderij van een oom in
Voorschoten. Daar wordt hij opgewacht door
gewaarschuwde leden van de Binnenlandse
Strijdkrachten en teruggebracht naar de
stichting. Hij wordt streng gestraft.
De andere dag moest ik mij geheel uitkleden en toen door twee rijen jongens lopen
die me mochten trappen waar ze me raken
konden en daarna, met flink wat kneuzingen, werd ik onder een koude douche gezet
waarbij een bewaker mijn neus dichthield. Ik
viel bijna flauw.
«

De heropvoeding van NSB-kinderen
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MOFFENMEIDEN IN
NOORDWIJK
Door Peter Mulder
DE TERM ´MOFFENMEID´ WAS EEN AANDUIDING VOOR VROUWEN DIE TIJDENS DE BEZETTING VAN
NEDERLAND IN DE TWEEDE WERELDOORLOG EEN RELATIE HADDEN MET EEN DUITSE SOLDAAT,
OF DIE HIERVAN WERDEN VERDACHT. SOMS BETROF HET VROUWEN DIE PRO-DUITS WAREN OF PROSTITUEE,
MAAR HET MERENDEEL VAN DEZE ‘MOFFENMEIDEN’ HAD ZICH NAUWELIJKS GEREALISEERD DAT EEN RELATIE
MET EEN DUITS MILITAIR EEN PROBLEEM ZOU KUNNEN ZIJN. VAN POLITIEKE MOTIVATIE OF OPPORTUNISME
WAS VAAK GEEN SPRAKE, IN SOMMIGE GEVALLEN WEL VAN NAÏVITEIT. DE AMOUREUZE VERBINTENISSEN
VAN NOORDWIJKSE MEISJES MET DUITSE MILITAIREN HADDEN VRIJWEL NOOIT EEN POLITIEKE
ACHTERGROND. JE KUNT DE MEESTE ‘MOFFENMEIDEN’ HOOGUIT OPPORTUNISME OF NAÏVITEIT VERWIJTEN.

‘Moffenmeiden’ werden met de Jan Plezier van Beuk naar een plek bij
Huize Sint Jeroen gebracht, waar zij zouden worden kaalgeschoren.
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Maar al tijdens de oorlog legden het verzet
en ook gewone burgers lijsten aan van
vrouwen die amoureuze omgang met een
Duitse militair hadden gehad, of verondersteld werden die te hebben gehad. Op veel
plaatsen in Nederland werden zij na de
oorlog opgepakt door de Ordedienst of de
Binnenlandse Strijdkrachten. Zij werden publiekelijk kaal geschoren en soms met pek
besmeerd. Overigens en waarschijnlijk niet

toevallig gebeurde dat vooral met meisjes
en vrouwen uit de lagere sociale klassen.
Een dergelijk volksgericht vond direct na
de bevrijding ook in Noordwijk plaats, maar
over hoe dit precies plaatsvond zijn de opvattingen verschillend, zelfs bij de geschiedschrijver over de Noordwijkse oorlogsjaren
bij uitstek, G. Slats. In een interview op de
site van Erfgoed Leiden meldde hij dat de
Binnenlandse Strijdkrachten in Noordwijk

het voortouw namen om te voorkomen
dat ...het grauw zich meester zou maken
van de meiden en maar raak ging knippen
en scheren. Er zijn zo’n 10 tot 12 vrouwen
die de meeste aanstoot hadden gegeven,
gearresteerd en publiekelijk kaal geknipt
en rond gevoerd in een Jan Plezier door de
Noordwijkse straten. Maar toen was een
beetje aan de volkswoede voldaan, dus daar
bleef het bij.
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Het is niet precies bekend hoeveel vrouwen tijdens de bezetting een
relatie hadden met een Duitser. Naar schatting waren het er zoʼn
140.000. Uit zulke relaties zijn 13.000 tot 15.000 kinderen geboren.
Vanaf de zomer van 1942 konden vrouwen die een kind verwachtten
van een Duitse soldaat voor ondersteuning en hulp terecht bij de
National-Sozialistische Volkswohlfahrt (NSV), die in Amsterdam en
Rotterdam hiervoor speciale kraamklinieken had. Ook huwelijken
tussen Nederlandse vrouwen en Duitse soldaten kwamen voor.
Minderjarige Nederlandse vrouwen konden tijdens de bezetting
zonder toestemming van hun ouders in het huwelijk treden met
een Duitse man. Van medio ‘42 tot medio ’43 dienden 1600 Duitse
soldaten een verzoek in bij de legerleiding om met een Nederlandse te
mogen trouwen.

Maar er is ook een andere getuigenis, die toch de nodige chaos en
willekeur suggereerde: In de Zandvoortsestraat woonde een gezin
met een groot aantal huwbare dochters. De moeder was een Duitse
en vader heulde met de Duitsers. Het waren geen NSB-ers maar de
Duitsers werden door hen verwelkomd als landgenoten. De dochters
hielden het ook met de Duitsers. Dat hebben ze geweten. Vlak na de
bevrijding stopte op de kruising Zandvoortsestraat en IJmuiderstraat
een vrachtwagen. Een aantal mannen rende de Zandvoortsestraat in
en trokken de moffenmeiden uit de huizen naar buiten. Ze werden op
de vrachtwagen gehesen en kaal geknipt. Iedereen juichte als weer
een bos haar naar beneden dwarrelde. De soldaten van de Binnenlandse Strijdkrachten, onze bevrijders, stonden te kijken, maar deden
niets. De kale kruinen werden met rode verf beschilderd. Huilende
meisjes, kaal knippen, rode verf erop en de omstanders maar lachen
en joelen. Wat wist ik van soldatenhoeren! Ik ging niet meer kijken als
zich elders eenzelfde volksvermaak voltrok. De kerk was het overigens
totaal niet eens met het feit dat moffenmeiden kaalgeschoren en

publiekelijk vernederd werden. Ook verzetsman Willem Baalbergen
vond dit afschuwelijk. In zijn Noordwijk in de Jaren 1940-1945 sprak
G. Slats ook van ‘een weerzinwekkend’ vonnis. Hij refereerde daarbij
ook aan nog een aanvullende ‘straf’ die aan de Noordwijkse moffenmeiden werd opgelegd. De Plaatselijke Adviescommissie (PAC) van
Noordwijk reikte aan hen de waarschuwing uit om zich vanwege onvaderlandslievend gedrag tijdens de bezetting - in bijzonder omgang
met Duitsers - nu te onthouden van omgang met geallieerde militairen. In totaal 92 (!) jonge vrouwen kregen de waarschuwing uitgereikt.
Ze moesten tekenen voor ontvangst.
In de roman Dwalingen van Alex Verburg wordt het (waargebeurde)
verhaal verteld van het 17-jarige Noordwijkse meisje Annie, dochter
van een NSB-er, die verliefd wordt op Johann, een jonge Duitse
soldaat. Ook zij wordt kort na de bevrijding opgehaald door
Binnenlandse Strijdkrachten en samen met nog andere Noordwijkse
vrouwen in een Jan Plezier naar de muziektent op de ‘Oude Markt’
gebracht waar zij zal worden kaalgeschoren. Dat gebeurt onder het
toeziend oog van alleszins herkenbare figuren als de reserveofficier,
de notaris en de kerkvoogd: ‘Hoer!’, riep iemand toen ze plaatsnam.
Er klonk applaus. Daarna verscheen de zoon van de dorpskapper. Met
een ernstig gezicht liep hij op haar toe. Hij zei niets, plaatste de gespreide vingers van de rechterhand op haar hoofd, met rechts bediende hij de tondeuse. De plukken vielen in het rond. (….) Daarna kwam
iemand met een pot menie en schilderde onder luide aanmoediging
van het publiek een hakenkruis op Annies kale hoofd. Toen moest ze
gaan staan en werd het Wilhelmus voor haar gezongen. Over de hoofden heen kon ze net het topje van de achttiende-eeuwse dorpspomp
zien waar Johann op haar had gewacht. Ze sloot haar ogen. ‘Het geeft
niet,’ fluisterde ze. ‘We doen niets verkeerds.’
«

Linksboven:
De roman van Alex Verburg over een
Noordwijks meisje dat ook de
vernederingen moest ondergaan.
Rechtsboven:
Een lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten bezig.
Links:
De Plaatselijke Advies Commissie
waarschuwde ‘moffenmeiden’
om zich vooral niet in te laten met
geallieerde militairen.

Bronnen: G. Slats: “Noordwijk in de Jaren 1940-1945”, Uitgave A.C. van der Meer, maart 1975, Noordwijk) • Alex Verburg: “Dwalingen”) • Website Familie Aartse: https://
sites.google.com/site/familieaartse/home2) • Wikipedia.
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Moffenmeiden in Noordwijk
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‘MELD JE NIET! . . .
DUIK ONDER!!’
Door Koen Marijt
Oproep om je vooral niet aan te melden voor de
‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland en onder te duiken.

IN NOORDWIJK, NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK DUIKEN TIJDENS DE BEZETTINGSTIJD HONDERDEN
MENSEN ONDER. HET ZIJN NIET ALLEEN JOODSE BURGERS DIE AAN DE DUITSE BEZETTER PROBEREN TE
ONTKOMEN, MAAR OOK NEERGESTORTE GEALLIEERDE PILOTEN EN JONGEMANNEN DIE NIET VOOR DE
DUITSE BEZETTER WILLEN WERKEN. ZIJ VINDEN BIJ FAMILIES IN DE REGIO EEN VEILIG HEENKOMEN.

De bedoelingen van Hitler en zijn partijgenoten met de Joodse
gemeenschap worden al vroeg in de jaren twintig en dertig duidelijk.
Hitler geeft de Joden de schuld van alles wat er mis is in de wereld.
De nazi’s vinden dan ook dat er voor Joden geen plek meer is in
Europa. Zij passen gedurende de Tweede Wereldoorlog bij de Joden
een tactiek toe van isolatie: de Joden moeten uit het gewone leven en
de maatschappij verdwijnen en worden beroofd van diverse burgerrechten. Tenslotte zullen zij vermoord worden in de concentratie- en
vernietigingskampen. Na de Nederlandse overgave op 15 mei 1940 nemen de maatregelen tegen de Joodse inwoners in Nederland alsmaar
toe. Zo ook in Noordwijk, waar tussen de 20 en 25 Joden woonachtig
zijn. In januari 1941 volgt voor hen een aanmeldingsplicht, in april
1941 moeten zij hun radiotoestel inleveren en in de periode mei tot
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september 1941 worden steeds meer openbare plekken voor hen verboden. Ook moeten de Joodse inwoners hun fiets inleveren en worden zij afgesloten van het telefoonnetwerk. Het leven wordt steeds
verder beperkt. De definitieve Endlösung, van wat de nazi’s als het
‘Joodse vraagstuk’ beschouwen, wordt gecamoufleerd onder het mom
van gedwongen emigratie. In Amsterdam wordt een speciaal bureau
opgezet, de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung. In augustus 1942
vinden in Noordwijk de eerste deportaties plaats. Lodewijk en
Frederika Coltof, en Mannes Tromp worden op 14 augustus 1942
geëvacueerd. Diverse andere Joodse inwoners volgen het evacuatiebevel van de Duitsers op. De familie Mendels meldt zich in januari
1943: Later is deze familie weggevoerd uit Amsterdam en waarschijnlijk naar het buitenland gebracht. Ze zullen nooit meer terugkeren.
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Andere Joden duiken onder. Dat doen zij in Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. Zo helpt Willem Baalbergen, lid van het verzet, bij het
zoeken van adressen voor de Joodse onderduikers. Eén meisje neemt
Baalbergen zelf in zijn gezin op. Ook bij Floor Barnhoorn, woonachtig
aan de Duinweg, zitten Joodse onderduikers. Dat men hiervan wist,
blijkt tijdens de berechting van een Noordwijkse NSB’er. Deze NSB’er
wist ervan, maar heeft ze niet aangegeven. Het Joodse gezin Elion
maakt in de Duin- en Bollenstreek een zwerftocht langs verschillende
onderduikadressen tot ze in De Zilk aankomen. De families Pos en
Rooyakkers helpen hen onderduiken tot aan de bevrijding. Hoeveel
Joodse inwoners in de regio ondergedoken hebben gezeten is niet
precies bekend. Baalbergen geeft na de oorlog aan dat mede dankzij zijn rol aan ongeveer 40 Joodse onderduikers distributiebonnen
gegeven worden.
GEALLIEERDE PILOTEN
In december 1944 maakt een Amerikaanse B-17 bommenwerper een
noodlanding in een weiland nabij Leimuiden. Van de bemanning
raakt slechts één Amerikaan gewond, die later door de Duitsers
krijgsgevangen wordt gemaakt. De overige bemanningsleden worden
door het verzet geholpen om onder te duiken. Een eerste schuilplaats
is fruitkwekerij De Olmenhorst in Lisserbroek. Eenmaal daar aangekomen blijkt de situatie met zeven Amerikanen niet houdbaar: het is te
gevaarlijk om zoveel onderduikers op één plek te hebben. Zodoende
worden de Amerikanen ondergebracht op verschillende onderduikadressen in Sassenheim, Hillegom en Nieuw-Vennep. Vier Amerikanen
verblijven op één adres in Hillegom, maar kunnen daar niet lang
blijven. Er wordt een nieuw onderduikadres gezocht en twee bemanningsleden, Ashley Ivey en Leonard Pogue belanden bij de familie
Versélewel de Wit Hamer in Noordwijkerhout.

De familie verblijft vanaf september 1944 in de oude ambtswoning
van burgemeester Van Iersel van Noordwijkerhout. De twee overige
Amerikanen worden naar Noordwijk overgebracht en duiken enige
tijd onder in de voormalige villa van de ontslagen burgemeester Van
de Mortel: huize Goohorst. Vanaf de verschillende onderduikadressen
maken de Amerikanen, met vervalste persoonsbewijzen, in februari
1945 de langverwachte tocht naar het zuiden van Nederland, dat al
bevrijd is. Wederom door hulp van het Nederlandse verzet bereiken
zij op 18 maart 1945 bevrijd gebied.
ONDERDUIKEN VOOR DE ARBEIDSINZET
‘Laat je niet pakken, voor den donder. Wees een vent, en duik onder!!’
Met deze spreuk worden Nederlandse jongemannen vanaf mei 1943
door het verzet gewaarschuwd voor de verplichte Arbeitseinsatz in
Duitsland. Er is zo’n tekort aan arbeiders dat mannen tussen de 18 en
35 jaar zich moeten aanmelden voor de Arbeitseinsatz. In Noordwijk,
Noordwijkerhout en de Zilk krijgen honderden jongemannen het
bevel om zich te melden, maar zij hebben daar geen zin in en doen
er alles aan om de arbeidsdienst te ontlopen. Velen proberen een
vrijstelling te krijgen en geven aan dat ze ziek zijn of onmisbaar. En ze
duiken onder.
Zo herinnert een Noordwijker zich: Bij Jan Steenvoorden heb ik toen
in de voorkamer, waar een diepe kast was weggewerkt achter het
behang aan de onderkant een luik gezaagd waar we doorheen
konden kruipen als de nood aan de man was. Voor de kast werd een
dressoir geschoven. We hebben er een paar maal ingezeten, omdat
er bij het gemeentehuis veel geloop van Duitsers was en wij dachten
dat er een razzia gehouden zou worden, maar er is gelukkig niets
gebeurd.
«

Geraadpleegde bronnen/literatuur: Rob van den Nieuwendijk, Amerikanen Ondergronds; de ontsnapping van een Amerikaanse vliegtuigbemanning in de hongerwinter van 1944/1945 uit bezet Nederland (Noordwijk 1995) • G. Slats, Noordwijk in de jaren 1940-1945 (Noordwijk 1975) • De Blauwdotter, nr. 118 (voorjaar 2001) •
Erfgoed Leiden en Omstreken, archief Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog, diverse brieven en documenten.
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Linksboven:
Verzet tegen de Arbeitseinsatz.
Boven:
Amerikaanse bombercrew.
Geheel links:
Joodse inwoners die zich daadwerkelijk als
‘Joods’ hadden aangemeld bij de bezetter,
kregen daarvan een bewijsstuk.
Links:
‘Evacuatie’- rapport betreffende een
weggevoerde Joodse inwoner, Lodewijk
Jacob Coltof. Coltof werd samen met zijn
zusje Friederika op 30 september 1942 in
Auschwitz vergast. Hun ouders Jacob en
Else stierven eveneens in Auschwitz op
28 januari 1944.

‘Meld je niet!... Duik onder!!’
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DE TELOORGANG
VAN KASTEEL
LEEUWENHORST
Door Peter Mulder & Kees Verweij

OUDE ANSICHTKAARTEN, SOMS INGEKLEURD EN AL, VAN HET VOORMALIGE KASTEEL LEEUWENHORST
ZIJN NIET ALTIJD EVEN HELDER OVER DE PRECIEZE LOCATIE ERVAN. SOMS HEET HET DAT HET KASTEEL IN
NOORDWIJK STOND, SOMS IN NOORDWIJKERHOUT EN IN EEN ANDERE GEVAL ‘NABIJ NOORDWIJK.’

Laatstgenoemde versie komt dichterbij de
werkelijkheid, maar feitelijk stond het
kasteel niet alleen ‘nabij Noordwijkerhout’,
maar zelfs ‘in Noordwijkerhout.’ Nu resteert
alleen - analoog aan eenzelfde soort plek in
Noordwijk - ‘het Gat van Leeuwenhorst, want
het kasteel bestaat simpelweg niet meer.

Het kasteel werd begin jaren tachtig van de
negentiende eeuw gebouwd door de Leidse
architect W.C. Mulder in opdracht van Mr.
Frederik Albert Govert Graaf van Limburg
Stirum. De graaf - zelf woonachtig in Noordwijk op Huize Offem - was deels eigenaar
van het landgoed Leeuwenhorst.

Het huis was bedoeld voor de voorziene
erfgenaam van de graaf, jonkheer A.D.Th.
Gevers van Kethel en Spaland. Maar jonkheer Gevers stierf al in 1890 en het huis
kwam in bezit van diens zoon, die het tot
leven wekte met veel evenementen en ontvangsten. Tot 1940.

Kasteel Leeuwenhorst vóór de oorlog in al zijn pracht en praal.
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SJC IN
OORLOGS
TIJD
Ruïne van
Kasteel Leeuwenhorst
tijdens de sloop.

TANKVAL
Bij het begin van de oorlog diende het kasteel korte tijd als legerplaats van de veldartillerie en als onderkomen voor kostschooljongens uit Katwijk. Eind 1942 kwam de missive tot ontruiming van
het kasteel op last van de Duitse Wehrmacht. Het kasteel moest
plaatsmaken voor een door de Duitsers juist op die plek (!) geplande
tankval. Op 13 december vond er op Leeuwenhorst een groots afscheidsdiner plaats, waarbij van het kasteel afscheid werd genomen.
Wie daarbij aanwezig waren is niet bekend, maar het moet met de
sloopkogel boven de dinertafel een vreemde beleving zijn geweest
om zo’n prachtig huis zo uitgeleide te doen.
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Op 10 januari 1943 werd begonnen met de afbraak, waarbij een ploeg
van ruim 60 arbeiders werd ingezet. Er kwam een diepe tankgracht
die doorliep naar de Leidsevaart. Inmiddels is de tankval zelf ook
opgegaan in een meer natuurlijke waterloop met ook een meer
natuurlijke omgeving eromheen. De afbraak van Kasteel Leeuwenhorst staat overigens wel model voor de sloopzucht van de Duitse
bezetter, waarbij zoveel monumentale gebouwen - ook in Noordwijk ten onder gingen.
«
Tekst gebaseerd op het artikel ‘Kasteel Leeuwenhorst’ van Kees Verweij in
de serie ‘Van Dam tot Wurft’ in De Noordwijker, 7 juni 2017.

Door Peter Mulder
IN JULI 1940 ZIJN DE EERSTE
ANTI-JOODSE MAATREGELEN
MERKBAAR. OVERHEDEN MOGEN
GEEN JOODSE AMBTENAREN
MEER IN DIENST HEBBEN EN
BIJ HORECAGELEGENHEDEN
KOMEN BEGIN 1941 PLAKKATEN
“JODEN NIET GEWENSCHT”.
PLAATSING VAN DIE PLAKKATEN
GEBEURT NOG OP BASIS VAN
VRIJWILLIGHEID, MAAR
BEGIN 1942 MOETEN ALLE
HORECAGELEGENHEDEN
(INCLUSIEF HOTELS), SPORT- EN
WANDELPARKEN, BIBLIOTHEKEN,
BIOSCOPEN, SCHOUWBURGEN
EN MUSEA EEN BORD AAN
DE GEVEL HANGEN MET HET
AANGESCHERPTE “VOOR JODEN
VERBODEN.”

Ook Noordwijk ontkwam niet
aan de nieuwe voorschriften.
Bij verschillende hotels bleven
de plakkaten met daarop “Joden
niet gewenscht” uit vrees voor
represailles gewoon hangen, hoewel
bij Hotel Noordzee het woordje “niet”
stiekem werd doorgestreept. Maar
het bord “Voor Joden verboden” op
het SJC-terrein aan de Lageweg
sneuvelde op 12 april 1942. Naar
verluidt was het kapelaan M.J.
Welling die opdracht had gegeven
voor de verwijdering van het bord,
waarmee één omstander zich
vervolgens had belast. Welling
beriep zich op het simpele gegeven
dat het sportterrein eigendom
was van de kerk en dat alleen de
kerk kon bepalen wat er aan ge- en
verbodsinstructies gold. Welling
werd om die reden op 30 april
1942 door de Sicherheitspolizei
gearresteerd en gevankelijk
meegevoerd naar het Kamp
Amersfoort. Hij weigerde te
verklaren wie daadwerkelijk het
bord had weggehaald en nam alle

schuld op zich. Na een halfjaar
kwam kapelaan Welling onverwacht
terug naar Noordwijk – lichamelijk
verzwakt, maar geestelijk
standvastig. Toen echter een nieuwe
arrestatie op handen leek, vluchtte
hij weg uit Noordwijk. Hij zou kort
na de bevrijding komen te overlijden.
De sportvelden van SJC werden
prompt afgesloten en de club zelf
werd op 1 mei 1942 ontbonden. Alle
materialen werden door de Duitsers
in beslag genomen. De grasmatten
werden – in zoden verdeeld –
gebruikt voor het camoufleren
van Duitse verdedigingswerken.
Veel spelers van SJC lieten zich
overschrijven naar VVSB in
Noordwijkerhout dat speelde op
de terreinen bij de inrichting Sint
Bavo. Op die terreinen was een
bord met “Joden verboden” nooit
geduld, maar waarschijnlijk ook niet
voorgeschreven (iemand moet een
oog hebben toegedaan). Naar verluidt
speelden op enig moment zelfs 9
Noordwijkers in het eerste van
VVSB, dat vrijwel iedere

SJC in oorlogstijd

tegenstander toen de baas was en
ongeslagen kampioen werd van de
Vierde Klasse. Na de bevrijding
bleek het sportpark aan de Lageweg
in een dusdanige staat te verkeren
(er lagen deels moestuintjes op)
dat er voorlopig niet gevoetbald
kon worden. SJC kon zijn
wedstrijden spelen op de inmiddels
vertrouwde velden van VVSB
dankzij de warme medewerking
vanuit Noordwijkerhout. Pas op 18
november 1945 kon de club weer
een echte ‘thuiswedstrijd’ spelen
op het gerestaureerde en opnieuw
door de Noordwijkse geestelijkheid
gezegende complex aan de Lageweg.
Tegen …. VVSB!
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VERGETEN
VLIEGVELDEN OP
NOORDWIJKS
GRONDGEBIED
Door Jeroen Verhoog
VOORDAT NEDERLAND CAPITULEERT VOOR DE DUITSE OVERMACHT OP 15 MEI 1940, WORDT HET
BEHOUD VAN DE VRIJHEID HARD BEVOCHTEN. IN TEGENSTELLING TOT HET ALGEMENE BEELD VAN
LAMLENDIGE, SLECHT BEWAPENDE STRIJDKRACHTEN, WORDT ER WEL DEGELIJK HARD GEVOCHTEN
EN EEN HARDNEKKIGE VERDEDIGING GEVOERD. DAT HET NEDERLANDSE LEGER SLECHT IS BEWAPEND
EN SLECHT VOORBEREID, IS MAAR TEN DELE WAAR.

Drie wrakken op De Zilk: in het midden een Fokker C.X. en twee Fokkers C.V.
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Na de mobilisatie in september 1939 worden er de nodige maatregelen genomen om een aanval op het Nederlandse grondgebied af
te slaan. Zo worden er in het Westen van het land een aantal kleine
hulpvliegvelden aangelegd, onder andere bij Vogelenzang, De Zilk
en Noordwijkerhout, ter ondersteuning en uitwijkhaven van grotere
militaire vliegvelden als Schiphol en Valkenburg.

Op het huidige Noordwijkse grondgebied worden dus twee hulpvliegvelden aangelegd, bij Noordwijkerhout en in De Zilk. Beide vliegvelden zullen na de Duitse inval op 10 mei 1940 worden gebruikt door
de luchtmacht. Het vliegveld in Vogelenzang, gelegen aan de Tweede
Doodweg, ongeveer ter hoogte van het huidige sportcomplex, zal
nooit gereed komen.
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RUIGENHOEK
Het hulpvliegveld bij Noordwijkerhout wordt
aangelegd op een terrein in het Langeveld,
ruwweg gelegen tussen psychiatrische
instelling Sancta Maria (Langevelderweg)
en buurtschap Ruigenhoek. Vanwege de
nabijheid van buurtschap Ruigenhoek gaat
het vliegveld door het leven als Vliegveld
Ruigenhoek.
Op 9 april 1940 wordt de IIIe Verkenningsgroep van het 2e Luchtvaartregiment onder
leiding van majoor-vlieger Raland vanuit
Gilze-Rijen naar Ruigenhoek verplaatst.
Duitsland is op die dag Denemarken en
Noorwegen binnengevallen en de dreiging
van een Duitse inval is groter dan ooit. De
verkenningsgroep beschikt over 9 Fokker
C.V-D-jagers en 4 Koolhoven FK-51 tweedekkers.
Zo is de situatie op vliegveld Ruigenhoek
als Duitse troepen op 10 mei 1940 Nederland binnenvallen. Iedereen is in diepe rust
als Duitse vliegtuigen boven de Noordzee
omkeren om de aanval op Nederland in te
zetten. Hoewel de Duitsers op de hoogte zijn
van het bestaan van Ruigenhoek, hebben ze
het niet gebombardeerd.
Andere vliegvelden worden echter wel aangevallen en om 4:15 landt een Fokker D-21
jachtvliegtuig op Ruigenhoek en even later
nog vier D-21’s. Vanwege de vele bomkraters
op Schiphol en Ypenburg wijken ze naar
Ruigenhoek uit.
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Vanaf dat moment is Ruigenhoek voortdurend in bedrijf. Behalve als bevoorradingspost en toevluchtsoord van vliegtuigen van andere vliegvelden, fungeert het
hulpvliegveld ook als thuisbasis van de
verkenningseenheid. Valkenburg dat is bezet
door Duitse luchtlandingstroepen wordt
vanuit Ruigenhoek gebombardeerd. Diverse
bombardements- en verkenningsvluchten
volgen naar Ypenburg, de Grebbeberg, waar
hard wordt gevochten, en de Moerdijkbruggen. De kleine verkenningstweedekkers
vallen zelfs Duitse troepen aan tussen Delft
en Rotterdam. Door laag te vliegen weten
ze te ontsnappen aan de superieure Duitse
jagers.

In tegenstelling tot het vliegveld Ruigenhoek
kent het hulpvliegveld in De Zilk nauwelijks
activiteit.

Intussen worden diverse vliegtuigen, nog in
staat tot acties, overgevlogen naar Ruigenhoek, bijvoorbeeld 7 Fokker C.X’en die op
14 mei arriveren en enkele D-17 jagers twee
dagen eerder. In totaal worden er zestig
verkennings- en bombardementsvluchten
vanuit het Langeveld uitgevoerd.

Op foto’s is nog een vierde vernietigd toestel te zien, een Koolhoven FK.51. Het is niet
bekend waar dit toestel vandaan kwam,
maar het is ongetwijfeld in die laatste
oorlogsdagen uitgeweken naar het relatief
veilige De Zilk, misschien zelfs van Ruigenhoek waar ook vier vliegtuigen van dit type
gestationeerd waren.
«

Na de capitulatie worden de nog overgebleven toestellen vernietigd. Volgens ooggetuigen levert de ontploffende munitie en
brandstoftanks een enorm kabaal op.
DE ZILK
Het vliegveld in De Zilk is aangelegd ten
noorden van de Zilkerduinweg, ongeveer op
de plek van de huidige nieuwbouw bij het
sportpark, naast de boerderij Wassenaar. In
die tijd is er van bewoning in De Zilk verder
nog nauwelijks sprake.

Op 9 mei, een dag voor de Duitse aanval,
worden er bewakingstroepen naartoe
gestuurd, maar er zijn geen luchtmachteenheden gestationeerd. Op 13 mei wordt
vliegveld De Zilk de laatste basis van de Ie
Verkenningsgroep (gelegerd in Hiversum),
die op 9 mei 1940 nog bestond uit negen
gevechtsklare toestellen. Daarvan komen er
uiteindelijk maar drie Fokker C.5’s na diverse
gevechtsvluchten heelhuids in De Zilk aan.
Net als op Ruigenhoek worden al deze toestellen na de capitulatie vernietigd.

Rechts: Ligging van de vliegvelden
Ruigenhoek en De Zilk.
Rechtsboven: Fokker C.X.
Rechtsmidden: De Zilk Fokker C.X van
Eerste Verkennings Groep.
Rechtsonder: Vliegveld Ruigenhoek in de
meidagen van 1940.

Vergeten vliegvelden op Noordwijks grondgebied
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VIER ‘NOORDWIJKSE’
HUIZEN ONTRUIMD
Door Peter Mulder
TOEN DE TWEEDE WERELDOORLOG UITBRAK WAS MEN ZICH IN NEDERLAND NAUWELIJKS BEWUST VAN
DE NAZI-CAMPAGNE TEGEN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN, NAAST DIE
TEGEN JODEN, ZIGEUNERS EN HOMOSEKSUELEN. LATER GING HITLER NOG VERDER DOOR IN HET
ZOGENOEMDE SONDERPROGRAMM AKTION T4 DE ‘GENADEDOOD’ VAN TOEPASSING TE VERKLAREN OP
PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN. IN TOTAAL ZOUDEN IN HEEL EUROPA ZO’N 200.000 PATIËNTEN ALS GEVOLG
VAN DIT PROGRAMMA STERVEN. IN NEDERLAND IS VAN EEN GROOTSCHALIGE TOEPASSING VAN DIT
PROGRAMMA NIET VEEL BEKEND. WEL WERDEN BEGIN 1943 DE BEWONERS EN DE PERSONEELSLEDEN VAN
DE JOODSE INRICHTING HET APELDOORNSCHE BOSCH AFGEVOERD NAAR HET KAMP AUSCHWITZ
EN VRIJWEL ALLEMAAL OM HET LEVEN GEBRACHT.

Gedenkmonument op het terrein van de Dr. Willem van den Berghstichting.
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In Noordwijk en Noordwijkerhout bevonden zich drie inrichtingen
voor psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten: de
dr. Willem van den Berghstichting, de Sancta Maria en de Sint Bavo.
Deze inrichtingen werden aanvankelijk door de Duitsers met relatieve
rust gelaten, maar desondanks liet zich al snel de nodige schaarste
voelen aan voedsel, kleding en bed- en verpleegtextiel.

In de Sint Bavo, waar ook werkzaamheden werden verricht voor de
buitenwacht, droogden de opdrachten langzaam op en om verveling
te verdrijven werden patiënten belast met het sorteren van zwarte en
witte bonen (die ’s avonds dan weer door elkaar werden gehusseld
om de volgende dag weer van voor af aan opnieuw te beginnen).
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SINT BAVO
In december 1942 kwam het bericht van de
Inspecteur van het Krankzinnigenwezen dat
op last van de bezetter alle inrichtingen in
het kustgebied (dat inmiddels tot ‘frontlinie’
was verklaard) dienden te worden ontruimd
per januari 1943 en alle patiënten en hun
verplegers dienden te worden geëvacueerd.
In de Sint Bavo in Noordwijkerhout gingen
de broeders met dat bevel aan de slag:
22 patiënten konden bij familieleden worden
ondergebracht, een aantal patiënten kon
elders onderdak vinden, maar uiteindelijk
moesten 741 bewoners daadwerkelijk worden geëvacueerd. Dat gebeurde eind januari
per trein vanuit Noordwijkerhout. Ze werden
ondergebracht in inrichtingen in Venray, in
Oostrum en in Boekel in Noord-Brabant.
Op 2 februari was de evacuatie voltooid
en was de Bavo zo goed als verlaten. De
Duitse Wehrmacht nam zijn intrek in enkele
leegstaande gebouwen, in andere gebouwen
werden 150 priesterstudenten ondergebracht van het klein-seminarie Hageveld uit
Heemstede.
De geëvacueerde bewoners en hun verplegers werden in Noord-Brabant samengebracht met daar al aanwezige patiënten,
hetgeen leidde tot nog meer krapte aan
voedsel, kleding en ander benodigd textiel.
De hygiënische omstandigheden waren zeer
beneden de maat (tuberculose en darmziekten maakten verschillende dodelijke
slachtoffers). Er was ook sprake van grote
cultuurverschillen onder het personeel van
de Brabantse inrichtingen en dat van de Sint
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Bavo, wat de sfeer en de levensomstandigheden er niet beter op maakte. Toen na 30
september 1944 de zuidelijke Nederlanden
ook nog eens onder vuur van Duitse en
geallieerde bommenwerpers kwamen te
liggen, werd de situatie nijpend. De schuilkelders van de inrichtingen boden nog
amper plaats aan patiënten en personeel
(ook de lokale bevolking zocht er onderdak) en er vond wederom een verplaatsing
plaats, nu naar inrichtingen in het inmiddels
bevrijde België. Drie Joodse bewoners van
de Sint Bavo werden na verraad door de
Duitsers vastgezet en zouden de oorlog niet
overleven. In september 1945 kon een begin
worden gemaakt met de repatriëring van
de bewoners en het personeel, terug naar
Noordwijkerhout. De oorlogsschade aan
de opstallen en het terrein van Sint Bavo
werd geraamd op bijna anderhalf miljoen
gulden, maar met de nodige improvisatie
kon het huis toch weer gaan draaien. Eind
december stonden er weer 624 patiënten
ingeschreven.
SANCTA MARIA
De Sancta Maria verging het al niet beter.
Deze inrichting had al aan het begin van de
oorlog te lijden onder schermutselingen,
onder meer omdat het gelegen was tegenover het vliegveld Ruigenhoek en er geregeld bommen in de omgeving vielen. Hier
komt het bevel tot ontruiming al in november 1942 en tussen 22 december en 6 januari
1943 verhuizen patiënten en verzorgenden
naar tehuizen in Venray (“Sint Anna”, een
ander tehuis dan waarin bewoners van de

Sint Bavo zijn ondergebracht), Vught en
Rosmalen (later eveneens Venray). In drie
groepen gaan de bewoners van de Sancta
weg (dec 1942 en jan 1943), maar er blijft ook
nog een deel achter (onder leiding van
geneeskundig directeur Verselewel de Wit
Hamer). In januari 1943 nemen de eerste
Duitse troepen hun intrek op Sancta. In
maart 1943 wordt het huis van de rector
door troepen van de Duitse Luftwaffe (Luftwaffe Felddivision) gevorderd.
In april 1944 wordt de rest van Sancta tot
Sperrgebiet verklaard. De evacuatie gaat om
750 van de toen in totaal 881 bewoners (zo’n
130 patiënten konden - deels bij familie elders worden ondergebracht). De leefomstandigheden met name in Venray zijn om
dezelfde reden als elders in Venray waar de
Sint Bavo-mensen zijn ondergebracht zeer
belabberd. Overbevolking maakt het leven
benauwd en - als eind 1944 ook hier de
oorlogsgevechten dichtbij komen - levensgevaarlijk: Huize Sint Anna krijgt te lijden
van zware bombardementen, die dodelijke
slachtoffers eisen. Een nieuwe evacuatie dit maal naar Boekel - kan niet uitblijven.
Daar is voor 500 patiënten een onderkomen
beschikbaar met slechts 100 bedden.
Sancta Maria zelf is intussen in bezit genomen door de Duitse bezetter, maar niet
dan nadat de achtergebleven zusters van
de inventaris nog hadden gered wat er nog
te redden viel. Dat was niet veel en toen de
terreinen en opstallen tot Sperrgebiet werden verklaard.
«

Links:
Geallieerde troepen op het terrein
van de Sint Bavo.

Onder: Een zwaar gebombardeerd Huize Sint Anna in Venray.

Op 14 maart 2019 is een onderzoek
naar de rol van instellingen voor
psychiatrische patiënten en mensen
met een verstandelijke beperking in
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
officieel gestart. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door onderzoekers van NIOD
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies, in opdracht van
de Stichting Vergeten Slachtoffers
Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek
moet duidelijkheid verschaffen over de
situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ontwikkelingen in de instellingen voor
psychiatrie en gehandicaptenzorg tijdens
de bezetting worden systematisch
in kaart gebracht. Daarbij staat de
vraag centraal wat de gevolgen waren
van de bezetting voor de patiënten.
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre
nationaalsocialistische opvattingen over
psychiatrische patiënten en mensen
met een verstandelijke beperking een
aanwijsbare rol hebben gespeeld in het
beleid binnen de instellingen.

Vier ‘Noordwijkse’ huizen ontruimd
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Geallieerde luchtfoto van de Dr. Willem van den
Berghstichting, tijdens de oorlog omgetoverd
tot 3. Festung Stamm Compagnie LXXXVIII van
de Duitse bezetter.

Na de oorlog vonden eerst Canadezen en
daarna Binnenlandse Strijdkrachten er nog
onderdak. Maar al in juli 1945 konden de
eerste oorspronkelijke bewoners terugkeren. Pas in november 1945, als de laatste
strijdkrachten het terrein verlaten hebben,
kan de Sancta Maria weer volop gaan draaien en toewerken naar het eerste rustige
Kerstfeest in vijf jaar.
WILLEM VD BERGHSTICHTING
Ook de bewoners van Dr. Willem van den
Berghstichting kregen in november 1942
bericht dat zij het terrein moesten verlaten.
550 hiervan konden naar ’s Heeren LooLozenoord en Groot- Emaus in Ermelo.
Meer dan 250 jongens en meisjes werden
naar huis gestuurd, soms onder protest van
hun familieleden. Op dat moment waren
directeur Jacob Juch en onderhoudsmedewerker Johannes Molegraaf (en nog enkele
DR.
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personeelsleden) door de Duitsers gearresteerd wegens het vermeend verborgen
houden van koper. Naar verluidt was er wel
meer aan de hand geweest, zoals het nietregistreren en verborgen houden van Joodse
pupillen en andere verzetsdaden. Juch werd
overgebracht naar het concentratiekamp
Sachsenhausen, waar hij als gevolg van
ziekte en uitputting overleed. Molegraaf
werd gefusilleerd in Amersfoort. De andere
gearresteerden zouden de oorlog overleven.
De evacuatie van de bewoners en het personeel vond medio december 1942 plaats
per trein richting Harderwijk en vandaar
naar Ermelo. Veel van de inventaris
- inclusief de fameuze speeltoestellen van
de stichting - waren eerder al per schip
vervoerd van Katwijk naar Harderwijk. In
Ermelo liepen de ‘Noordwijkers’ aan tegen
een regime dat aanmerkelijk strenger was

dan men in de Van den Berghstichting
gewend was, reden om zichzelf een status
aparte aan te meten tegenover het stijve
en formele gedrag van Ermelose collega’s.
Na oktober 1944 werd de situatie nijpender
als gevolg van de inhuizing van patiënten
van elders en toenemende voedseltekorten.
Begeleidende artsen moesten steeds meer
in de onderduik en verschillende ziekten
maakten ook onder de ‘Noordwijkse’ patiënten dodelijke slachtoffers. Als Ermelo
op 18 april 1945 wordt bevrijd, kan een
begin worden gemaakt met de terugkeer
van patiënten en personeel van de Van den
Berghstichting naar Noordwijk. Het terrein
en de gebouwen daar zijn nog korte tijd
bezet door gevangen genomen NSB-ers en
Binnenlandse Strijdkrachten, maar op 15
augustus 1945 is iedereen weer terug.
HUIZE SINT JEROEN
Huize Sint Jeroen in Noordwijk Binnen (toen
doorgaans ‘Jeroensgesticht’ genoemd) was
geen psychiatrische inrichting of anderszins een onderkomen voor verstandelijk
gehandicapten. Het was een katholiek verzorgingstehuis voor ouden van dagen, maar
als ‘tehuis’ moesten ook hier de bewoners
een evacuatie uit hun vertrouwde omgeving
ondergaan.

De ouden van dagen die er werden verzorgd
werden eveneens begin 1943 op last van de
Duitse bezetter geëvacueerd. Alle bewoners
werden op 6 januari 1943 overgebracht
naar het landgoed “De Utrecht” in Esbeek,
een klein plaatsje onder Hilvarenbeek in
Noord-Brabant. Zij zouden daar meer dan
4 jaar verblijven in een naar de omstandigheden redelijk riant recreatieoord, dat
eigendom was van de verzekeringsmaatschappij ‘Utrecht’.
Na de bevrijding konden zij niet direct
naar Noordwijk terugkeren, hoewel menig
bejaarde verteerde van heimwee. Het oude
onderkomen aan de Wilhelminastraat werd
direct gevorderd door de Binnenlandse
Strijdkrachten en moest aanvankelijk nog
fungeren als onderkomen voor gearresteerde NSB-ers. En daarna bood het ook nog
onderdak aan ontheemde NSB-kinderen,

die er werden geïnterneerd onder de
hoede van de Bijzondere Jeugdzorg. Pas op
26 juni 1947 keerden de ouden van dagen
er terug, maar niet dan nadat het tehuis
eerst een grondige opknapbeurt had gekregen, uitgewoond als het was geraakt. De
oudjes werden in Noordwijk opgewacht door
het fanfarecorps ‘Excelsior’ dat vrolijke
muziek speelde. Van het oorspronkelijke
aantal van 41 geëvacueerde bejaarden
kwamen slechts 16 terug. De anderen waren
ver van Noordwijk gestorven. Vijf van hen
werden in Esbeek begraven.
In de kerk van Esbeek (tegenwoordig een
school) hangt nog een stenen herdenkingsplaat met hun namen. Uit het Gasthuis in
Noordwijk aan Zee waren overigens ook zo´n
10 bejaarden geëvacueerd, in dit geval naar
Joure in Friesland. Zij kwamen na de oorlog
allemaal naar Noordwijk terug.
«

Links:
Huize Sint Jeroen rond 1930.
Boven:
Herdenkingsplaat gestorvenen
Sint Jeroen in Esbeek.

Bronnen: Mieke Smilde: “Sint Bavo - 100 Jaar
psychiatrie in Noordwijkerhout 1914-2014”,
GGZ-Rivierduinen, 2017 • M. van Dort-Clements:
“Weerspiegeling van Toen - 60 Jaar Sancta Maria”,
Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria, Oegstgeest, 1988 • Huib van den Doel: “Het Mallegat in
de Branding - Bewogen zorg op de Willem van
den Bergh 1924-2024”, Willem van den Bergh,
Noordwijk, 1999.

Vier ‘Noordwijkse’ huizen ontruimd
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DE NSB
IN NOORDWIJK
Door Jeroen Verhoog
NET ALS IN DE REST VAN NEDERLAND IS DE NATIONAAL SOCIALISTISCHE BEWEGING (NSB)
OOK IN NOORDWIJK ACTIEF. DE NSB IS IN DECEMBER 1931 OPGERICHT DOOR ANTON MUSSERT,
SAMEN MET VRIEND EN GEESTVERWANT KEES VAN GEELKERKEN.

Aanvankelijk valt de nieuwe partij niet op tussen de vele andere
fascistische en rechts-autoritaire groeperingen en partijtjes die in
Nederland als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar uiteindelijk
zou de NSB van Mussert uitgroeien tot de grootste fascistische partij
van Nederland. Als Duitsland in mei 1940 Nederland bezet, staat
de NSB vooraan om een leidende rol in het landsbestuur op zich te
nemen. Met die leidende rol valt het uiteindelijk wel mee - dat doen
de Duitsers liever zelf - maar de NSB speelt gedurende de bezetting
wel degelijk een belangrijke en collaborerende rol in het onderdrukkingsapparaat van de Duitsers. In Noordwijk zijn er in de jaren dertig
regelmatig propagandabijeenkomsten van de NSB. In het vooroorlogse Noordwijk is er in die periode sprake van een kleine, actieve

groep partijleden. Op haar hoogtepunt (in 1942) telt de NSB ongeveer
honderd actieve leden. Op een totale bevolking van ruim 10.000 is
dit slechts 1%. Bij verkiezingen is de steun iets hoger. Tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen in 1937 - partijeider Mussert brengt bij die
gelegenheid een bezoek aan Noordwijk - stemt 4,19% van de kiesgerechtigde Noordwijkers, 205 personen, op de NSB. Bij de verkiezingen
voor de Provinciale Staten op 19 april 1939 krijgt de NSB 182 stemmen,
3,67% van het totaal. Daarmee wijkt Noordwijk niet veel af van de
rest van Nederland. De NSB is dus niet bepaald populair. Tijdens het
interbellum is er sprake van een nauwe samenwerking tussen NSB’ers
in Katwijk en Noordwijk. Beide NSB-groepen zijn onderdeel van district 9, kring 41.

Overzicht van de NSB-groepen Noordwijk en Katwijk.
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De drijvende kracht achter de NSB in Noordwijk is Pieter Beukers. Hij is in 1934 tot de
partij toegetreden en nauw betrokken bij
de oprichting van de Noordwijkse afdeling
van de NSB. Daarnaast is hij onder andere
leider van de Weerbaarheidsafdeling (WA),
de geüniformeerde ordedienst en knokploeg
van de NSB in Noordwijk en blokleider van
de Nederlandse Volksdienst (NVD). Zijn
trouw aan het fascisme blijkt ook als hij lid
wordt van de door de Nederlandse bevolking gehate Landwacht, een paramilitaire
organisatie die op 12 november 1943 door
de Duitsers is opgericht.
DE DUITSE BEZETTING
Beukers is behoorlijk actief voor de beweging. Hij onderhoudt contacten met NSB’ers
binnen en buiten Noordwijk. Hij correspondeert met Noordwijkers in Duitse dienst. In
vele brieven aan scholen, kerkelijke instellingen en NSB-ambtenaren uit hij zijn ongeduld en ontevredenheid met tegenstanders
van het nationaalsocialisme.
Hij maakt zich niet bepaald geliefd als hij
dorpsgenoten aangeeft vanwege anti-Duitse
gezindheid. Bij één gelegenheid in 1942
doet hij aangifte bij de politie, omdat een
publicatie geleid zou hebben tot het ingooien van ramen bij NSB-huishoudens in
Noordwijk. Als lid van de Landwacht is hij
verantwoordelijk voor het vorderen van vele
auto’s. Hij ronselt actief onder Noordwijkse
NSB’ers met de aansporing: Het zal toch niet
de bedoeling zijn dat Katwijkse kameraden
jullie moeten bewaken.
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Beukers is niet de enige NSB’er in Noordwijk. Zoals gezegd zijn er ongeveer honderd
NSB’ers in 1942, als Duitsland nog aan de
winnende hand is. In de jaren daarna neemt
het enthousiasme voor de beweging begrijpelijkerwijs snel af. Alleen de echte ‘gelovigen’ blijven zich koppig inzetten voor de
foute zaak. Dit maakt ze uiteraard niet erg
geliefd bij dorpsgenoten, zoals actief NSBlid Catharina Hoffman Ze beledigt in het
openbaar de koninklijke familie en de Nederlandse regering in Engeland. Ook zij doet
aangifte bij de politie van anti-NSB gedrag.
Na haar internering in mei 1940 meldt ze dat
“haar tijd eindelijk was gekomen”.
Een derde Noordwijkse NSB’er die zich
nogal manifesteert is kapper Piet Langendijk
De etalage van zijn kapperszaak ligt vol
met NSB-propagandamateriaal. Ook laat
hij zich trots fotograferen in WA-uniform,
niet beseffende dat deze foto 75 jaar na
de bevrijding nog steeds zal circuleren.
Een na-oorlogse getuigenis stelt:
Mij is verder bekend, dat Langendijk zich
dikwijls druk maakte over personen en
gebeurtenissen (o.a. burgemeester [Van]
de Mortel), die hem niets aangingen. Ik heb
mij dikwijls afgevraagd, en zelfs nu nog is
dit het geval, of Langendijk wel over een
gezond verstand beschikt.

Meest prominent onder de Noordwijkse
NSB’ers is burgemeester Gerhard Musegaas,
van oorsprong geen Noordwijker, maar eind
december 1943 beëdigd als opvolger van
burgemeester Van de Mortel. In januari 1944
start hij zijn burgemeesterschap.
DE BEVRIJDING
Voor NSB’ers betekent de bevrijding internering, net als in mei 1940 worden ze, met
hoon overladen, ondergebracht in Sint
Jeroen en daarna overgebracht naar speciale interneringskampen in afwachting van
een strafproces. Dit proces wordt gehouden
voor het Leidse Tribunaal dat is ingesteld in
het kader van de Bijzondere Rechtspleging.
Over het algemeen worden NSB’ers die zich
niet schuldig hebben gemaakt aan verraad
of andere illegale praktijken na hun rechtszaak naar huis gestuurd met een vonnis dat
gelijk is aan de duur van hun internering,
meestal met verbeurdverklaring van hun
bezittingen en kiesrechten voor de rest
van hun leven. Dit geldt bijvoorbeeld voor
kapper Piet Langendijk die op 2 september
1947 vrijkomt. Musegaas wordt veroordeeld
tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een
levenslang verbod om openbare ambten
te bekleden. De meeste NSB’ers komen
echter met de schrik vrij, al zullen ze hun
leven lang nagekeken worden vanwege hun
verleden.
«

Bronnen: http://katwijkinoorlog.nl/noordwijk-nsb-groep-3 • https://leiden.courant.nu/ • Damsma, J. M., Nazis
in the Netherlands: A social history of National Socialist collaborators, 1940-1945 (Amsterdam 2013).

Onder:
‘Propaganda-etalage’ voor de
Winterhulp van Langendijks kapsalon
aan de Hoofdstraat.

Boven:
Piet Langendijk in het uniform van de WA
vóór zijn winkel aan de Hoofdstraat.

De NSB in Noordwijk
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TWEE OORLOGSGRAVEN
OP DE RK BEGRAAFPLAATS
TE NOORDWIJK
Door Mark Sijlmans
BIJ OORLOGSGRAVEN IN NOORDWIJK ZULLEN DE MEESTE MENSEN DENKEN AAN DE
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE ZEEWEG. DAAR LIGGEN IMMERS TIENTALLEN
OORLOGSSLACHTOFFERS BEGRAVEN. HET GAAT OM ENKELE NEDERLANDERS MAAR DOORGAANS GAAT
HET OM BRITTEN, CANADEZEN OF ANDERE GEALLIEERDEN. MAAR OOK OP DE ROOMS-KATHOLIEKE
BEGRAAFPLAATS AAN DE GOOWEG LIGGEN OORLOGSSLACHTOFFERS BEGRAVEN. TWEE NOORDWIJKSE
JONGENS DIE TIJDENS DE OORLOG OM HET LEVEN KOMEN, HEBBEN ER HUN LAATSTE RUSTPLAATS
GEKREGEN. HET ZIJN HENDRIKUS GERARDUS (HARRY) HERMANS EN SIMON (SIEM) STEENVOORDEN.

Graven van Harry Hermans en Siem Steenvoorden op de
RK Begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk Binnen.
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In de nacht van 11 op 12 mei 1940 vindt een schietpartij plaats aan
het begin van de Overtoom bij de Kostverlorenbrug in Amsterdam.
De Duitse Wehrmacht is ons land twee dagen eerder binnen gevallen.
J. Nuis schreef hierover het volgende (in Mars et Historia, nr. 2 - 2007
53): Het detachement rukte langzaam verder op. Ter hoogte van de
kiosk kwam geheel onverwacht een agent van politie te voorschijn. De
agent sprong tot midden in de voorhoede, pistool in de hand, wild om

zich heen vurend. Bij een van de eerste schoten viel marinier 1e klasse
Hendrikus Gerardus Hermans, net 26 jaar, voorover op straat. Iemand
schreeuwde de agent, die op ca. 2 meter van hem verwijderd was, toe:
‘Niet schieten, niet schieten, wij zijn Hollanders’. Schietende draaide
de agent zich om. Op hetzelfde ogenblik schoot een andere marinier
op de agent, die voorover viel. Het was de 37-jarige politieman
Cornelis Hendrikus van Duin van Bureau Overtoom.
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HARRY HERMANS
De bewegingen van de groep mariniers
waar Hermans deel van uitmaakt, zijn illustratief voor de verwarring en nervositeit
die heersen in de Meidagen van 1940. Eerst
zouden de mannen per marineschip naar
Engeland gaan. Men is al aan boord als de
plannen worden gewijzigd. Ze krijgen bevel
richting Ypenburg en Den Haag op te trekken. Maar bij Velsen aangekomen krijgt men
het bevel naar Amsterdam te gaan vanwege
geruchten over van daken schietende NSB’ers, 5e Kolonisten en Duitse parachutisten in
die stad.
’s Nachts trekken ze de verduisterde stad in.
En vallen er in enkele seconden twee doden.
De meest voor de hand liggende verklaring
voor het gedrag van agent Van Duin is dat
hij door stress en nervositeit per vergissing
(hij zou de mariniersuniformen niet herkend
hebben in het donker), is gaan schieten.
Maar al direct na het incident komen er
verhalen over agent Van Duin. Hij zou NSB’er
zijn geweest. Hij zou vaker betrokken zijn
geweest bij gewelddadige incidenten. Feit is
dat Van Duin op 8 augustus 1940 herdacht
wordt tijdens een bijeenkomst van NSB
politiemensen in Amsterdam: Hij herdacht
daarbij den als slachtoffer van boosaardige
geruchten gevallen politie-agent C. H. van
Duin, waarbij alle aanwezigen zich van hun
zitplaatsen verhieven en een oogenblik
stilte in acht namen. Laat onverlet dat er
natuurlijke velen - ook politieagenten en
militairen - voor de oorlog lid waren van de
NSB, maar na de Duitse inval uiterst loyaal
waren aan het vaderland.
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naar de Visserijschool in Katwijk. Hij wordt
daar opgeleid tot telegrafist. Daarna gaat hij
werken op een motorlogger. Omdat Harry
wat van de wereld wil zien, gaat hij bij de
marine. Dat lukt pas nadat hij meerderjarig
wordt in april 1935. Voor die tijd weigert zijn
vader te tekenen omdat … ze bij de marine
niet kunnen varen.
In 1936 vertrekt Harry, nadat hij zich eerst
heeft verloofd met Anna Jansen uit Den
Helder, als marinier voor drie jaar naar
Nederlands-Indië. In januari 1940 trouwt
hij, terug in Den Helder, met Anna. Anna is
drie maanden zwanger als haar man in
Amsterdam wordt doodgeschoten. Zijn zoon
zal zijn vader nooit kennen.

Hendrikus Gerardus Hermans wordt op
3 april 1914 geboren in Noordwijk, Zijn vader,
Hendrik Hermans meestal ‘Hain Paip’ genoemd, is visser. Net zoals zijn vader en
diens vader. Als het slecht gaat in de visserij
is zijn vader landbouwer op gepachte grond.
Maar hij is ook koddebeier in het duingebied van Noordwijk. Echt bekend is de
familie Hermans vooral dankzij de karretjes
die in de zomer in Noordwijk aan Zee rijden
met de tekst Hermans IJs.
Vader Hermans is in 1902 getrouwd met
Petronella Toebak. Het gezin woont aan de
Offemweg, de Van Leeuwenstraat 14 en de
Douzastraat. Henk, zoals zijn ouders hem
noemen, Harry zoals hij zelf graag genoemd
wil worden, moet ook visser worden en gaat

Harry wordt in eerste instantie begraven
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te
Amsterdam. Op verzoek van de familie
wordt Harry op 30 mei herbegraven op de
RK begraafplaats in Buitenveldert.
Op 23 april 1941 wordt Harry overgebracht
naar de RK begraafplaats te Noordwijk.
Maar als men daar zijn graf in 1961 wil
ruimen verplaatst de Oorlogsgravenstichting
Harry naar zijn huidige rustplaats.

Boven:
Schilderij van Harry Hermans, postuum
gemaakt door Jac Reinders (foto met dank
aan H. G. Hermans).
Rechtsboven:
Simon Steenvoorden (foto Jan Glasbergen).

SIEM STEENVOORDEN
Simon - ‘Siem’ - Steenvoorden wordt op
5 mei 1924 in Noordwijk geboren. Hij wordt
net als zijn vader landarbeider, wat in
Noordwijk betekent dat hij in het bollenbedrijf terecht kwam. ‘Bloemb. arbeider’ staat
er in zijn persoonsbewijs dat wordt afgegeven op 5 november 1941 te Noordwijk.
Siem woont met zijn ouders Johannes
Steenvoorden en Elisabeth SteenvoordenHogervorst op het adres Heilige Geestweg
19. Een bescheiden woning die begin jaren
zestig is gesloopt en waar nu de parkeerplaats is bij het gemeentehuis. Het gezin
leeft in een tijd waarin kindersterfte nog
vaak voorkomt. Zeker vier kinderen, geboren
voor 5 mei 1924, overlijden als baby. Siem
is de eerste die in leven blijft. Zijn ouders
hebben allebei een broer Simon, dus de
naamkeuze zal makkelijk zijn geweest. Na
Simon volgen nog zes kinderen.
Na de Duitse inval en bezetting krijgt Siem,
zoals alle mannen van 17 tot 40 jaar, een
oproep voor de Arbeitseinsatz. Hij moet
gaan werken in Duitsland. Sommigen duiken
onder, maar velen geven gehoor aan deze
oproep. In januari 1944 zijn zo’n 275.000 Nederlandse tewerkgestelden werkzaam in de
Duitse oorlogsindustrie. In 1945 volgen na
razzia’s nog 120.000 Nederlandse mannen.
Siem vertrekt op 23 juni 1943 uit Noordwijk.
Hij reist naar de stad Heringen in Thüringen.
Een stad 80 km zuidoostelijk van Kassel.
Hij wordt daar tewerkgesteld samen met
zijn vriend Martien Warmenhoven, ook een
Noordwijker.

Ouderlijk huis Simon Steenvoorden: Heilige
Geestweg 19 (foto jan Glasbergen).

Siem en Martien worden gedwongen te gaan
werken in de kalimijnen van het bedrijf
Wintershall. Ze werken zeven dagen per
week. Werkweken van 82 uur. Slaven zijn
het. Ze worden vastgehouden in kampen
in de omgeving. Siem in het gehucht Dankmarshausen op 5 km van de mijnen.
Het is zijn vriend Martien die op 16 november 1944 per brief de ouders van Siem
bericht over de dood van hun zoon op
vrijdag 10 november 1944. Martien schrijft:
Mijn beste kameraad Siem Steenvoorden is
dodelijk verongelukt. Een bedrijfsongeval,
dus niet ten gevolge van bommen. Siem
werkte aan een transportband en wilde het
zout van de band afhalen, waarbij zijn jas
in een tandradwiel geraakte. Hierdoor is hij
zo geschrokken, dat hij een hartverlamming
kreeg en op slag dood was. Het is voor mij
een groot gemis, want wij waren altijd, als
twee Noordwijkers, bij elkaar.

Niemand in de familie geloofde natuurlijk
het verhaal over die hartverlamming.
Siem wordt op 16 november begraven in
Dankmarshausen. Vriend Martien schrijft dat
het nog een hele klus was om een Heilige
Mis te organiseren. Iedereen in de regio was
Evangelisch (protestant) en daarbij kwam
dat er op zondagen 10 uur gewerkt moest
worden. Alle Hollanders waren bij de begrafenis aanwezig en men had ook ergens
bloemen kunnen regelen.
Na de oorlog wordt Siem op initiatief van
de Oorlogsgravenstichting herbegraven in
Noordwijk op 29 augustus 1951. Als men in
juni 1961 zijn graf wil ruimen, worden de
stoffelijke resten van Siem in opdracht van
de Oorlogsgravenstichting verplaatst naar
zijn huidige rustplaats.

Twee oorlogsgraven op de RK begraafplaats te Noordwijk

«
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DE KLOK VAN
DE VISSERSKAPEL
Door Michel van Dam
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG GEBEURDE ER NIETS WAARDOOR DE OPZET OF HET UITERLIJK
VAN DE ZEVENTIENDE-EEUWSE VISSERSKAPEL AAN DE HOOFDSTRAAT IN NOORDWIJK AAN ZEE
VERANDERDE. HET GEBOUW WERD OOK NIET DOOR OORLOGSHANDELINGEN BESCHADIGD. DE KERK IS
IN DEZE PERIODE VOORAL INTERESSANT ALS INSTITUUT, VANWEGE DE BELANGRIJKE EN VERBINDENDE ROL
DIE HET BINNEN DE LOKALE GEMEENSCHAP SPEELDE. DE SOCIALE ROL BLIJKT BIJVOORBEELD UIT
HET INITIATIEFVAN 25 MAART 1941, OM IN SASSENHEIM EEN OPSLAGRUIMTE TE HUREN VOOR DE OPSLAG
VAN GOEDEREN [...] VAN GEËVACUEERDE DIE DAARVOOR HULP NOODIG HEBBEN. EEN BELANGRIJK
ONDERDEEL VAN DE KERKGESCHIEDENIS IN DEZE PERIODE IS DE KLOKKENROOF, WAAR OOK NOORDWIJK
NIET VAN GEVRIJWAARD BLEEF.

Aan het einde van de jaren ’30 werd wel duidelijk dat de kans op
een bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland reëel was. Het was
bekend dat in de landen die bij de Eerste Wereldoorlog betrokken
waren, zo’n 65.000 kerkklokken waren omgesmolten en daarom trof
de Nederlandse regering voorbereidingen om alle klokken in het land
te beschermen.

In de periode 1939-1940 werd een inventarisatie gemaakt van in
Nederland aanwezige klokken. Op de klokken en carillons met een
kerkhistorische, oudheidkundige of artistieke waarde zou een M (van
Monumentaal) geschilderd moeten worden, ‘op het lichaam der klok,
ter hoogte van den aanslag van den klepel,’ in de hoop dat deze dan
bij een vordering gespaard zouden blijven.

De Visserskapel in het oude zeedorp.
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In juni 1940 ontving ook de gemeente
Noordwijk een schrijven van de Inspectie
Kunstbescherming met het overzicht van
historische klokken in de gemeente. Het
overzicht was summier, alleen de klok in
de toren van Noordwijk aan Zee, de
Cromboschklok, zou voor bescherming in
aanmerking komen. De zeventiende-eeuwse
klokken die door Hemony (1677) en Ouderogge (1690) waren gegoten, en in de toren
van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen hingen, kwamen vreemd genoeg niet op
de lijst voor. Bij de lijst was ook een model
gevoegd voor het maken van een sjabloon
van de letter M. De brief zou, bij voorkeur
ingelijst om beschadiging te voorkomen, bij
de klok gehangen moeten worden. De gesjabloneerde M en de bijbehorende brief zouden moeten volstaan om in geval van oorlog
het omsmelten van de klok te voorkomen.

Op 5 juli 1943 kwam een opzichter van de
firma Meulenberg naar Noordwijk om de
klok van Noordwijk aan Zee op te halen.
Besloten werd echter om eerst de Hemonyklok, die al in het torenportaal van de Oude
Jeroenskerk stond, af te voeren; [...]de klok
van zee kwam later wel. Het ‘later’ was vermoedelijk al de volgende dag. Een reçu dat
werd afgegeven na het verwijderen van de
klok is op 6 juni gedateerd, maar vermoedelijk is dat foutief en had dit niet juni, maar
juli moeten zijn.

NAAR LEERDAM
Maar in februari 1943 werden de klokken
van Noordwijk Binnen door de bezetter
afgevoerd, met uitzondering van de door
klokkengieter Hemony gegoten grote luidklok. De Ouderogge-klok uit 1690 leende de
kerk uit aan Leimuiden, om als alarmklok
te dienen bij eventuele luchtaanvallen. De
Crombosch-klok die in de kerktoren van
Noordwijk aan Zee hing, werd nog niet
verwijderd. Het werk, uitgevoerd door de
Heerlense firma Meulenberg, werd door de
Rüstungsinspektion nauwgezet geadministreerd. De datum, de locatie, het gewicht, de
afmeting én de plaats waar alle gevorderde
klokken uiteindelijk naartoe gebracht

BODEM IJSSELMEER
In november 1944 werden de klokken, tegen
afspraken in, door de bezetter uit Leerdam weggehaald. Het schip “Op Hoop Van
Zegen”, beladen met de geroofde klokken,
kwam echter nooit in Duitsland aan. Op 6 januari 1945 liep het schip, onderdeel van een
konvooi, vast op de zandbank “De Vormt”
in het IJsselmeer. De opgetrommelde lieden
die de schepen vlot moesten trekken, stonden echter niet aan de kant van de bezetter
en zagen kans het klokkenschip tot zinken
te brengen. De Noordwijkse klokken lagen
de laatste oorlogsmaanden, samen met de
andere klokken, veilig op de bodem van het
IJsselmeer.
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werden was het zogenoemde ‘klokkenkerkhof’ in Hamburg. Mochten de klokken toch
gespaard blijven, dan konden deze eenvoudig worden teruggevonden. De gevorderde
klokken gingen niet rechtstreeks naar Hamburg, maar werden opgeslagen in een loods
van de glasfabriek “Leerdam” te Leerdam.

Bronnen: Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)
• Gemeente Noordwijk, 1925-1950, nummer
toegang 900A, Inv.nr. 541 • Stukken betreffende de
oprichting van monumenten en betreffende een
inventarisatie van de aanwezige, 1930 klokken
-1991 • Gemeente Noordwijk, 1925-1950, nummer
toegang 900A, Inv.nr. 699 • Monumenten. Stukken
betreffende werkzaamheden aan de monumentale
kerkgebouwen in de gemeente 1930-1962 • Archief
Hervormde Gemeente Noordwijk (HGN) • Inventarisnummer 1004: Notulen kerkraad 20e eeuw

In juli 1945 werd de lading gelicht. De klok
van de kerk in Noordwijk aan Zee kwam via
een omweg weer terug. Deze werd namelijk
per abuis eerst naar Leimuiden getransporteerd en dáár in de kerk gehangen. In
de lente van 1946 werden de klokken van
Crombosch en Hemony uiteindelijk door de
firma Eggerding & Co. uit Amsterdam naar
Noordwijk geretourneerd.
In de vergadering van de kerkenraad werd
de terugkomst van de klok uiteraard aangehaald: Na een afwezigheid van enkele jaren
is de torenklok, welke door de Duitsche
overheid was gevorderd teneinde voor het
vervaardigen van oorlogstuig te worden
versmolten, doch door een gelukkig toeval
(het zinken van het schip waarop zij met
vele lotgenooten werd vervoerd, bij Urk)
niet hiervoor werd benut, in onze gemeente
teruggekeerd. Maandag 7 april 1946 riep
ze voor het eerst de gemeente weer op naar
het huis des Heeren, welk heugelijk feit
door den pastoor hier werd herdacht in den
dienst.
«

Dit artikel is een voorpublicatie uit het boek “De Kerk staat naast
den Wegh” van bouwhistoricus Michel van Dam, over de geschiedenis
van de oude visserskapel aan de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee.
Voorintekening op het boek, dat binnenkort verschijnt, mogelijk
www.libris.nl/vandermeer/voorinschrijving.

Linksboven en rechtsonder: Berging van de klokken uit het wrak van de
‘Op Hoop van Zegen’. Bron: Urk in Oorlogstijd.
Midden: In totaal 226 klokken en 145 klepels weer op het droge op een
strand nabij Urk.
Rechtsboven: Klokkentoren van de oude Visserskapel aan de Hoofdstraat
(detail uit een schilderij van Ludolph Berkemeier).

De klok van de visserskapel
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‘EEN TEKEN VAN VRIJHEID EN BEVRIJDING VAN HET MENSELIJKE’:

HET MONUMENT VOOR
RUDOLF TAPPENBECK
Door Michel van Dam
RUDOLF TAPPENBECK (1898-1944) IS IN DE PERIODE VAN DE DUITSE BEZETTING DIRECTEUR
VAN HET INTERNATIONAAL HOOG AANGESCHREVEN GRAND-HOTEL HUIS TER DUIN. SAMEN MET ZIJN
JONGERE BROER WOLFGANG PROBEERT HIJ HET HOTEL ZO GOED EN ZO KWAAD MOGELIJK DRAAIENDE
TE HOUDEN IN DEZE ONZEKERE PERIODE.

De familie Tappenbeck is van Duitse origine en een deel van de
familie is tijdens de bezetting ook Duits gezind. Het hotel wordt
gaandeweg de bezetting dan ook meer en meer door hooggeplaatste
Duitse militairen bezocht. Rudolf staat aan de andere kant en steunt,
met het hotel als ideale dekmantel, het lokale verzet. De dekmantel is
echter niet waterdicht, en zijn activiteiten worden verraden. Op
20 mei 1944 wordt Rudolf gearresteerd en vastgezet in Scheveningen.
Door de warme contacten met de Duitsers, en het betalen van steek-
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penningen, krijgt Wolfgang het voor elkaar om zijn broer van eten,
kleding en brieven van zijn vrouw te voorzien. Rudolf wordt overgebracht naar kamp Vught en een poging om hem met een fenomenaal
hoog losgeldbedrag (50.000 gulden) vrij te krijgen mislukt. Wanneer
hij voor de keuze wordt gesteld om te werken voor de bezetter of
te sterven kiest hij voor het laatste. Hij komt via Sachsenhausen in
Neuengamme terecht, waar hij op 21 december 1944 wordt geëxecuteerd of door de geleden ontberingen om het leven is gekomen.
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HET MONUMENT
Om de nagedachtenis aan Rudolf Tappenbeck levend te houden wordt al kort na het
einde van de oorlog het besluit genomen
om voor hem een monument op te richten.
Er wordt een fonds ingesteld en contact
gezocht met de in Amsterdam woonachtige
beeldhouwer Pieter Starreveld (1911-1989).
Op 7 november 1945 stuurt de toenmalige
directeur van gemeentewerken, Van Vliet,
een schetsje voor de locatie die geschikt
zou kunnen zijn voor dit monument. Het
plantsoentje, waar de Huis ter Duinstraat en
de Koningin Astrid Boulevard elkaar ontmoeten lijkt de aangewezen plek. Of deze
locatie echt gebruikt zou kunnen worden is
dan echter nog onzeker, omdat de wederopbouwplannen nog niet definitief zijn. Van
Vliet drukt Starrenburg dan ook op het hart
om omzichtig met het schetsje om te gaan,
omdat de plannen nog niet ‘rijp zijn voor het
publiek.’ Verdere correspondentie over het
hoe en waarom ontbreekt, maar de keuze
voor de kunstenaar die het ontwerp zou
maken valt uiteindelijk niet op Starreveld,
maar op de in Noordwijkerhout woonachtige
kunstenaar/professor Oswald Wenckebach.
Hij ontwerpt het bekende monument met de
wegvliegende meeuw op een ranke naald.
Op 24 april 1948 hebben Van Vliet, Wenckebach en een onbekend gebleven persoon
overleg over de beoogde locatie.
De conclusie is dat die locatie ongeschikt
is. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt, maar
vooral vanuit esthetisch oogpunt:
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Het silhouet van de naald met wegvliegende
meeuw verdwijnt tegen het grijze massief
van het Huis ter Duin, dat met de eetzaal ver
naar zee uitsteekt en daardoor het ranke
silhouet opslorpt.
Wanneer het gezelschap de boulevard
verder overziet, vinden ze nergens ‘een
harmonische oplossing.’ Ze zoeken verder
en stuiten op de met zand volgestorte
Duitse bunker aan het uiterste einde van
de boulevard, waar de bestrating abrupt
eindigt. Dit zou de locatie moeten worden:
Het monument met voetstuk is daar op
die plaats als sluitstuk van de boulevard
werkelijk en symbolisch een voleinding en
een teken van vrijheid en bevrijding van het
menselijke.
De opsteller van het verslag meent dat ook
de verzonken bunker als fundering een
sterke symbolische betekenis heeft:
Dat dit verzonken Duitse gewrocht ergens
toe zou dienen en wel om een gedenkteken
te dragen dat de bevrijding zowel van het
Duitse juk als van het aardse symboliseert.

Voor de uitvoering van het voetstuk, dat
door Van Vliet zal worden gemaakt,
heeft men al een oplossing. Van Vliet had
al een aantal jaren eerder een stapel oude
bakstenen veiliggesteld die van enkele
gesloopte, volgens Van Vliet 200 tot 300 jaar
oude, vissershuisjes afkomstig waren. Hij
had ze bewaard als curiosum en vanwege de
mooie kleur. Het is tekenend voor Van Vliet,
die veel interesse had voor de oude gebouwen in Noordwijk, en eigenlijk als bouwhistoricus avant la lettre gezien kan worden.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de firma Verloop. Het plan wordt
voorgelegd aan de Commissie van Oorlogsen Vredesgedenktekens die op 25 mei
reageert. Ze spreekt haar waardering uit
voor de aandacht en de keurige uitwerking.

Het monument met voetstuk is daar
op die plaats als sluitstuk van de
boulevard werkelijk en symbolisch een
voleinding en een teken van vrijheid
en bevrijding van het menselijke . . .

Op 25 september 1948, ’s middags om twee
uur vindt de plechtige onthulling plaats
door Peter Tappenbeck, de zoon van
Rudolf die destijds de arrestatie van zijn
vader meemaakte.
«

Bronnen: Erfgoed Leiden en Omstreken, Archiefnummer 0900A, toegangsnummer 544 “Stukken
betreffende de oprichting van een monument ter
herdenking van de Tweede Wereldoorlog” • Slats,
G., 1975: Noordwijk in de jaren 1940-1945, Noordwijk
• Nederveen, R., 2013, Goed én fout. Noordwijkse
Huis ter Duin in oorlogstijd. In: Leidsch Dagblad 4
mei 2013.
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NAJAARSLEZING Noordwijk 75 Jaar Vrijheid | 13 november 2020
Parallel aan het verschijnen van deze uitgave organiseert de vereniging De Oude Dorpskern een lezing door Koen Marijt met
als thema “Noordwijk: 75 Jaar Vrijheid”. In verband met de situatie rond de uitbraak van het corona-virus geldtde lezing nu
als de traditionele Najaarslezing van De Oude Dorpskern. Deze zal gehouden worden op 13 november 2020 om 20:00 uur in de
Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen.

COLOFON
De Kerndotter is een gezamenlijke uitgave van
Vereniging De Oude Dorpskern en Genootschap
Oud Noordwijk en verschijnt bij gelegenheid van
de viering 75 Jaar Bevrijding in mei 2020.

Lid worden?
Als de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Noordwijk, de cultuur en leefbaarheid van het dorp u ter
harte gaan, word dan lid van (één van) beide verenigingen.

Vormgeving
Riet Simoen, Maris Media, Noordwijk

• Het lidmaatschap van De Oude Dorpskern bedraagt € 15,00 per jaar. U ontvangt daarvoor ook twee maal
per jaar het blad Kernpunten, waarin u veel kunt lezen over het heden en het verleden van de oude
dorpskern van Noordwijk Binnen. U kunt zich aanmelden als lid via een email-bericht aan info@deoudedorpskernnoordwijk.nl
• Het lidmaatschap van het Genootschap Oud-Noordwijk bedraagt € 17,50 per jaar (€ 20,00 buiten Noordwijk en € 25,00 buiten Nederland). Leden hebben gratis toegang tot beide musea van het Genootschap
(Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht) en ontvangen driemaal per jaar het blad De Blauwdotter
met verhalen uit de geschiedenis van Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. U kunt zich aanmelden als
lid via een email-bericht aan ledenadministratie@g-o-n.nl

Drukwerk
EasyPrint, Nieuw Vennep

Deze uitgave is mede tot stand gekomen met financiële bijdragen van De Gemeente Noordwijk, het het
Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN), het Baalbergenfonds en de Hotels van Oranje.
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