Dit digitale blad is een raapsel van
wetenswaardigheden en ongein
betreffende de Koninklijke Marine en
Koopvaardij uit het heden en verleden en
is samengesteld door Arie Krijgsman
verder genoemd, de redactie !

"De redactie is niet verantwoordelijk voor
pagina’s van externe organisaties waarnaar
verwezen wordt."

" De redactie geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld."
"Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde
gegevens"

********************************************************
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat
een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect
tonen en niet lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar
toestemming voor te vragen.
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De bevrijding
Hoe aan boord van een mijnenveger, die in Engeland in reparatie lag, het grote nieuws
van de bevrijding werd gehoord? De commandant schreef:
"Nu moet ik jullie nog even vertellen hoe ik het grote nieuws van de bevrijding hoorde. Ik
had de directeur en een paar anderen te gast in de longroom, toen de kok plotseling hevig
ontdaan binnenkwam. Ik dacht dat hij iets in brand had gestoken of zoiets, want hij stond
te hakkelen en was erg bedeesd. Toen zei hij plotseling: "Commandant, de hele rotzooi is
voorbij". Daarop liep hij weg, mij volkomen in het duister latend van wat hij bedoelde. In
ieder geval scheen de kok dit ook te begrijpen en riep vanaf het dek: "Holland en
Denemarken zijn vrij". Ik heb toen de chef d'équipage geroepen en hem een paar flessen
drank gegeven. Daarna drong het pas echt tot mij door wat er aan de hand was. Het
gekke was, dat niemand van de bemanning uitbundig was. Toen de gasten weg waren,
ben ik naar vooruit gegaan en heb een borreltje met de bemanning gedronken. Ja wij
waren dankbaar".

Dwaze invallen
De mens-die-niet-denkt, gaat naar een gepresenteerde ontspanning die niets kost, leent
een beetje grootheid van het celluloid, is held met de held, liefdevol met de verliefde,
grootmoedig met de sterke... en als het doek valt is ook dat weer voorbij. Hij is even leeg
als het witte scherm. Daarna keert hij naar huis, gearmd met... nog niks!.............of toch?..
Jawel, met “Ten Anker !

OORLOG

Alarm!! Het is de eerste keer dat er 's nachts oefenalarm gegeven wordt op weg naar
Nieuw Guinea. Midden in de nacht. Het is hartstikke donker in het slaapverblijf "Delfzijl".
Ik spring mijn kooi uit en kan geen stap meer verzetten.
Niet naar links niet naar rechts. Is het al zo druk ondertussen? Het licht floept aan en ik
merk dat ik aan de verkeerde kant van het bed, tegen de wand van het schip, sta. Binnen
de kortste keren is iedereen op zijn post en heeft zijn anti flash gear aan. Het leek snel
te gaan. Echter, de commandant vindt ons maar een slap stelletje. Enkele oefeningen en
enkele dagen later is hij pas tevreden.
Hij belooft ons dat, als we binnen drie minuten volledig operationeel op onze posten zijn,
we in Nieuw Guinea alleen bij alarm het anti flash gear hoeven te dragen. Later bij de
diverse rendez-vous merken we dat op de andere schepen de gehele warme dag
iedereen het anti flash gear moet dragen!
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Commandant Kruimink is een bijzondere en koelbloedige man.
Als er eindelijk op 15 mei in de buurt van Fak Fak daadwerkelijk alarm is (3 Indonesische
Dakota’s vliegen richting Nieuw Guinea), staat iedereen op scherp en is iedereen
ontiegelijk zenuwachtig.
De commandant verschijnt op de brug en zo te zien is hij gestoord in wat huiselijke
activiteiten want hij verschijnt in korte kaki broek en op slippers. De officier artillerie geeft
allerhande instructies aan de torens. Het wachten op toestemming vanuit Hollandia om
te vuren is begonnen. De minuten lijken uren te duren. De officier lijkt wat zenuwachtig
te worden en dan eindelijk komt het verlossende antwoord. "Commandant alles is
gereed".
De commandant stapt van de brug naar buiten en loopt over het seindek. "Hoe ver zijn
ze van ons verwijderd?" De artillerieofficier praait wat in zijn lulijzer en, wat witjes om de
neus, geeft hij de commandant antwoord. Die is ondertussen op het eind van het seindek
waar, tegen de schoorsteen, een verzameling schelpen ligt te drogen. Hij bukt zich,
neemt een schelp, ruikt er een paar keer aan, legt hem terug, draait zich om en zegt heel
rustig: "Ok. Vuur".
*************************************************************

Marine monument
De vroegste mededeling over het marine monument
te Den Helder is een notitie van Alink in zijn
dagboek op 20 november 1919. Alink schreef op die
datum, dat hij uitgenodigd is om lid te worden van
,,de commissie die een monument in Den Helder zal
oprichten"; en dat hij de uitnodiging zal aannemen.
Het gaat bij deze uitnodiging nog alleen om een
monument en nog niet om een fonds.
Wie de initiatiefnemer is, wordt in het dagboek niet
vermeld; wel is duidelijk dat Alink dit niet is. De
eerste vergadering heeft plaats op 12 december
1919 in hotel Bellevue te Den Helder. De
aantekeningen van Alink over deze vergadering
verduidelijken de situatie enigermate. De leiding van
de vergadering blijkt in handen van luitenant ter zee
1e klasse P. J. Jager.
Deze wordt door Alink al meteen omschreven als
,,de voorzitter van het uitvoerend comité", hetgeen
aanleiding geeft om te denken, dat de heer Jager
één van de initiatiefnemers, zoal niet dé initiatiefnemer is. De omschrijving wettigt
eveneens de veronderstelling, dat Jager, vóór de vergadering in Den Helder, al
medestanders had. Het is niet duidelijk, wie dat waren. Wel is er reden om te denken, dat
daarbij hoorde de pas gepensioneerde marine-adjudant M. J. Heyboer. De staat van
dienst van deze, altijd tot helpen klaar staande, adjudant is één van de redenen.
Bovendien noemt professor dr. P. J. Blok, wanneer hij bij de onthulling van het marine
monument de herdenkingsrede houdt, als in één adem, de namen van Jager en Heyboer
,,die reeds zooveel hebben gedaan voor deze zaak, voor andere marinezaken,
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Voor de weduwen en weezen der gevallenen, als broeders samenwerkend voor een
schoon doel.
Jager pleitte op de vergadering te Den Helder voor het oprichten van een rnarinemonument, ter nagedachtenis van de 55 marinemannen, die zijn omgekornen. Dit aantal,
dat aanvankelijk wordt aangehouden, breidt men pas later uit tot 58. Bij gelegenheid van
de onthulling spreekt en schrijft men zowel van 57 als van 58 slachtoffers. Jager voert,
volgens het dagboek van Alink, de volgende motieven aan: het zal een laatste groet zijn
van de kameraden, een hulde van het Nederlandse volk en een troost voor de nagelaten
betrekkingen. Dit laatste te meer, omdat de lichamen van vele omgekomenen geen graf
hebben' Het was namelijk de bedoeling, al werd die later niet verwezenlijkt, om van het
monument een grafmonument te maken. De brochure van het komitee zegt daarover:
,,Aan de Regeering zal worden gevraagd, een kruiser af te vaardigen, om het overschot
der dapperen uit hun voorloopig graf over te brengen naar het Eeregraf, dat zal worden
gedolven aan den ingang van de haven te Nieuwediep, waar nu het Peperhuisje staat.
Daar zullen de mannen dan opnieuw ter aarde worden besteld en boven hun graf zal
verrijzen een Monument, meldend op koperen eereplaat hun namen en verkondigend aan
tijdgenoot en nazaat, wat de Marine in den oorlogstijd heeft gedaan. Deze dag zal een
gedenkdag voor het heele land zijn en als de kruiser met zijn dierbaren last in rouwkapel
op het dek opgebaard, langzaam langs onze kust glijdt, zullen wij naar het strand
stroomen om een groet te brengen aan de zonen van ons volk en de batterijen zullen
saluutschoten lossen en ons volk zal op dien stond van huldigende en dankbare
herdenking dieper dan ooit gevoelen, dat tot op dezen dag een stuk van onze schoonste
traditie ligt op de wijde, heerlijke zee' En in het hart van vele weduwen en weezen zal
geboren worden een weemoedige maar ook fiere troost."

Nadat Jager op de vergadering te Den Helder zijn gedachten omtrent het monument heeft
uiteengezet, volgde een interventie van Alink, die opmerkenswaard is
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De aalmoezenier voelde meer voor een ,,steunfonds der weduwen en weezen"' Hij werd
echter, aldus zijn dagboek, voor het plan van het monument gewonnen door de
mededeling ,,dat er reeds f10.000,- beschikbaar is als fonds voor de achtergebleven
betrekkingen, waarbij waarschijnlijk zullen komen de f 30.000,- van het ,Adderfonds',
waarvan nog maar twee personen gesteund worden". Z.M. ,,Adder" was op 5 juli 1882 ter
hoogte van Scheveningen met alle 65 opvarenden vergaan. De juistheid der vermelde
financiële gegevens omtrent het fonds, naar aanleiding van de ramp gesticht, blijve hier
buiten beschouwing; duidelijk is wel, dat men niet de beschikking heeft gekregen over het
genoemde bedrag.
Met de ,,beschikbare" f10.000,- was het anders. Toen de ,,Frans Naerebout" op 2 mei
1918 ten onder ging en tien van de opvarenden hun leven verloren, bracht P. J. Jager,
onder andere met de hulp van enige rederijen, gelden bijeen en kwam tot oprichting van
een ,,Frans Naerebout-fonds", waarvan de gelden werden beheerd door de vereniging
Onze Vloot. Jager is door blijven gaan met de geldwerving en de doelstelling van zijn
fonds heeft hij ruimer gemaakt. Het lijkt voor de hand te liggen, dat de f10.000,- resultaat
zijn van deze aktiviteiten. In elk geval kan men vaststellen, dat op de vergadering van 12
december 1919 te Den Helder alleen nog het stichten van een monument wordt
nagestreefd, en wel omdat reeds een steunfonds aanwezig is.
Die situatie is nog hetzelfde, wanneer het ,,Comité tot oprichting Marine- monument te
Den Helder" tussen 8 april en 17 juli 1920 een uit vier bladzijden bestaande
propagandakaart uitgeeft. Deze kaart beoogt uitsluitend voor een monument gelden te
werven, waarvan de kosten begroot worden op ruim 120.000,-. Op die kaart staat vermeld:
,,Voor de achtergebleven weduwen is een fonds gesticht, dat beheerd wordt door de Kon.
Ned. Ver. Onze Vloot en waaruit zij, die steun behoeven worden geholpen." Er is dus
reeds voor de nagelaten betrekkingen zoveel mogelijk gezorgd. En daarnaast wil men nu
nog komen tot een marine monument voor hen, die vielen. Wanneer op 17 juli 1920 in Den
Haag de eerste van een reeks marinedagen wordt gehouden, blijkt het zelfde komitee
gelden in te zamelen zowel voor het monument als voor het steunfonds. De
propagandakaart vermeldde een aantal aktiviteiten, die zullen worden aangewend om
gelden te verwerven voor het monument. Daarbij was nog geen sprake van het
organiseren van marinedagen. Toen hiertoe werd besloten, moet men zich hebben
gerealiseerd, dat een hoger bedrag zou worden ingezameld dan de f 20.000,- die nodig
waren voor het op te richten monument. Daarom zal besloten zijn, om naast het
monument, versterking van het steunfonds als tweede doel te kiezen. De naam ,,MarineRampenfonds" wordt echter voorlopig nog niet gebruikt. Die naam wordt pas duidelijk
aangetroffen in de brochure van dr. Rademaker, door het komitee uitgegeven medio 1921.
Aan die brochure is een ,,Biljet van Inschrijving" toegevoegd, waarop men mededeling kan
doen van zijn bijdrage voor respektievelijk het marine-rampenfonds en het marinemonument. In de tekst van de brochure wordt de naam ook gebruikt. De struktuur van het
komitee van het marine-monument en wat later ook van het marine-rampenfonds is
aanvankelijk wat onduidelijk.
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De vergadering van 12 december 19l9 te Den Helder kan men kwalificeren als een
konstituerende vergadering. Wel hoort daar dan de bemerking bij dat, zoals blijkt uit de
dagboeknotities van Alink, er vóór die twaalfde december reeds enige initiatiefnemers
waren. Alink spreekt van hen als van ,,het uitvoerend comité" en hij noemt Jager daarvan
de voorzitter. Jager zet zijn plan voor een marine-monument uiteen voor een aantal
genodigden. Gevolg is dat de zestien aanwezigen instemmen met dat plan en ,,het
subcomité voor Den Helder" vormen. Staande de vergadering van 12 december koos dit
subkomitee zich een bestuur.
Bij de eerste stemming werden er 12 stemmen uitgebracht op Alink en hij was daarmee
gekozen als voorzitter. Alink bedankte voor deze keuze en werd sekretaris. De overige
bestuursleden waren K' F. Oortgijsen, aannemer te Den Helder, die voorzitter werd en
verder: de pas gepensionéerde marine-adjudant M. J. Heyboer, mevrouw M. de BoerJongkees, echtgenote van de redakteur van de Heldersche Courant, en mevrouw De
Bruyn- Van Ringelenstein, echtgenote van het hoofd der openbare school.
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Deze vogels ,,van heel diverse pluimage", zoals Alink opmerkt, waren allen uit Den Helder'
wanneer dr. Rademaker in zijn brochure dit komitee vermeldt, geeft hij nog de volgende
namen van komiteeleden: Henri Ter Hall, de bekende revue-koning uit Rijswijk, oudmarineman en lid van de Tweede Kamer, door Jager mogelijk al gewonnen als
medestander vóór de vergadering van 12 december; en vervolgens: P. Molenaar,
loodsschipper 1e klasse, A. Neisingh, sergeant-ziekenverpleger, K. van der Linde,
korporaal-konstabel, en C. Koeten, stoker 1e klasse. Het valt trouwens op, dat bij deze
aktiviteiten van meet af aan vertegenwoordigers van de organisaties van marinepersoneel
werden betrokken' De dagboeknotities van Alink op t2 december 1919 sluiten met de
bemerking: ,,Mijn -eerste werk wordt, een request te zenden aan den minister van marine,
om te vragen dat de aangespoelde mijnen mogen verkocht worden voor steun aan de
monumenten-commissie." Een rekwest waarop gunstig werd beschikt, want de dubbele
propagandakaart van het komitee biedt aangespoelde mijnen te koop aan voor ,,de
minimum prijs van f 40,- franko aan wal".
Toch is het opvallend, dat de sekretaris van een subkomitee een dergelijk rekwest aan de
minister zendt' Dat lijkt immers tot de taak van de sekretaris van een algemeen komitee te
behoren' Hoe dat ook zij, al heel spoedig blijkt het subkomitee te Den Helder identiek te
zijn met het uitvoerend komitee en het wordt ook als zodanig aangeduid' Vanaf medio
1920 blijkt dit zelfde komitee ook op te treden als het hoofdkomitee' Een benaming die
ingang vindt, wanneer plaatselijke komitees de marinedagen gaan organiseren. Bij deze
ontwikkeling heeft het Helderse komitee dan wel enige verandering ondergaan.
Vóór 3 maart 192O blijkt Jager al voorzitter te zijn geworden en Oortgijsen is dan vicevoorÀtter.
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Daarnaast blijkt het komitee, al in een vroeg stadium, te zijn uitgebreid met mevrouw M.
Treub-Groeneijk te Den Haag, echtgenote van de bekende oud-minister, met dr. L. A.
Rademaker, redakteur val Het Vaderland te Den Haag, en met kapitein der genie J. Zwart
uit Amsterdam. Deze laatste was een schoonzoon van -mevrouw de Boer uit Den Helder.
ook was er een erekomitee gevormd, waarin belangrijke personen zitting hadden. oudminister van marine J. J. Rambonnet was hiervan, erevoorzitter' Voorzitters waren: jhr' mr'
dr' A' Roëll, kommissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland, en W. Houwing,
burgemeester van Den Helder.
Verder waren lid van dit uit achttien personen bestaande erekomitee de kommissarissen
der koningin in de provincies Zuid- Holland, Zeeland,Friesland en Groningen. En ook de
hoofdaalmoezenier F. J. H' Evers. Hare Majesteit de Koningin was beschermvrouwe van
het komitee'
De dubbele propagandakaart, daterend uit het tweede kwartaal van 1920, zegt: ,,Het
comité is gevestigd te Den Helder en bestaat uit 40 leden." ook al telt men de leden mee
van het erekomitee, dan nog zal het ronde getal van veertig wel wat op de groei zijn
geformuleerd. Het was een wel wat topzware organisatie, wanneer men iet op het
zakelijke doel: f 40.000,- bijeenbrengen, gelijkelijk te besteden voor het monument en voor
versterking van het marine-rampenfonds' Er zijn verschillende middelen aangewend om
gelden bijeen te brengen. Behalve de gebruikelijke verkoop van speldjes, ankertjes en
insignes werden aangespoelde mijnen te koop aangeboden. Er zijn geen gegevens over
het resultaat van deze deelaktiviteit. Daarnaast was er een loterij: 25.000 loten voor de
prijs vat één gulden per lot. De loterij was goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13
augustus 1920 " en de trekking bepaald op uiterlijk 1 november 1921 - De twee eerste
prijzen Waren ,,een automobiel voor 5 personen en een stoomfiets".
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Na nog een achttal grote prijzen, waren er te winnen vele uit mijnen en projektielen
vervaardigde voorwerpen, lampjes, inktkokers, presse-papiers. Wanneer dr. Rademaker
zijn brochure schrijft, medio 1921, blijken er al 16.000 loten verkocht te zijn.
Wijzigingen…..
Oorspronkelijk bevond het monument zich aan het havenplein in Den Helder. Op vrijdag
13 april 1945 werd het beschadigd door een geallieerde lichtaanval. In 1993 is het voor het
gebouw “De Boeg” geplaatst.
Het is in 2001 verplaatst naar de huidige lokatie t.w. bij de rotonde “de Vijfsprong, aan de
middenweg in Den Helder.

Vorm en Materiaal…..;
Het “Marinemonument”in Den Helder is een obelisk, uitgevoerd in natuursteen. Aan de
voorkant bevindt zich een reliëf van Maria met kind. Haar linkerhand steunt op een
getroffen anker. Aan haar voeten ligt een gesneuvelde mannenfiguur, bedekt door de
Nederlandse vlag. Het kind tilt deze vlag een klein stukje op. Op de linker en rechterzijde
van de obelisk zijn plaquettes aangebracht met 58 namen van slachtoffers uit de eerste
wereldoorlog.
Op de achterzijde van de pilaar zijn de namen van de slachtoffers uit de tweede
Wereldoorlog en de wapens van Nederland en het voormalig Nederlands-Indië
aangebracht. Het monument wordt omgeven door vier stenen paaltjes met elkaar
verbonden door een ketting. Deze is afkomstig van de torpedoboot G 11 die tijdens de
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Eerste Wereldoorlog op Terschelling op een mijn is gelopen. In de bestrating voor het
monument is de wereldbol verbeeld.
Het monument is 8 meter hoog.
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Mei-special: 5 daags
Maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei € 229,- p.p.
Een excursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte en een excursie naar Zoo-bizar.

Juli 6 daags:
Maandag 9 juli tot zaterdag 14 juli € 299,- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer een excursie naar de Drentse hooglanden & Orvelte en een
nieuwe Geopark natuurexcursie. ( incl. touringcar)

Zomerweekvakantie: 8 daags
Zaterdag 28 juli tot zaterdag 4 augustus € 450,- p.p.
Zaterdag 11 augustus tot zaterdag 18 augustus € 450,- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer, een natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden met gids, een
excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een rondvaart in de Blauwe Stad.
( incl. touringcar)

Augustus 6 daags:
Maandag 13 augustus tot zaterdag 18 augustus € 299.- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer, een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een
natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte ( incl. touringcar)
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“ EEN PAAR MINUTEN IS HET STIL”
De vierde dag van de maand mei
Overdag is het nooit stil in de stad. Er rijden auto's, bromfietsen en trams. Die maken
lawaai. De mensen maken ook lawaai. Ze pralen en roepen en lachen. Ze hebben het
druk. Als er geen school is, maken ook de kinderen rumoer op straat. Lekker hard bellen
op de fiets of lekker hard schreeuwen. In de stad kun je niet horen dat de wind door de
bomen waait. Je kunt niet eens de mussen horen tsjilpen en die zitten toch zo maar op de
stoep. Er davert een trein naar hel station. En op de rivier toeteren boten. Ja, er is overal
lawaai. Maar een paar minuten is het stil.
Op de vierde dag van de maand mei is hel elk jaar even stil in Nederland. Altijd op die
vierde mei en altijd om acht uur 's avonds. Als je dan naar de grote mensen kijkt, dan zie
je, dat ze ernstig kijken. Sommige kijken verdrietig.
Overal hangen vlaggen. 7e hangen onderaan de vlaggenstok.
Als het feest is, wapperen ze
bovenaan. Het is ook geen feest, op
de vierde mei.
Op 4 mei denkt iedereen terug aan
de mensen die gestorven zijn in de
oorlog. Dat was de oorlog, die op de
tiende mei van het jaar 1940 begon
en die vijfjaar duurde. Dat is
verschrikkelijk lang. vijfjaar en het
was een grote oorlog, over de hele
wereld. Veel mensen, ontelbaar veel
mensen, hebben niet mogen meemaken dat er weer vrede was. Zij zijn
in de oorlog gestorven. Daar waren
soldaten hij die moesten vechten
legen de vijand.
Mannen, vrouwen en kinderen die
gedood werden door bommen uit
vliegtuigen. Zeelieden die zich niet
konden redden van hun zinkende
schip. Mensen die stierven van de
honger, omdat er nergens meer eten
was te kopen.
Mensen, heel gewone mensen,
vaders en moeders met hun
kinderen, die door de vijand zo maar
werden gevangen genomen en ver
weg gebracht om gedood te worden
En er waren mensen, mannen en
vrouwen, die geen soldaat waren en
toch gingen vechten tegen de vijand.
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Zij wilden de vijand niet gehoorzamen. Zij wilden helpen ons land weer vrij te maken. Zij
deden dat in het geheim en niemand mocht hun namen weten. Maar soms kwam de vijand
die namen toch te weten en dan werden ze gevangen genomen en doodgeschoten, of ze
stierven doordat ze slecht behandeld werden in de gevangenis.
Voor die mensen wordt het op de avond van de vierde mei een paar minuten stil. Voor hen
leggen we bloemen neer bij de standbeelden. Die bloemen blijven natuurlijk maar een
paar dagen goed. Dan verwelken ze. Maar de standbeelden blijven staan. Als je er goed
naar kijkt, kun je begrijpen wat ze je willen vertellen. Standbeelden praten niet, want ze
zijn van steen of van metaal. Toch kunnen ze wat zeggen, hel hele jaar door, niet alleen
op die ene avond van de vierde mei. Ze kunnen wat zeggen over de oorlog en over de
mensen in de oorlog. Ze kunnen zeggen wat er gebeurd is. In dit boekje gaan wij samen
kijken wat de standbeelden ons te zeggen hebben.

Toen hoorde ik de vliegtuigen
Op de ochtend van de tiende mei van het jaar 1940 was ik dertien jaar.
Ik woonde in Arnhem en ik sliep met mijn broer op zolder. Plotseling werd ik
wakker.
Ik wist eerst niet waarom ik wakker werd. Ik zag op de wekker, dat het pas half
vijf was. Mijn broer sliep nog. De zon scheen naar binnen door het dakraam.
Toen hoorde ik de vliegtuigen. Ik hoorde, dat het er heel veel waren. Ik dacht:
het zijn er misschien wel tien. Ik rende naar het raampje om te kijken.
Tien vliegtuigen had ik nog nooit bij elkaar gezien. Ik keek naar buiten en .ik zag
er eerst een paar, en toen zag ik er nog meer. Ik begon te tellen en ik telde er tien
en twintig en dertig, allemaal zwarte spikkels in de blauwe lucht.

Er kwamen er steeds meer en ik begreep niet waar ze vandaan kwamen want
Nederland, dacht ik, heeft toch niet zoveel vliegtuigen. Ik riep mijn broer, maar
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die wilde niet uit zijn bed komen. 'Ga slapen', mopperde hij, 'het is maar een
oefening'. We waren wel gewend dat de soldaten oefenden. Want de oorlog was al
meer dan acht maanden aan de gang. Duitsland was de oorlog begonnen.
Het wilde heersen over Europa. Het Duitse leger had het land Polen aangevallen.
Toen verklaarden Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. Maar Polen
had de strijd verloren. Toen bezetten de Duitsers ook Denemarken en Noorwegen.
In Nederland was het nog vrede; ons land wilde niet meedoen. Ik keek weer
naar de vliegtuigen. Ik zag dat er zwarte kruisen op stonden en als jongen wist ik
natuurlijk, dat er op Nederlandse vliegtuigen cirkels geschilderd waren.
'Ze zijn niet van ons', riep ik. 'Toe nou', zei mijn broer, 'jij hebt er toch geen
verstand van'. Ik wilde hem tegenspreken, maar op dat moment hoorden we harde
knallen. 'Ze schieten', riep ik. 'Het is oorlog, het is oorlog'. Mijn broer riep nog
'Ach wel nee', maar juist toen klonk er een daverende slag, zo hard dat het dak
ervan kraakte. Mijn broer stond ineens overeind en zei: 'Dat moet een bom zijn'.
Maar even later kwam onze buurman roepen, dat onze soldaten de brug over de
Rijn in de lucht hadden laten vliegen en dat we in oorlog waren met Duitsland.
Het waren Duitse vliegtuigen, die met die zwarte kruisen.
's Middags huilde mijn moeder. Toen kwamen er auto's door de straat,
vreemde auto's met vreemde soldaten. Ze stonden op de treeplanken en keken in
de huizen toen ze voorbijreden. Mijn moeder deed de gordijnen dicht. 'Je moet
niet naar de vijand kijken', zei ze. Ze zei ook: 'Gelukkig hoeft je vader dit niet
mee te maken'. Mijn vader was voor de oorlog overleden.
Ons leger was al uit Arnhem verdreven. Het had niet zoveel soldaten, zoveel
wapens en vooral niet zoveel vliegtuigen. Op de dertiende mei was onze
Koningin Wilhelmina, de moeder van Koningin Juliana, naar Engeland gevaren.
Ook de ministers gingen daar naartoe. Ze konden niet in Den Haag blijven, want
dan zouden ze gevangen genomen worden. De veertiende mei gebeurde er iets
verschrikkelijks. Op de bruggen over de Maas bij Rotterdam konden de Duitsers
niet verder komen, omdat de Nederlandse soldaten daar zo hard vochten.
Toen dreigden de Duitsers de stad met bommen uit vliegtuigen te verwoesten.
De Nederlandse generaal begreep, dat hij dat niet mocht laten gebeuren.
Hij gaf zijn soldaten bevel, op te houden met vechten. Maar de vliegtuigen
kwamen toch. Even na één uur gooiden ze hun bommen dwars over de stad.
Ze vlogen laag en hun bommen konden niet missen.
Na korte tijd stond het midden van de stad helemaal in brand. Het woei hard en de wind
joeg de vlammen van het ene gebouw naar het andere. Bijna duizend onschuldige
mensen stierven in de puinhopen en het vuur. Boven de stad was de lucht pikzwart van de
rook, dagenlang. Pas na weken konden de laatste branden worden gedoofd. Toen was het
midden van de stad één onafzienbare puinhoop mei hier en daar, als door een wonder
gered, nog een gebouw, dat overeind stond. Het midden van de stad was weggevaagd. Je
zou kunnen zeggen, dat Rotterdam een stad zonder hart was geworden.
Op de middag toen het hart uit Rotterdam werd gerukt, dreigden de Duitsers ook de stad
Utrecht met bommen te verwoesten. Generaal Winkelman, onze onverschrokken
opperbevelhebber, wist dat de Engelsen en Fransen ons land niet te hulp konden komen.
Daarom nam hij een moeilijk maar wijs besluit. Het Nederlandse leger gaf zich op zijn
bevel aan de Duitsers over. Om zeven uur 's avonds hoorde ik de generaal voor de radio
zeggen: 'Wij hebben de wapens moeten neerleggen, omdat het niet anders kon'. Mijn
moeder zei zachtjes: 'Wat gaat er nu gebeuren?'
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Het beeld schreeuwt
De puinhopen zijn opgeruimd. Het hart van Rotterdam staat vol met mooie, nieuwe
gebouwen. Het ruikt er niet meer naar brand. Als het er waait, waaien er geen wolken stof
meer over lege vlakten.
Toen wel.
In de verte zie je de schepen in de havens.
Je kunt ze horen ook. De hijskranen zwaaien
hun lange armen door de lucht. En hier is
een klein plein. Het heet 'Plein 1940'. Op het
plein staat een groot beeld. Het is wel zes
meter hoog.
liet staat op een hoog voetstuk. Je kunt er
helemaal niet bij. Kijk: dat beeld zegt
iets over die verschrikkelijke middag toen de
bommen vielen op de stad. Wat je meteen
ziet zijn de armen en de handen van het
beeld. Ze steken de lucht in. Het lijkt of /e
genade smeken. Het lijkt of ze iets tegen
willen houden. Als je kijkt, denk je misschien:
is dat nu een mens? Wat ziet die er raar uit.
De benen staan wijd uit elkaar en lijken
helemaal niet op echte benen. Er zitten zulke
vreemde knikken in. En het lijf is ook vreemd.
Midden in het lijf zit helemaal niets. Je kunt
er dwars doorheen kijken. Er gaapt daar een
groot gat. En het gezicht is lelijk. Je kunt
eigenlijk alleen maar de mond zien. De mond
is wijd open. Denk eens aan een schreeuw.
Het beeld schreeuwt. Het beeld steekt
wanhopig zijn armen in de lucht en het
schreeuwt tegen de lucht. Daar waren de
bommenwerpers, weet je wel? En in het lijf zit geen hart meer. Net als in de stad,
toen, na die middag. Daar zat ook geen hart meer in. Net als de stad schreeuwt
het beeld van pijn en wanhoop tegen het onheil uit de lucht. Het gezicht is lelijk en dat
moet het ook zijn. De stad heeft pijn, de stad wordt mishandeld.
Daar hoort geen mooi gezicht bij.
Naast het beeld staat iets dat op een dode boom lijkt.
Er zitten geen takken meer
aan en geen bladeren. Je kunt gewoon denken aan alles wat dood ging in de stad.
Ook de bomen verschroeiden.
Dit beeld is van brons. Brons is een metaal. Je kunt het smelten. Dan kun
je het in vormen gieten, net zoals je een vorm kunt vullen met zand op het strand.
Het beeld is gemaakt door een kunstenaar uit Parijs. Hij heet Ossip Zadkine.
Hij is geboren in Rusland, dat kun je nog wel zien aan zijn naam. Hij heeft zijn
beeld een titel gegeven. Het heet eenvoudig en duidelijk: 'Monument voor een
verwoeste stad'. Een monument is iets waarmee je andere mensen aan iets Iaat
terugdenken.
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Dit monument laat ons terugdenken aan de regen van bommen op
een weerloze stad. Aan dood, die uit de lucht kwam. Het is niet een echte mens,
die daar zijn armen omhoog steekt. Het is veel meer dan één mens. Het zijn er
honderdduizenden tegelijk.
Als je er zo naar kijkt, hoefje je niet te storen aan de vormen, die niet echt-goed
zijn. Kijk maar naar de armen en handen, kijk maar naar het gat, kijk maar naar
de schreeuw van een stad zonder hart.
En denk dan niet alleen aan de stad Rotterdam. Er zijn zoveel steden in Europa
met bommen verwoest. Ook in Duitsland, later, toen het de oorlog ging verliezen

Vrijheid wat is dat.'
Toen wij onze vrijheid verloren hadden, op de avond van de veertiende mei van het jaar
1940, wisten we eigenlijk niet zo goed wat vrijheid was. Als je altijd in een vrij land hebt
geleefd, weet je niet beter of het hoort zo. Je wordt geregeerd door je eigen Koningin en
door je eigen ministers. Je vader en je moeder mogen zelf zeggen hoe het moet. Dat doen
ze als ze gaan stemmen voor de verkiezingen. Dan wijzen ze mensen aan die ze
vertrouwen. Die mensen praten met de ministers en de ministers luisteren naar hun
wensen. De ministers geven de Koningin raad. Dat is vrijheid. Vrijheid is ook, datje
gewoon mag zeggen, datje het ergens niet mee eens bent. Je mag het op straat zeggen of
in de krant schrijven, waar je maar wilt. Natuurlijk mag je niet stelen of iemand
vermoorden. Je weet: de politie zorgt, dat de misdadigers worden gepakt. Er zijn regels
waar iedereen zich aan moet houden, in het verkeer bijvoorbeeld. En je moet ook op tijd
naar school. Maar die regels hebben we zelf gemaakt.
Toen de Duitsers eenmaal ons land hadden veroverd, schaften ze onze vrijheid af. Toen
maakten zij de regels. We moesten doen wat zij wilden. We mochten niet zeggen, dat we
het daar niet mee eens waren.
We mochten het niet in de krant schrijven, maar we konden het ook op straat niet meer
zeggen. Want als ze dat hoorden, werd je gevangen genomen. In de gevangenissen
horen alleen mensen te zitten, die zich niet aan ónze regels willen houden. Maar nu
kwamen er in de gevangenissen ook mensen, die zich als eerlijke Nederlanders hadden
gedragen. Die niet wilden bukken voor de vijand. Mensen, die zagen dat de Duitsers één
groot wapen zouden gebruiken. Dat wapen was de angst. Als je iemand hard genoeg
slaat, wordt hij wel bang, dachten de Duitsers. Als je Nederland hard genoeg slaat, wordt
Nederland bang. We zullen met Duitse soldaten, Duitse politie, Duitse gevangenissen en
Duitse gevangenkampen Nederland wel bang maken. We zullen de Nederlanders hun
goederen en hun fabrieken en desnoods hun huizen afpakken, hun voedsel en hun
machines stelen. Wie zich verzet straffen we met gevangenis of met de dood. Je voelde
de angst op school.
Ineens moest je bijvoorbeeld een boek inleveren. In dat boek stond dan iets tegen
Duitsland. Of er stond iets in over onze vrijheid. Dat mocht niet, dat was verboden. Soms
kreeg je het boek weer terug. Dan waren er een paar bladzijden uitgehaald. Veel leraren
durfden niet meer te zeggen wat ze dachten. Ze waren bang dat ze verraden zouden
worden.
Ik weet nog goed dat één leraar niet bang was. Ik weet nog als de dag van gisteren hoe hij
op een novemberdag van het jaar 1940 de klas binnenkwam, ons aankeek en zei: 'Ik geef
vandaag geen les. Ik weiger les te geven. De Duitsers hebben mijnheer Bendien
ontslagen'. Toen liep hij de klas uit. Wij liepen ook naar buiten. We wisten niet dadelijk wat
er aan de hand was. Wij begrepen wel, dat onze leraar één van die mensen was, die niet
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bang waren voor de Duitsers. Dat hij er een was van het verzet. Schrijf het maar met
hoofdletters: Het Verzet. Daar bedoelen we al die mensen mee, die niet voor de angst
door de knieën gingen. Al die mensen, die zich niet lieten verbieden, Nederlander te zijn
en te blijven. Maar we begrepen niet, waarom de heer Bendien ontslagen was. Waarom
mocht hij ons geen les meer geven? Toen zei er iemand: 'De heer Bendien is een Jood'.
En toen heb ik, al was ik nog maar jong, geweten dat alles nog veel erger zou worden.

Een sterke kerel zegt neen
Op het Jonas Daniël Meyerplein in Amsterdam staat onder de oude bomen een man van
brons. Hij is groot en zwaar. Het is een sterke kerel, dat kun je zo zien. Hij doet niets. Hij
heeft zijn linkervoet naar voren gezet en zijn armen aan weerszijden hangen naar omlaag.
Maar kijk, het is net of hij zo dadelijk wil gaan vechten, of hij iets wil gaan vastpakken. Of
staat hij iets te zeggen? Hij heeft zijn hoofd een beetje achterover. Kijk, hij heeft een pet
op en hij heeft werkkleren aan. Hij heeft de mouwen over zijn gespierde armen
opgestroopt. Geen gemakkelijke baas, dat zie je wel. Geen man die bang is. Een man, die
het niet langer neemt. Een man, die zich niet langer laat verbieden. Een man, die niet
meer wil bukken. Dit standbeeld vertelt je iets over het verzet van Nederlandse arbeiders
tegen de vijand.
Het vertelt je, dat gewone mensen het niet langer konden verdragen de knecht te zijn van
de Duitsers. Kijk naar het beeld, dan zie je het. Het geduld van die man is op. Hij gooit het
werk er bij neer. Hij heeft er genoeg van, slaaf te zijn. Hij staakt. De staking begon op de
25ste februari van het jaar 1941 in Amsterdam. Er was een bijzondere reden voor.
Precies dezelfde reden, waarom mijn leraar ook geen les meer wilde geven. Ik vertelde je
dat er een leraar was ontslagen, omdat hij een Jood was. Joden zijn Nederlanders net als
jij en ik. Het zijn gewoon onze landgenoten. Maar de Duitsers geloofden in één enkele
man. Aan die man hadden zij alle macht in hun land gegeven. Die man heette Adolf Hitler.
En Adolf Hitler haatte de Joodse mensen. Hij stookte zijn landgenoten op, tegen de wereld
en tegen de Joden. Toen hadden de Duitsers zich tegen Hitler moeten verzetten. Maar dat
deden ze niet. Ze hielpen hem bij zijn haat.
In Duitsland werd de Joodse mensen alle vrijheid afgenomen. En toen de Duitsers ons
land bezetten, deden ze dat hier ook. Ze lieten in café's bordjes ophangen, dat Joden er
niet in mochten. Ze gaven het bevel, Joden te ontslaan uit hun betrekking.
Ze verboden, dat Joden naar de bioscoop gingen en Joodse jongelui mochten niet meer
leren wat ze zelf wilden leren.
Ook moesten de Joodse mensen op hun kleren een gele ster dragen. Op die manier
probeerden de Duitsers hen te schande te maken. Je moet je eens indenken, hoe wreed
dat allemaal is.
De Joden hadden de Duitsers niets kwaads gedaan. Ze werden alleen maar gestraft
omdat ze Jood waren. Ten slotte, en dat was in die maand februari, begonnen de Duitsers
rondom het Jonas Daniël Meyerplein zo maar Joodse mannen en jongens gevangen te
nemen. Er woonden er daar veel in die buurt.
De Joden werden geslagen en door politiehonden gebeten en dan weggebracht naar
kampen in Duitsland. En toen dat gebeurde, was het geduld van de Amsterdamse
arbeiders op. Ze konden die mishandelingen niet langer aanzien. Ze gooiden het werk er
bij neer. Terwille van de vrijheid en terwille van hun medemensen besloten zij openlijk
tegen de Duitsers te zeggen, dat het nu niet langer ging.
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Trots en fier staat daar de bronzen 'Dokwerker' (dat is dus een man, die in een
scheepsdek werkt) op het Jonas Daniël Meyerplein. De beeldhouwer Mari Andriessen
heeft hem gemaakt. Hij heeft hem heel eenvoudig gemaakt, dat zie je. Net zo eenvoudig
en flink als de mensen, die het waagden het tegen de gewapende vijand op te nemen.
Enkele stakers hebben dat met hun leven moeten boeten. Ze werden doodgeschoten. En
van meer dan vierhonderd Joden, die naar Duitsland werden gesleept, is er slechts één na
de oorlog levend teruggekeerd. En toch zou het nog erger worden. Kon het dan nog
erger?
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Hier wordt niet meer gespeeld
Naar een schouwburg ga
je voor je plezier. Daar
wordt toneel gespeeld. De
mensen gaan er naar toe
om een avond uit te zijn en
te genieten van kunst. Er
is in Amsterdam, niet ver
van het Jonas Daniël
Meyerplein, een
schouwburg waar nooit
meer toneel zal worden
gespeeld. Hij heet de
Hollandse Schouwburg en
hij staat aan een gezellige
drukke straat, de Plantage
Middenlaan. Er vlak bij is
Artis, de dierentuin. In de
Plantage Middenlaan is
altijd lawaai. Er komt veel
verkeer doorheen. In de
schouwburg zelf is het
volkomen stil. Als je ervoor
staat, zie je er eerst
misschien niets bijzonders
aan. Het lijkt een mooi
deftig gebouw van
honderd jaar geleden. Bij
het dak zitten er beelden
aan. Toch is er iets
vreemds. Als je naar
binnen kijkt, zie je dat er
achter die grote voorgevel
eigenlijk niet echt een
gebouw zit. Je kunt goed
naar binnen kijken, want
het gebouw heeft geen
voordeur.
Je kunt zo naar binnen lopen. Dan kom je in een portaal. En achter het portaal houdt het
gebouw op.
Daar is een grote lege binnenplaats, zonder dak. En helemaal achteraan die binnenplaats
staan nog stukken van muren.
In het midden staat heel groot een zuil. Daar waar die zuil staat was eens het toneel. Loop
er maar heen. Zie je die woorden op de muur staan? 'Ter herinnering aan hen die van hier
werden weggevoerd'. Kijk nu eens naar het voetstuk van de zuil. De zuil staat op een
grote ster. Dat is de ster van het Joodse volk.
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De mensen, die van hier werden weggevoerd hebben eerst nog gehoopt, dat het zo'n
vaart niet zou lopen. Er werden wel steeds honderden Joodse mensen gevangen
genomen en die verdwenen dan voorgoed, die zag je dan nooit meer terug, maar de
Duitsers namen toch niet iedereen gevangen.

Ze vonden zelfs goed, dat in deze schouwburg Joodse kunstenaars optraden. Dat mocht
nergens anders meer. Er is nog gelachen hier en hartelijk geklapt voor mooi toneelspel en
mooie muziek. Maar in de nacht van de vijftiende juli 1942 reden voor het eerst trams vol
gevangen Joodse mensen naar het Centraal Station. Daar stond een trein klaar en die
bracht ze naar een kamp in Westerbork in de provincie Drenthe. Iedereen moest mee:
mannen, vrouwen, kinderen, iedereen. De Duitsers zeiden dat ze in het Oosten, in Polen,
zouden moeten gaan werken. In Westerbork, achter prikkeldraad en wachttorens, stonden
houten schuren. Daar moesten de mensen in wonen tot er weer nieuwe treinen kwamen
om hen weg te halen. De treinen reden hen 's nachts naar Duitsland. De mensen werden
op elkaar gepropt in veewagens. Ze kwamen nooit meer terug. Ze werden door de
Duitsers gedood.
Er leefden in het vrije Nederland 140.000 Joodse mensen. Toen we eindelijk wéér vrij
waren, waren er meer dan honderdduizend van die mensen vermoord. Vele tienduizenden
Joodse mensen hebben hier in de Hollandse Schouwburg opgesloten gezeten, voordat ze
voor eeuwig vertrekken moesten uit Amsterdam, dat voor hen had gestaakt. Daarom wordt
er nu niet meer toneel gespeeld in de Hollandse Schouwburg. Het is een monument
geworden, net als het standbeeld van Mari Andriessen. Het wil je laten terugdenken aan
wat er gebeurde.

Het werd heel donker om ons heen
Het werd donker in ons land. Onze gedachten waren donker. Het was moeilijk om te
blijven geloven, dat we ooit weer eens vrij zouden worden. Het was niet gemakkelijk te
blijven hopen. Het nieuws dat we hoorden, was somber. De Duitse troepen vielen nu ook
Rusland aan en het leek, dat Rusland het ging verliezen. Op de morgen van de achtste
december van het jaar 1941 raakten wij ook in oorlog met Japan. Nederlands-Indië was
natuurlijk niet door de Duitsers bezet. Dat lag aan de andere kant van de aarde. Het werd
nog bestuurd door vrije Nederlanders. Japan viel in de Stille Zuidzee de Amerikanen aan,
onverwacht, net als de Duitsers. Aangezien de Japanners het duidelijk ook op ons Indië
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hadden gemunt, verklaarde onze regering Japan de oorlog. Onze vloot werd door de
Japanners bij een grote zeeslag vernietigd. Toen stuurde Japan schepen met soldaten
naar de eilanden van Indië en begon daar het gevecht. Tegen de overmacht waren onze
soldaten niet opgewassen. Op maandag 9 maart 1942 werd bekend gemaakt, dat onze
soldaten zich moesten overgeven aan de Japanners. En de Japanners waren net zulke
wrede vijanden als de Duitsers. Ze sloten onze soldaten en onze burgers op in gevangen
kampen. Ze behandelden hun gevangenen niet als mensen. Ze maakten van de gevangen
soldaten slaven. Ze brachten hen naar de mijnen en naar het hete oerwoud van Birma in
Achter-Indië. Acht en een half duizend Nederlandse soldaten stierven als slaven van de
Japanners. En meer dan tienduizend Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen stierven
in de Japanse kampen. Wie had er nog hoop bij zoveel verdriet? Wie had er nog
vertrouwen?
Zij hielden koers
Over alle zeeën van
de wereld voeren nog
schepen met een
Nederlandse vlag.
Daar waren schepen
van de marine bij, dus
van de oorlogsvloot. Zij
hielpen de Engelsen
en Amerikanen bij de
gevechten. Er waren
ook schepen bij van de
Nederlandse
koopvaardij. Schepen
dus voor passagiers,
en voor vracht. Tankschepen voor benzine
en olie. Zij vervoerden
soldaten en ze
vervoerden voorraden:
voedsel en wapens
voor Engeland en voor
Rusland, dat
manmoedig doorvocht
tegen de Duitsers.

Dat was een gevaarlijk werk. De zee werd onveilig gemaakt door de duikboten van de
Japanners en de Duitsers. Duikboten brengen een schip tot zinken door er een torpedo op
af te schieten. Ook vielen vliegtuigen de schepen aan met torpedo's en bommen. Toch
moesten de schepen blijven varen. En ze bleven varen!

In Rotterdam kun je aan de waterkant, vlak bij de binnenvarende schepen, een monument
zien, dat doet terugdenken aan de moed van de mannen van de koopvaardij.
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Het is een monument, dat boven alle andere uitsteekt. Het is ontzaglijk hoog. Wel bijna
vijftig meter. Een Italiaanse beeldhouwer, die al lang in Amsterdam woont en die Fred
Carasso heet, heeft het bedacht. Je kunt zien dat het de voorkant is van een schip. De
boeg van een schip. Het monument heet dan ook 'De Boeg'. Er bovenin zitten de gaten
voor de kettingen van de ankers. Het is gemaakt van platen van een licht metaal,
aluminium. En kijk, het rijst geweldig omhoog uit golven van een soort steen. Zie, die
vleugels daar onderaan, dat zijn de golven. Trots staat de boeg overeind. Trots bleven de
schepen doorvaren. Lees maar wat er op het voetstuk staat. 'Zij hielden koers'.
De mannen van de koopvaardij gaven de moed niet op.

Zij weken niet af van hun doel. Twaalfhonderd zeelieden zijn omgekomen. De helft van
onze schepen werd tot zinken gebracht. Maar de anderen hielden koers. In het gevangen
Nederland waren er ook mensen, die koers hielden. Ook al was het nog zo donker, ook al
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was er nog zo weinig hoop, zij hielden vol dat Nederland weer vrij zou worden. Je moet
niet denken, dat iedereen zo dacht. Veel mensen verloren de moed, veel mensen lieten
zich bang maken. Er waren zelfs mensen die de vijand gingen helpen. Maar een kleine
groep durfde het aan, zich met de daad tegen de Duitsers te verzetten.

Trouw aan een gescheurde vlag
Bij de brug over de rivier de Waal te Nijmegen staat een beeld van een man met een vlag.
Om die brug is bitter hard gevochten. Op de zesde juni van het jaar 1944 hadden onze
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bondgenoten troepen aan land gezet in Frankrijk. Dat was de Invasie. De Duitsers konden
die invasie niet tegenhouden. Na een paar maanden werden /,e uit Frankrijk verdreven.
Nu naderde de vrijheid. België werd bevrijd. En de eerste stukken van Nederland werden
bevrijd. In Brabant en Zuid-Limburg trokken de bevrijders binnen. De mensen daar
juichten. Wij juichten niet. Wij moesten nog wachten.
Op de morgen van de zeventiende september van het jaar 1944, een zondag, zat mijn
moeder in de kerk. Er was al eens luchtalarm geweest, maar er waren geen vliegtuigen
gekomen. Kort nadat ze weggegaan was, begonnen de sirenes weer te loeien. En nu
kwamen er boven Arnhem een heleboel vliegtuigen. Ze schoten en ze gooiden bommen.
Het was een oorverdovend lawaai, nog veel harder dan op die vroege ochtend van de
tiende mei 1940. Ik klom op het dak om goed te kunnen kijken, maar ik ging er gauw weer
af, want er werd veel te hard geschoten. Intussen zat mijn moeder in de kerk te zingen.
Het orgel speelde. Ineens hield het orgel op. Er was geen elektrische stroom meer. De
mensen zongen nog even door. Toen hoorden ze het lawaai buiten. Ze begrepen dat er
iets bijzonders gebeurde. Ik was nog steeds thuis en hoorde onze buurman roepen: ze
landen in Oosterbeek. Dat begreep ik niet. Wie landden er in Oosterbeek? Vliegtuigen?
Dat kon toch niet. De buurman riep: op zolder, daar kun je ze zien boven de bomen. Ik zag
dat hij gelijk had. In de verte was de hele lucht vol met parachutes. Het was net zulk
prachtig weer als op de tiende mei 1940. De Duitsers hadden toen ook geprobeerd, met
parachutisten een stuk van ons land te bezetten. Dat was niet gelukt.

Een paar minuten is het stil
Overal.
In de kleine dorpen en de grote steden is het op de avond van de vierde dag van
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mei even stil. Elk jaar leggen Koningin en Prins op de vierde mei een krans bij het
nationale Monument op de Dam.
De Dam, dat weet je, is een plein midden in Amsterdam. En zelfs daar is het dan
stil. Je ziet een hoge witte zuil voor een ronde muur. Aan weerszijden staan mannen,
uit steen gehakt door John Radecker. Die mannen verbeelden het verzet.
Het voetstuk van de zuil is vierkant. Daarop heeft de kunstenaar een man afgebeeld die
gemarteld wordt. Een man die niet meer verder kan van de pijn.
Daarboven zweeft een vrouwenfiguur. Ze steunt een kind. Er zijn bloemen boven
haar en een duif. Zij is de vrijheid, de vrede.
Naar de vrijheid en de vrede hebben wij vurig verlangd. Veel mensen hebben vergeefs
verlangd. Ze hadden er alles voor over, maar ze hebben vergeefs verlangd. Denk aan hen
als het de avond van de vierde mei is.

Denk aan hen, als het stil
wordt. Het valse geloof in
de haat heeft dood gezaaid
over de wereld, vijfjaar lang.
Mensen worden niet
geboren om op een
slagveld te sterven, of om
doodgeschoten te worden
of om vermoord te worden.
Mensen worden geboren
om te leven.
Jij leeft.
Denk aan de mensen, die
we verloren hebben, toen.
Mensen precies zoals jij en
ik.

Was geschreven…. Pierre
Janssen
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De Slag in de Javazee eiste het leven van 2.242 marinemensen, van wie 1.095
Nederlanders. Strategisch gezien had de zeeslag geen invloed op de oorlogvoering. De
landing van Japanners op Java werd er slechts twee dagen door vertraagd.
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Nederlands - Indië
'Insulinde', noemde de schrijver Eduard Douwes Dekker het eilandenrijk, 'dat zich daar
slingert om de evenaar als een gordel van smaragd'. De Nederlandse kolonie had de
afmetingen van een werelddeel. Legt men de noordpunt van Sumatra in de buurt van
Ierland op de kaart van Europa, dan bevindt het uiterste zuidoosten van (Nederlands)
Nieuw-Guinea zich ten oosten van de Kaspische Zee, ligt het noordelijke puntje van
Borneo bij de Golf van Riga en reikt Java tot Midden-ltalië.
Er woonden zeventigmiljoen mensen, van wie vijftigmiljoen op Java, toen Duitsland op 10
mei 1940 Nederland binnenviel.
Na het bekend worden van dit nieuws liet de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië,
jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, alle Duitsers interneren. Dat waren
er 3.300, van wie 900 bemanningsleden van Duitse schepen die in Indische havens voor
anker waren gegaan. Voorts werden 500 van de 1.100 NSB'ers opgepakt.
Nederlands-Indië oefende een grote aantrekkingskracht uit op Japan. Vooral haar
aardoliebronnen werden begeerd.
Dat Japan boze plannen had, bleek in september 1940, toen twee Japanse divisies bases
in het noordelijk deel van Frans-Indo-China bezetten. In juli 1941 volgden nog eens 40.000
Japanners, die over het zuidelijk deel van Frans-Indo-China uitzwermden.
Herhaaldelijk werden Japanse vissers aangetroffen in wateren van strategisch belang.
Ook hotelbedienden, kappers en prostituées spioneerden voor de Japanse
inlichtingendienst, die achter de Nanyo Warehousing Company in Batavia schuil ging.
Doordat Nederlanders erin waren geslaagd om het Japanse codesysteem te breken,
konden haar activiteiten op de voet worden gevolgd.
Verdacht vonden Indische kranten dat Japanse tokohouders in augustus/september 1941
uitverkoop hielden. 'De Japanners worden gemobiliseerd; een oorlog nadert,' werd
geconcludeerd.
Op 7 december l941 overvielen Japanse vliegtuigen, die vanaf vliegdekschepen waren
opgestegen, de Amerikaanse Pacificvloot in Pearl Harbor, op Hawaï. Conform zijn
consignes verklaarde de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Japan, op 8
december 1941, de oorlog. In Londen ondertekende koningin Wilhelmina de proclamatie
die door alle ministers werd gecontrasigneerd.
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer liet alle Japanners interneren. Het waren er nog
ongeveer tweeduizend. Aan het 50.000 man sterke Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
werden 30.000 dienstplichtige Nederlanders toegevoegd.
Nog vóór de jaarwisseling zetten Japanners voet aan wal op Borneo.
Kort na de jaarwisseling besloten Amerika, Australië, Engeland en Nederland hun koloniën
in Oost- en Zuid- Azië gezamenlijk te verdedigen. Opperbevelhebber van dit ABDACommand (American, British, Dutch and Australian Command) was de Britse generaal
Archibald Wavell, die zijn hoofdkwartier in Bandoeng, op Java, had. Bevelhebber van de
zee- strijdkrachten was de Amerikaanse admiraal Thomas Hart, die na een maand werd
opgevolgd door de Nederlandse admiraal Conrad Helfrich.
Uit beschikbare kruisers en torpedobootjagers werd een Geallieerd gevechtseskader
gevormd, waarover schout-bij-nacht Karel Doorman het commando kreeg. Het verschil in
taal, seinstelsel en vlaggencode was een handicap.
De Japanners beschikten over een homogenere strijdmacht; moderner materieel;
zwaarder geschut en torpedo's met een grotere reikwijdte. Bovendien hadden zij steun
vanuit de lucht. Het Geallieerd gevechtseskader miste die luchtsteun. Het moest de
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Japanners zelf zoeken. Op de Javazee geen sinecure. Zij omvat 480.000 vierkante
kilometer.

Op 27 februari 1941 was de Japanse invasievloot voor Oost-Java in aantocht. De
dekkingsmacht bestond uit twee zware en twee lichte kruisers alsmede veertien
torpedobootjagers. Het Geallieerd gevechtseskader, dat op zoek naar haar was, telde
negen torpedobootjagers en vijf kruisers, waaronder de 'Java' en 'De Ruyter'. Omstreeks
kwart over vier die middag ontstond er vuurcontact.
De Britse kruiser 'Exeter' werd getroffen door een granaat, die zes van de acht ketels
buiten werking stelde. De Nederlandse jager 'Witte de With' begeleidde de kreupele
kruiser naar Soerabaja. Kort daarop werd de 'Kortenaer' tot zinken gebracht, gevolgd door
een Britse jager, de 'Electra'.
Omstreeks zes uur beval Doorman: 'All ships. Follow me', later gedramatiseerd tot: 'Ik val
aan; volg mij.' 'Alle schepen' was het adres; 'Volg mij' het dienstbericht, dat met een lamp
werd overgeseind. Met dit tactische sein wilde de schout bij-nacht het linieverband
herstellen. Nadat de jagers hun torpedo's hadden verschoten, zetten de kruisers de strijd
zonder torpedobootjagers voort. Kort vóór middernacht werden de 'Java' en 'De Ruyter' tot
zinken gebracht. Van de 483 opvarenden op de 'De Ruyter' werden er 125 gered; van de
525 opvarenden op de 'Java' slechts 34.
De Amerikaanse kruiser 'Houston' en de Australische kruiser 'Perth' wisten te ontkomen.
maar werden evenals de 'Exeter' en zijn begeleidende jagers, op 1 maart 1942,
getorpedeerd. In totaal eiste de Slag in de Javazee 2.242 marinemensen van wie 1.095
Nederlanders. Dat is bijna de helft van het aantal militairen dat in de meidagen van 1940
op Nederlandse bodem is gesneuveld. Strategisch gezien had de zeeslag geen invloed
op de oorlogvoering. De landing van de Japanners op Java werd er twee dagen door
vertraagd. Op 8 maart 1942 capituleerde in Kalidjati gouverneur-generaal Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer. Nederlandse militairen werden krijgsgevangen gemaakt;
Europeanen geïnterneerd.
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De Japanners werden op Java als bevrijders begroet. Inheemsen zagen in hen
medestanders in hun streven naar onafhankelijkheid. Ze werden echter teleurgesteld. De
Japanners bleven heer en meester. Intimidatie en terreur werden niet geschuwd.
Van effectief verzet tegen de Japanners was alleen sprake op Celebes en op de
Molukken, met name op Ambon. In oktober 1942 rolden er de eerste hoofden onder
Japanse zwaarden. In april 1944 landden Geallieerde troepen op de noordkust van NieuwGuinea, een jaar later op de oostkust van Borneo. Zij werden verrast door de
zelfmoordaanvallen van de Japanners. Hun bevelhebbers pleegden harakiri, een rituele
zelfmoord, waarbij met een samoeraizwaard de buik werd opengesneden.
In de strijd om de Filippijnen werden voor het eerst zelfmoordvliegtuigen ingezet, de
zogenoemde kamikazes. De piloten stortten zich met hun toestellen en explosieven op
Amerikaanse oorlogsbodems.
Pas nadat een atoombom op 6 augustus 1945 Hirosjima en op 9 augustus 1945 Nagasaki
grotendeels van de aardbodem had weggevaagd en de Sovjetunie met drie legergroepen
het door Japanners bezette Mantsjoerije was binnengevallen, capituleerde Japan op 15
augustus 1945.
Twee dagen later riepen de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging in NederlandsIndië. ir. Soekarno en dr. Mohammed Hatta, de Republiek Indonesië uit. Er ontstonden
bloedige gevechten tussen jonge nationalisten en Britse troepen, die Nederlands-Indië
namens de Geallieerden bezetten.
Pas in maart 1946 gingen de eerste Nederlandse militairen aan land. Hun aantal zou tot
100.000 oplopen. Er werd een bestand gesloten met de nationalisten, maar schendingen
leidden tot twee politionele acties. De eerste vond in juli 1947 plaats; de tweede in
december 1948. Onder druk van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam het in
1949 tot een soevereiniteitsoverdracht. Pas in 1962 werd de Nederlandse vlag op NieuwGuinea gestreken. Daarmee kwam een definitief einde aan de Nederlandse aanwezigheid
in Azië, die omstreeks 1600 was begonnen.

Duitsers komen stad
binnen per fiets…..

Voor mijn familie is de uitbraak van de oorlog een schok, ze hebben het wel zien
aankomen, maar toch. Die eerste drie oorlogsdagen verlopen nog redelijk rustig. De
mensen zijn bang en niemand weet wat er staat te gebeuren. Als Den Helder op 14 mei
1940 onverhoeds door de Luftwaffe wordt gebombardeerd breekt letterlijk de hel los. De
burgers worden zich er van bewust dat Den Helder een belangrijk doelwit zal zijn in de nu
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in gang zijnde oorlog door de aanwezigheid van een marinehaven, Rijkswerf en vliegveld
De Kooy.
In Paniek trekken grote groepen mensen, beladen met have en goed, de stad uit en
zoeken onderdak in de omgeving. In Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna, overal
worden in allerijl vluchtelingen opgevangen. Als de ergste schrik voorbij is en de rust weer
enigszins terugkeert, volgen kort daarna, op 16 mei, de eerste Duitse militaire bezetters.
Op de fiets. Zij vorderen onderdak in de ULO school op de Vismarkt. Het bombardement
heeft grote schade aangericht. Naast de Rijkswerf zijn er ook een aantal woningen
geraakt, er zijn 28 doden te betreuren en de gebouwen van vliegveld De Kooy zijn vrijwel
met de grond gelijk gemaakt.
Na deze eerste ervaring met
oorlogshandelingen proberen de
mensen, die nog niet gevlucht zijn,
hun gewone leven toch op te
pakken. Zoals altijd vent Djurre
gewoon zijn piepers uit en hij zal
regelmatig een biljartje hebben
gelegd. De familie klit weer samen in
Tuindorp en ik stel mij zo voor dat er
gesprekstof genoeg was.

De bezetter voert een algehele
verduisteringsplicht in om het voor
de geallieerden moeilijker te maken hun bommen gericht te lossen. De mensen gaven
daar toch wel graag gevolg aan, immers niemand wil als schietschijf dienen voor
luchtaanvallen. Toch waren er mensen die niet mee wilden doen aan het verduisteren.
Daar werd door de bezetter streng op toegezien en je kon er veel problemen met de
autoriteiten door krijgen. In totaal zal Den Helder 117 keer door een bombardement
worden getroffen. Het is daarmee het meest getroffen doelwit in heel Nederland. In eerste
instantie merken de burgers vrij weinig van de nieuwe situatie. De Duitse bezetter heeft na
de snelle verovering van ons land veel belang bij het vestigen van een pro-Duits
burgerbestuur. Het is de bedoeling van de Nazi's ons land als “verwant broedervolk”
geleidelijk in te lijven bij het grote Duitse rijk. Strategisch is Nederland te belangrijk
vanwege de ligging aan rivieren en zee. Aanvankelijk oefende de bezetter grote druk uit
op het stadsbestuur. Stilzwijgende medewerking aan het verzet en doorgespeelde
informatie heeft tot gevolg dat burgemeester Ritmeester uit het stadhuis wordt gesleept en
via het beruchte 'Oranjehotel' in Scheveningen in Concentratiekamp Buchenau belandt.
Zijn plaats wordt ingenomen door het fanatieke NSB-lid Frenking als waarnemer. Het aan
de Duitsers loyale stadsbestuur voert vervolgens stapsgewijs maatregelen door, waarmee
de basis werd gelegd voor de 'arbeitseinsatz' en de deportatie van joden en hen die zich
tegen de bezetter hadden verzet naar de beruchte concentratiekampen. Onze goed
geordende bevolkingsadministratie maakt een selectie van mensen eenvoudig en is
daardoor voor de bezetter van groot belang.
Verduistering en bommen
In Den Helder is het opnieuw raak als de stad door een geallieerde luchtaanval wordt
getroffen. In de nacht van 24 op 25 juni is er een zeer zwaar bombardement waarbij vele
doelen worden geraakt. Doelwit is het vernielen van de infrastructuur, de marinehaven en
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de door de Duitsers ingenomen Rijkswerf waar Duitse oorlogsvaartuigen liggen.
Vliegtuigen beschikten in die tijd over beperkt functionerende richtmiddelen. In de
duisternis was het niet goed mogelijk de beoogde doelen in een verduisterde stad te
raken. Daarvoor werden eerst lichtfakkels afgeworpen. Brisantbommen veroorzaakten
felle branden in de stad. De inwoners werden doodsbang en toen het eenmaal dag was
geworden kon het gevolg van de aanval met eigen ogen worden gezien. Een enorme
stroom vluchtende mensen met inderhaast bijeengepakt have en goed kwam op gang. Nu
drong pas bij velen het besef door dat je in Den Helder letterlijk op een schietschijf woonde
door de aanwezigheid van de Kriegsmarine en de door de Duitsers overgenomen
Rijkswerf.
Een ooggetuige uit de Sluisdijkbuurt beschrijft de gebeurtenissen van deze nacht in zljn
dagboek als volgt: ,,24 juni 1940: Een mooie warme dag. Het was de laatste dagen rustig
geweest dus sliepen we thuis. Zoals gebruikelijk ging ik om half elf naar bed en viel in een
diepe slaap. Niet lang daarna schrok ik wakker. Het afweergeschut vuurde in volle
hevigheid- Zoeklichten zochten de hemel af, vliegtuigen bromden in de lucht. Dromerig
sloeg ik het toneel gade vanuit het raampje in mijn kamer. Mijn vader kwam aangerend. Ik
kleedde me snel aan en stormde de trap af. Er klonken hevige inslagen van bommen en
het werd licht van de branden en de lichtsporen van het afweergeschut. Er scheen geen
eind aan te komen. Toen het even rustig was besloot mijn vader de stad uit te gaan naar
een boerderij waar we vaak sliepen. Een gevaarlijke onderneming. Drommen mensen
waren al op de been, allemaal de stad uit, vaak struikelend over puin en glasscherven.
Aan de rand van de stad streken we neer te midden van vele stadgenoten. Vanaf hier
zagen we de stad op vele plaatsen branden. Na enige tijd stilte weer vliegtuigen die
voornamelijk brandbommen afwierpen' soms leek het vlak bij ons. Intussen vroegen we
ons af wat er van ons huis over was..." De gevolgen waren vreselijk. Het
gemeentebestuur verordonneerde op last van de bezetter dat de bevolking 's nachts de
stad moest verlaten om verplicht elders te overnachten. Noodgedwongen slapen de
mensen daarom ergens bij een boer in het hooi of in een kippenhok. Ze moeten zichzelf
onder onmogelijke omstandigheden zien te redden.
Overdag gingen velen terug de stad in, om te kunnen
werken. Zoals de 3000 medewerkers van de Rijkswerf,
want als je ook nog eens je inkomen verloor maakte
dat
de ramp compleet' Maar onder degenen die niet aan
de
stad gebonden waren, kwam een grote
vluchtelingenstroom op gang. Ook mijn familie uit
Tuindorp moet noodgedwongen op de vlucht na het
bombardement van 24-25 juni 1940.
Op een foto uit die periode mis ik tante Geert met zoon
Harrie, mogelijk was zij al naar Groningen of heeft zij de foto gemaakt. Onze familie moest
redden wat er te redden viel. Als groenteventer kende mijn vader in de omgeving veel
mensen, hij was een ras sjacheraar en vond al snel voor de hele familie, in Julianadorp,
tijdelijk onderdak bij een boer waar een kippenhok voor tijdelijke bewoning werd gebruikt.
Daar verbleef de familie (15 personen) ongeveer een week. Goede raad is duur, want hoe
moet het nu verder? Wonen en slapen in Den Helder was te gevaarlijk. Maar het was wel
de plaats waar de inkomsten vandaan kwamen. Als de mensen dan de stad uit moeten,
simpelweg omdat het er te gevaarlijk wordt en je er je leven niet langer zeker bent, valt er
voor een groenteventer letterlijk geen snee droog brood meer te verdienen.
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De keus lag voor de hand: blijven in Den Helder en als schietschijf afwachten tot je wordt
geraakt of vertrekken naar familie in het veiliger Groningen of Friesland. Wat bij die
afweging een rol kan hebben gespeeld was het
gegeven dat mijn vader voor zijn handel een
vrachtauto had.
Daarmee was het mogelijk om over de Afsluitdijk te
gaan en spullen mee te nemen. De hele familie, die
gezellige Tuindorpclan (oma, opa, tante Sien met |o
en Jaap, tante Gré en ome Aart met zoon Piet en
mijn moeder met Cor, Jan en Co) besluit het door
hen zo geliefde Den Helder te verlaten. Op de fiets
gaan ze op weg. Via Den Oever, over de Afsluitdijk
richting Friesland.
De eerste stop is in Sneek en daar kunnen ze dan
even bijkomen van de verschrikkingen die ze
onderweg hebben gezien.
Strijdtoneel
Enkele weken eerder was de Afsluitdijk strijdtoneel
geweest van zeer zware gevechtshandelingen. Er is
gebombardeerd en er zijn op de Waddenzee
schepen beschoten en gezonken. Dat beeld moet
een grote indruk op hen hebben gemaakt. Bij Kornwerderzand was de strijd zeer hevig. De
gevechten hebben daar het langst geduurd. Vooral mijn vader Djurre moet dat hebben
aangegrepen. Tussen 1929 en 1934 heeft hij op die plek zijn winkeltje gehad en de dijk
zien bouwen. Mijn vader was een behendig zakenman. Het zal voor hem niet zo moeilijk
zijn geweest om tijdens de vlucht al ritselend benzine voor zijn auto en voor de
familieleden onderdak te regelen.
Aangekomen in Sneek wordt aan de
evacuees een woning aangeboden. De
familie besloot niet in Sneek te blijven,
maar de volgende dag door te reizen
naar Groningen. Daar was het rustig,
er was nauwelijks gevochten en
bovendien werd de familie opgevangen
door de schoonfamilie van tante Geert,
bij de azijnmaker Harm Ruben sr. Mijn
neef Jan Rootlieb meent dat zij na die
eerste opvang, korte tijd aan de
Steentilstraat hebben gewoond. Vrij
snel daarna wordt aan de familie in de
IJsselstraat een woning toegewezen.
Hier blijven opa en oma, tante Sien
met Jo en Jaap en tante Geert met zoon Harrie tot eind 1943 wonen. Hoe het dan vergaat
met tante Gré en ome Aart heb ik niet kunnen achterhalen. Mijn ouders, met de kinderen
Cor, Jan en Co trekken wegens geldgebrek terug naar Den Helder. Ik ga ervan uit dat zij
voor korte tijd de woning in de Bloemstraat weer in gebruik hebben genomen.
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Het kan ook zijn dat zij dan de woning in de Tuinstraat 68 betrekken, die ligt er vlak achter.
Zo goed en zo kwaad als de omstandigheden het toelaten probeert mijn vader Djurre zijn
ventwijk weer op te pakken. Maar dat gaat in het dan deels verwoeste en tot spookstad
verworden Den Helder niet goed.
Het grootste deel van de bevolking is, zeker s’ nachts, verplicht vertrokken en het warme
avondeten zal daarom wel op de evacuatieadressen zijn genuttigd. Djurre zat dus letterlijk
met zijn handen in het haar, een grote zorg want hij had wel vijf monden die gevoed
moesten worden. Het is bijna surrealistisch: de stad is binnen enkele weken van een door
de mobilisatie overbevolkte vesting, doods geworden. Het gras groeit tussen de
straatstenen, ramen zijn kapot, deuren hangen uit hun scharnieren, tuinen verwilderen.
Van de oorspronkelijk circa 35.000 inwoners zijn er nog maar 9.000 over. Mensen die in
een spookstad blijven wonen en elke nacht naar elders gaan om veilig te kunnen slapen.
Vader Djurre overlegt met zíjn collega-groenteman
Geert van Os, die hij kent van de Helderse groenteveiling. Hij zou hem ook via mijn
moeder moeten kennen.
Geert was immers getrouwd met Nelie van 't Hert, zij was, evenals mijn moeder,
apostolisch en van nagenoeg dezelfde leeftijd. De vader van Nelie was getuige bij het
eerste huwelijk van mijn moeder met Jan Hoogakker sr. Om die reden ga ik er van uit dat
er tussen de families vriendschappelijke banden bestonden.
Over Geert van Os en Nelie van 't Hert heb ik gesproken met hun kleindochter, Nel Tjipjes
en zoon Karel van Os. Nel kan zich haar grootouders goed
herinneren als warme, zorgzame mensen waar zij in haar
jeugd graag en veel kwam. In de groenten winkel aan de
Spoorgracht en later de patatkraam vlakbij het Deibelkamp,
(militair barakkencomplex) was zij bijna dagelijks te vinden.
Van haar grootvader weet Nel dat hij in de oorlogsjaren veel
met paarden heeft gewerkt en die lopend over de Afsluitdijk
van Friesland naar Den Helder heeft gebracht. Haar grote
voorliefde voor dieren dankt zij aan haar grootvader. Over de
activiteiten van Geert in de oorlogsjaren weet zij niets, daar
werd in haar jeugd thuis en bij haar oma en opa nooit over
gesproken.
Wel is er gesproken over de evacuatieperiode in Friesland.

Geert van Os

Goede boterham
Met Geert van Os bespreekt mijn vader Djurre medio juli 1940 de ontstane situatie. Het is
Geert die hem de tip geeft om het bij de 'Bauleitung' van de Wehrmacht op het vliegkamp
De Kooy te gaan proberen. Volgens Geert valt daar een goede boterham te verdienen
door met zijn vrachtwagentje zand te vervoeren. Zelf deed hij dat ook. Het zand werd
vooral gebruikt om een beschermende wal aan te leggen voor muren rond de (resten van
de gebombardeerde) hangars op De Kooy waar Duitse vliegtuigen staan opgesteld. Dit zal
het begin worden van een hechte samenwerking tussen beide mannen. In die eerste
periode worden er door mijn vader, aanvankelijk met een gehuurde vrachtauto, grote
hoeveelheden zand gereden. De verdiensten zljn goed, zo’n 90 gulden per week en dat
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was toen veel geld. De in Den Helder gelegerde Duitse bezettingstroepen bestaan uit
eenheden van de Wehrmacht, Luftwaffe en de beruchte SS die in Fort Oostbatterij
gelegerd is. In opdracht van Hitler werd vrijwel direct begonnen met het voorbereiden van
de aan te leggen verdedigingswal, zuidelijk van Den Helder en langs de zeekust. Aan de
Atlantische kust, van Noorwegen tot Spanje werden meer dan 15.000
verdedigingsbouwwerken zoals bunkers, mitrailleurnesten, tankvallen, drakentanden en
andere afweermiddelen gebouwd om te dienen als afweer en bescherming tegen een
geallieerde tegenaanval die vanuit Engeland verwacht werd.
De bouwwerkzaamheden werden op een voor de Duitsers beproefde manier
georganiseerd en uitgevoerd door de Organisation Todt, afgekort “OT”.
Hitler was erg trots op deze club. OT had voor de oorlog in zeer snel tempo in Duitsland
de Autobahn aangelegd en de beruchte Siegfriedlinie, een verdedigingslinie die dwars
door Duitsland liep. Het kustbeschermings- en verdedigingsplan, kennen we tegenwoordig
als de “Atlantikwall”
De beproefde Duitse methode bestond er in Den Helder uit dat de OT namens de
Festungs- Pionierdienststelle te Amsterdam en de wehrmachtsbezirksverwaltung te
Alkmaar optrad als Duitse opdrachtgever die aan aannemers werkopdrachten verstrekte.
Daarmee vormden zij een noodzakelijke schakel in het rond te pompen geld. De lokale
aannemers waren maar al te graag bereid deze bouwwerkzaamheden te verrichten. Door
de riante beloning bestond er bij aannemers weinig weerstand. Het begrip collaboratie
kwam op dat moment vast niet in hun gedachten, immers als je nee zei, kreeg je straf en
je concurrent zou zeker ja zeggen Het 'Protokoll van Schrötter' zou twijfelaars over de
streep trekken omdat op deze formele grond werken voor de Duitsers niet als strafbaar
werd gezien. Dat de bezetter het geld voor deze werkzaamheden via de zeer foute NSBvoorman Rost van Tonningen op de Nederlandse schatkist verhaalde als vergoeding voor
de Duitse 'bescherming' van ons land. was een enorme gotspe. De Duitsers waren zeer
ingenomen met de coöperatieve medewerking van de Hollandse aannemers, de
werkzaamheden verliepen dan ook voorspoedig. Dat velen zich na de oorlog wegens
collaboratie moeten verantwoorden voor de tribunalen van de bijzondere rechtspleging
was iets waar vooral pragmatisch tegen aan gekeken werd. Waren de 3000 medewerkers
van de Rijkswerf dan ook collaborateurs?
Geen Werviaan heeft zich na
de oorlog voor het tribunaal
hoeven verantwoorden. Maar
zij werkten toch ook vrijwillig
aan het herstel en
nieuwbouw van de Duitse
oorlogsvloot? Met de
wetenschap van nu kunnen
we ons wellicht nauwelijks
voorstellen dat mensen
vrijwillig voor de bezetter aan
het werk gingen. Maar
realiseer je wel dat aan die
vrijwilligheid een keerzijde
zat.
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Want als je dat niet wilde werd je via de arbeitseinsatz gedwongen in Duitsland te gaan
werken. Mocht je het lef hebben om je daaraan te onttrekken, dan werd je transportmiddel,
vrachtwagen of paard en wagen gevorderd. Voor jezelf volgde deportatie, in het beste
geval als arbeider voor de Duitse oorlogsindustrie, als je het minder trof ging je regelrecht
naar een concentratiekamp. De uit Amsterdam en Alkmaar afkomstige Duitse
bouwopdrachten gingen via de aan de Hector Treubstraat gevestigde OT eenheid naar
diverse Helderse aannemers zoals Roomeijer, Vermeulen & Gode, Petrus en Giljam.
De logistieke opdrachten gingen naar een nieuw transportbedrijl de Combinatie Falkema &
Van Os. Na de oorlog moet mijn vader verantwoording afleggen over de door hem en
Geert van Os als transportbedrijf vrijwillig voor de Duitsers verrichte werkzaamheden.
Schokkende ontdekking
Kort nadat ik begin jaren zeventig met Tineke was getrouwd, deed ik een schokkende
ontdekking in de oude geldkist van mijn vader. Dat was ook het moment dat ik besloot ooit
uit te gaan zoeken hoe dat nu allemaal in de oorlogstijd was gegaan. In 2011 was ik er
aan toe. Ik heb met een zeker gevoel van schaamte de stoute schoenen aangetrokken en
inzage gevraagd in het tribunaaldossier van mijn vader bij het Nationaal Archief in Den
Haag. Dat was een vreemde ervaring. Plaatsvervangend voelde ik mij verantwoordelijk
voor het gedrag van mijn vader. Ook voelde ik me een voyeur die stiekem zijn neus in
andermans zaken steekt. Daarnaast bekroop mij het gevoel dat ik begrip had voor de
situatie en nog het meest kreeg ik een gevoel van opluchting omdat ik nu zeker zou weten
of hij niet echt zwaar in de fout was gegaan. Immers het zou zo maar kunnen dat hij lid
was geweest van de NSB. Gelukkig was dat niet het geval.

Alvorens ik verder ga met
de beschrijving van mijn
onderzoek in het strafdossier
van het tribunaal, plaats ik een
kritische noot. Terugkijkend op de
oorlogsperiode moeten we wel in
gedachten houden dat
ondernemend Nederland zich in
die eerste oorlogsdagen voor een
immens dilemma geplaatst zag.
Generaal Winkelman, die namens
de Nederlandse regering
capituleerde, liet zich als militair
vooral leiden door de regels voor
een land in oorlog, zoals die in
het Wetboek van Strafrecht en het
Landoorlogreglement waren vastgelegd. Voor dilemma’s waar ondernemers mee
worstelden, hadden de secretarissen-generaal Hirschfeld en Snouck Hurgronje meer
begrip. Zij vormden met Winkelman het landsbestuur na het vertrek van de regering naar
Londen. De hoge ambtenaren stelden zich de vraag hoe lang het rigide standpunt van
Winkelman in de praktijk van de bezetting houdbaar zou blijven.
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Noodzakelijk kwaad
In zijn boek 'Noodzakelijk kwaad; De bestraffing van economische collaboratie in
Nederland na de Tweede wereldoorlog' concludeert historicus en jurist Joggli Meihuizen
dat in de eerste maanden van de bezetting de toon voor de houding van de industrie was
gezet. Het bedrijfsleven zou uiteindelijk volledig worden ingeschakeld bij de Duitse
oorlogseconomie, er was geen weg meer terug. Ook concludeert Meihuizen dat er op zijn
minst sprake was van een zekere welwillendheid bij de Nederlandse industrie tegenover
Duitse opdrachten. Dat neemt echter niet weg dat ondernemers in de bezettingstijd voor
grote dilemma's stonden. Zij hadden de zorg voor het belang van de Nederlandse
bevolking in het algemeen en voor dat van hun personeel in het bijzonder. Die belangen
waren het beste gediend met voortzetting van de werkzaamheden, óók als die de Duitse
oorlogsvoering ten goede kwamen. In die overtuiging werden ondernemers bovendien van
harte gesteund door de hoogste Nederlandse ambtenaren die het tijdelijke landsbestuur
vormden en die vrijbrieven gaven voor collaboratie. Ook zij verkozen pragmatisme boven
principes.
Na de bevrijding komt dit dilemma sterk naar voren als de top- industriëlen zich wegens
economische collaboratie moeten verantwoorden. Meihuizen onderscheidt in zijn boek drie
types van heulen met de vijand. De overlevingscollaboratie op winst gerichte collaboratie'
en de 'politiek ideologische samenwerking met de vijand
Bestraffing was een 'noodzakelijk kwaad' en op vele gronden zou dit ook moeten. Maar
redelijkerwijs was er geen beginnen aan. Objectief beschouwd was iedereen die na 10 mei
1940 zijn werkzaamheden had voortgezet “fout” Daarmee is ook het dilemma duidelijk je
kunt immers niet 95o/o van de bevolking straffen. Direct na de bevrijding zijn ruim 300.000
mensen, die op een of andere manier met de vijand hadden geheuld, opgepakt en
opgesloten in interneringskampen. van hen zijn er uiteindelijk ruim 63.000 vervolgd, vaak
waren dat politieke delinquenten'
De economische collaborateurs werden ook al snel als een
onbeheersbare werklast voor justitie beschouwd. Om toch tot
een relatief snelle afdoening te komen en te kunnen werken
aan de re- integratie van deze mensen in de wederopbouw
werd de oplossing gevonden in het vormen van zogenaamde
'zuiveringsraden” Die moesten de rotte appels uit de mand halen. Het gevolg was een
dramatisch voorkeursbeleid ten aanzien van economische collaborateurs. Maar het had
succes: van de 32.000 gevallen van economische collaboratie kwamen er uiteindelijk circa
700 voor de strafrechter. Dat waren de industriëlen met pech, veelal aannemers, de
'bunkerbouwers'. Dat waren gewoon patjepeeërs, die hadden hun afkomst niet mee', zegt
Meihuizen cynisch. ,,Ze hadden zich bovendien schuldig gemaakt aan de meest zichtbare
vorm van economische collaboratie, die bunkers kon iedereen zien'. Naar verhouding
werden de bunkerbouwers hard aangepakt, het heulen met vijand was door de overal
aanwezige bunkers uiterst zichtbaar en daardoor ook letterlijk niet uit te vlakken. voor het
bankwezen gold dat in veel mindere mate. De in die sector werkzame mensen kwamen
dan ook vrijwel ongeschonden weer uit de strijd. Voor mijn vader, die helaas tot de 700
pechvogels behoorde, was dat onverteerbaar. Het heeft hem gedurende zijn verdere leven
in hoge mate verbitterd.
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Het volledige verhaal van deze schrijver kunt u vinden in zijn gelijknamige
boek “de Keerzijde”
ISBN 978-90-822049-0-2
Deze is middels mail te bestellen ( Dick.falkena@gmail.com )
( zolang de voorraad strekt…. Op = op )
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“ De Hel van Birma ”
Opgedragen aan allen die in Birma en Thailand vielen en aan al hun nabestaanden.

Er liggen drie kerkhoven met egale witte kruisen in Birma en Thailand, resp. te
Thanbyuzayat, Chungkai en Kanchanabury.
Het zijn erevelden. Ruim vierduizend Nederlanders rusten er.
Rij aan rij, graf aan graf.
Uit alle rangen en standen, zonder onderscheid. De ofÍicier naast de soldaat, de planter
naast de handelsagent, de totok naast de lndische Nederlander.
Het is er intens stil.
De stilte van de zwijgende stemmen, éénmaal per jaar wondt die vredige stilte verbroken.
Dan echoot het trage trompetgeschal van de ,,Last Post" weemoedig over de graven.
Ver van hun naasten, ver van alles wat in Nederland en het voormalig Ned. lndië
vertrouwd en dierbaar was, werden ze meer dan drie jaren geknecht en lieten ze hun
leven voor het voortbestaan van ons Koninkrijk en het ideaal van een betere wereld.
Zij vielen noch door mitrailleurvuur, noch door de kogel van een sluip- schutter.
Niet door een samurai of vlijmende bajonet. Niet door massale fusillades of door eliminatie
in de gaskamers.
Niet na eindeloze verhoren en martelingen.
Zij stierven na een lange lijdensweg.
Onder onvoorstelbare mensonterende omstandigheden. ln een zee van ellende, in
eenzaamheid en verlatenheid. Door ontbering en verhongering, door afmatting en
uitputting en - bij een volkomen onthouding van medicamenten - door besmettelijke
ziekten en geestelijke kwellingen.
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Wij, die het gruwelijk inferno in de Japanse jungle-kampen langs de spoorlijn
Thanbyuzayat-Non Pladuk hebben overleeÍd, hebben met hen gestreden en geleden.
Wij hebben hun ontberingen mee ondergaan en doorleefd. Vele bittere ervaringen zijn nu
vervaagd. Maar het leed is niet verzacht. Er zijn nog wonden die open zijn en schrijnen.
Soms komt terug wat vergeten en vervlogen leek. Dan rijzen de herinneringen aan de poel
van ellende weer op en herinneren is opnieuw beleven.
Misschien vragen velen zich af welke zin het heeft de wonden weer open te halen en de
ellende aan de ,,Dodenlijn" na ruim 70 jaar weer tot leven te roepen. Het antwoord is: dat
verleden mag geen gesloten dossier zijn, de onmenselijkheid mag niet verzwegen worden.
We mogen het niet laten verzinken, níet in het duister laten verdwijnen. Het zou een
verraad zijn aan vierduizend kameraden. Het moet een levend verleden zijn en blijven. Dat
hebben we immers onze gevallenen beloofd, toen wij hen verlíeten.
Zij mogen nooit vergeten worden omdat het verdragen van vernedering en uithongering
soms meer stil heldendom vereist dan dappere daden op het slagveld.
Daarom draag ik het op ter nagedachtenis aan de duizenden die vielen en hun dierbare
naasten.
Dit werkje is geen dagboek. Het is enkel een schets van een verschrikkelijke episode uit
de Pacific- oorlog, een relaas van feiten uit de lijdensweg van vele Nederlanders en
lndische Nederlanders. Een bewogen en schrijnende schets van steeds maar leed en
tragiek, van vernedering, honger, vertwijfeling en wanhoop, van dreiging en dood, waarbij
het verloop niet op de voet is gevolgd, maar meer aandacht is besteed aan de geestelijke
achtergronden. Triest en hard, maar objectief en zonder verdichtsel. De krijgsgevangenen,
die Birma en Thailand overleefden, een uitstervend ras, zullen zonder enige moeite dit
,,Momento" door hun eigen herinneringen tot een volledig schilderij kunnen construeren.
Red; Dit stukje heb ik uit een boekje van H.J.H.Schurgers onder de titel “de Hel van
Birma”
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