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DOOR VOORZITTER RUURD GAASTRA

In het afgelopen museumjaar 2018 is
vaak gesproken over de toekomst van
het Kazemattenmuseum. Onze historie
kunnen we goed beoordelen op basis van
de bekende verhalen en feiten. Maar echt
in de toekomst kijken, is nog nooit iemand
helemaal gelukt.
Het waait en stormt regelmatig op en
rondom de Afsluitdijk, tegenwoordig niet
alleen feitelijk, maar ook in figuurlijke zin.
Wat een plannen zijn er voor Kornwerderzand
en directe omgeving! Sommige nog in
ontwikkeling, andere reeds toe aan uitvoering
en het Afsluitdijk Wadden Center is al bijna
een jaar open. Al deze plannen zullen beslist
voor de nodige ontwikkelingen zorgen en
geven ons als Kazemattenmuseum misschien
wel een stevig windje in de rug.
Na het bezoekersrecord in 2017, was er vorig
jaar alweer een nieuwe record. Meer dan
17.000 bezoekers hebben de weg naar het
Kazemattenmuseum gevonden. En, laten we
realistisch zijn, het einde is nog lang
niet in zicht.
Wij bevinden ons als Kazemattenmuseum in
ieder geval op een niet te negeren draaipunt.
We zijn al druk bezig met het realiseren
van sommige ideeën, maar dienen ook nog
diverse beslissingen te nemen, die allemaal te
maken hebben met onze toekomst.
We zijn al vergevorderd met ons
“herinrichtingsplan” En we willen dit nog voor
de seizoenstart 2019 volledig klaar hebben,
compleet met een feestelijke opening
op vrijdag 3 mei a.s. Ook de organisatie
van de vele werkzaamheden is op enkele
punten al aangepast, speciaal bedoeld om
de communicatie verder te verbeteren. Met

diverse collega musea en andere partners
zijn gesprekken gevoerd over hoe kunnen we
verder met elkaar samen werken!
In het vroege voorjaar van dit jaar staan de
onderwerpen, verdere professionalisering en
educatie op de agenda. Dit heeft allemaal te
maken met de hamvraag: “Wat mogen we
van de toekomst verwachten en hoe kunnen
we ons hierop voorbereiden?”
Eerder hebben we als vrijwilligers al
afgesproken dat de toekomst ons kansen
kan bieden, die we met beide handen aan
willen pakken. Denk alleen maar aan de
verruiming van onze openingstijden. Dat het
maken van plannen een positieve zaak is,
onderschrijven zowel de provincie Fryslân
als de gemeente Súdwest-Fryslân. Beide
partijen hebben ons een financiële bijdrage
toegezegd. Ook het vfonds, dat in vrede
investeert, is voor ons een zeer belangrijke
partner om onze ideeën te kunnen
realiseren.
Onze doelstelling is duidelijk, we willen het
heroïsche verhaal van de meidagen van 1940
blijven vertellen. Deze geschiedenis mag
niet in de vergetelheid raken, nu er bijna
geen ooggetuigen meer over zijn. Voldoende
redenen om zoveel mogelijk bezoekers,
van jong tot oud, in staat te stellen om ons
museum te komen bekijken. De daarbij
te verwachten toename van het aantal
bezoekers moeten we met z’n allen wel
kunnen verwerken, zonder in de stress te
schieten waardoor het belevingsniveau zal
gaan dalen.

voorgangers geen vakmensen zijn. Maar
nieuwe tijden vragen soms om nieuwe
wegen om de doelen te kunnen bereiken.
Professionaliseren betekent immers:
activiteiten ontwikkelen die tot doel
hebben om kennis en vaardigheden van ons
museum en zijn vrijwilligers te verbeteren
en verder te ontwikkelen. We gaan in 2019
van start met “een kwartiermaker” Deze
kwartiermaker zal ons op tijdelijke basis
gaan helpen de professionalisering in gang
te zetten. Dit betekent nog meer, en in
overleg samenwerken, waarbij de belasting
voor onze vrijwilligers niet mag stijgen. Het
functioneren in ons team met een hoge mate
van tevredenheid staat voorop.
2019 is het jaar waarin we de eerste stappen
kunnen zetten naar een verder verbeterd
Kazemattenmuseum, klaar om grote(re)
bezoekersstromen te ontvangen.

Dit proces vraagt om verdere
professionalisering. Niet dat onze
enthousiaste vrijwilligers en hun vele
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HOOGTEPUNTEN VAN 2018
DOOR MARIJKE BAARDA, SECRETARIS

DOOR ANNE VAN SCHEPEN, PR
Op dinsdag 14 augustus 2018 is de 10.000ste bezoeker
in het Kazemattenmuseum verwelkomd.
Dirk Frijters uit Oudeschild op Texel, is dinsdagmiddag rond twee uur als 10.000ste bezoeker
begroet. Hij bracht samen met zijn dochters Kim en Brigitte een bezoekje aan het museum.
Het drietal moest naar Groningen en besloot op de terugweg te stoppen bij het museum.
Deze speciale gasten kregen behalve koffie met gebak, ook nog bloemen,
een boek en een persoonlijke rondleiding door het museum.

DOOR ANNE VAN SCHEPEN, PR
Het Kazemattenmuseum sluit het jaar
2018 af met 17.169 bezoekers. Na het
bezoekersrecord in 2017 met ruim
14.000 bezoekers een stijging van ruim
20%. Daarmee werpen de verruimde
openingstijden in de vakantiemaanden en de
opening van het Afsluitdijk Wadden Center
hun vruchten af.

zondag. In de zomermaanden werd het
museum dan ook het vaakst bezocht.
De drukste maand was de vakantiemaand
augustus met 4731 bezoekers, gevolgd door
de maanden juli met 2667 bezoekers en mei
met 2498 bezoekers.
Van de bezoekers was een kleine 20% jonger
dan 12 jaar. Met name in de maanden april
en mei bezochten veel kinderen het museum,
vaak in groepsverband.

Naar verwachting is dit het begin van de
extra toestroom van bezoekers die het
Kazemattenmuseum de komende jaren mag
verwachten.

Ruim 22% van de bezoekers was in het bezit
van een kaart, zoals de museumjaarkaart,
dan wel een veteranenpas.

Tijdens de vakantieperiodes is het museum
6 dagen per week open, van dinsdag t/m
Kazemattenmuseum statistieken 2018
Jan

Feb
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Kinderen
Museum jaarkaart

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt
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498

1026

594

1477

2663

545

1032

Volwassenen

15

399

78

311

815
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326

135

370

219

564

1077

306

452

27

40

10

28

86

11

36

826

1835

901

2380

4641

951

1846

89

352

293

328

49

91

61

32

122

3

51

190

232

302

103

Kinderen

9

34

340

290

145

127

MJK

3

7

6

52

3

26

14

22

Veteraan
Begeleiders
Bezoekers totaal rondleidingen

Bezoekers totaal

31

166

3

158
15

Dec

29

Veteranenpas
Bezoekers totaal museum open

Nov

5% Van de bezoekers had de Duitse
nationaliteit. De Britse bezoekers zijn
daarna de tweede grootste groep
buitenlandse bezoekers.
Voor de toekomst streeft het museum
naar nog verder verruimde openingstijden.
Zoals bekend gaan de ontwikkelingen op
Kornwerderzand snel. Het in het voorjaar van
2018 geopende Afsluitdijk Wadden Center
en op langere termijn de vismisgratierivier
zorgen voor een extra toestroom van
bezoekers aan Kornwerderzand.
Het Kazemattenmuseum ontwikkelt plannen,
waarmee de extra toestroom van bezoekers
opgevangen zal kunnen worden. Dat betreft
niet alleen verruimde openingstijden, maar
ook uitbreiding van het aantal vrijwilligers
en professionalisering.
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19

3

40

63

17

35

1

7

5

2

27

15

95

576

663

481

287

90

440

511

394

52

27

15

253

1402

2498

1382

2667

4731

1391

2357

394

52
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Op 4 mei is onze jaarlijkse indrukwekkende herdenking geweest op het, in 2018 opnieuw ingerichte,
monumentenplein. Dit jaar heeft de achterkleindochter van kapitein Boers, Marit Huizinga, een tekst
voorgelezen. Een overdenking is uitgesproken door ds. J.G. van der Windt uit Bolsward. Kinderen van
de Johan Willem Frisoschool uit Leeuwarden legden bloemen bij het monument voor de gevallenen
in de Wonsstelling, het monument dat ze geadopteerd hebben en dat is genomineerd voor het
Compliment voor een oorlogsmonument 2018. Verder werden er bloemen en kransen gelegd door alle
krijgsmachtonderdelen, veteranen, provinciebestuur, gemeentebestuur, ons bestuur en vrijwilligers
en veel kinderen en omwonenden. Het 44ste Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso uit Havelte
vormde de erewacht.

DOOR MARIT HUIZINGA
Na 5 dagen met vriendinnen doorgebracht te
hebben in Krakau en ook Auschwitz bezocht
te hebben, kom ik laat thuis. Dochterlief
staat in haar hemdje in de gang met een bos
bloemen. Mijn man kust me welkom thuis.
Het is al laat en we kruipen allemaal onder de
wol. Halverwege de nacht kruipt dochterlief
“stiekem” naast me in bed. Gelukzalig lig ik
tussen mijn liefdes in dat heerlijk warme bed
en denk “het is nergens zo fijn als THUIS”….
Hoe anders had dit beeld zo een 76 jaar
geleden kunnen zijn?
Dat je vertrekt met jouw koffer met 25 kilo
aan spullen op weg naar???
Als vee word je in een goederentrein gepropt
en rijd je 4 dagen en nachten non-stop
naar Auschwitz. Bedenk je, dat je niet weet
waar je heen gaat, dat er geen hygiënische
voorzieningen zijn. Dat mensen in jouw bijzijn
sterven en dat je niets kunt doen. Angstvallig
houd je jouw koffer vast met kleding, foto’s,
kookgerei en andere waardevolle spullen. De
angst en wanhoop is continu voelbaar, er is
geen ontsnappen aan. De kinderen hebben
honger en huilen. Je probeert sterk en
positief te zijn.
Dan, als je denkt dat je gaat bezwijken, stopt
de trein en gaan de deuren open. Jouw ogen
moeten aan het licht wennen en stram en
stijf stap je uit de trein en denkt: “Eindelijk
frisse lucht”. Daar op het perron moet je
jouw zo keurig ingepakte koffer, met jouw
naam en adres erop gekalkt, laten staan.
Jouw man, de liefde van jouw leven en steun
en toeverlaat staat in een andere rij en je
ziet hem, samen met de andere mannen
weggevoerd worden. Ontredderd worden
jullie, vrouwen en kinderen, de andere kant
op gedirigeerd. In een grote ruimte moet
je je van jouw kleren ontdoen. Je krijgt een
pyjama aan, klompen aan je voeten en jouw
hoofd wordt kaalgeschoren. Dus eerst wordt
jouw vertrouwde omgeving van je afgepakt,

vervolgens laat je jouw laatste bezittingen
achter op het perron, daarna wordt jouw man
je afgenomen en nu jouw vrouwelijkheid. Je
dankt god dat je jouw kinderen nog bij je
hebt.
Wat je op dat moment, godzijdank, niet weet
is dat jij in een pyjama wordt gestopt, omdat
van de trein voor je, de vrouwen en kinderen,
onder het mom van douchen, vergast zijn.
2000 vrouwen en kinderen worden naakt in
1 ruimte gepropt, of moet ik zeggen gestapeld
en vergast? Vergast klinkt lieflijk; het is “fijne
zelfmoord strategie”, alleen gaat het niet om
gas, maar om Zyklon-B. Wat voor 20 minuten
durende hel moet dat zijn geweest???
Vervolgens worden de lijken onteerd door
het trekken van gouden tanden en het
opnieuw kaalscheren. Er zijn echter maar
een paar werkende ovens. Per oven kunnen
er maar 2 lijken tegelijk gecremeerd worden
en dat duurt 40 minuten. Je hoeft geen
wiskundige te zijn om te begrijpen dat er een
“lijkenfile” ontstaat. De vernietingsindustrie
behoeft nog een efficiencyslag.
Dus door deze onvolkomenheid in het proces
blijf jij nog leven. Maar of je daar
zo bij mee moet zijn…
In jouw pyjama met klompen en aan iedere
hand een kind ga je richting de barakken.
Houten schuren, zonder daglicht, gebouwd
op de directe grond. Overal staan houten
“stapelbedden”. Als je mazzel hebt slaap
je met drie dames op een verdieping. Als je
pech hebt slaap je op de grond in de modder.
Doorgaans begin je boven en naarmate je
verder aftakelt word je een verdieping naar
beneden geplaatst om uiteindelijk in de
modder te sterven. De stank in de barakken
is onbeschrijflijk vreselijk, dood en verderf
hebben een geur. Na een paar uur zit je al
onder de modder en ben je door en door
koud. De kindjes huilen en willen naar huis.
Maar thuis lijkt een mooie droom van heel
lang geleden.

Door de dames die in de barak wonen
wordt jou een slaapplaats toegewezen.
De dames in de barakken zijn uitgemergeld.
Zij vertellen dat je 2 maal daags naar de
latrine mag, vóór werktijd en ’s avonds.
Een keer per dag krijg je iets van pap/soep.
Wanneer je informeert naar wasgelegenheid
wordt er wrang gelachen, want…
die is er niet.
Een keer in de drie maanden mag je echt
douchen. De meeste dames halen deze grens
niet en sterven van ontberingen.
Nu sta ik hier, in bijzijn van mijn vader en
dochter, in vrijheid, in dit welvarende land,
waar we in de rij bij de bakker zo lekker
kunnen klagen. Klagen over het weer, de pijn
in jouw rug, de oplopende prijzen en andere
futiliteiten. Want dat zijn het…
Na de oorlog werd er geroepen “dit nooit
meer”… Ik denk dat dit aardig is gelukt.
Er zijn geen vernietigingskampen voor zover
wij weten, al vindt er vandaag de dag nog
steeds genocide plaats.We veroordelen
nog steeds. Er is nog steeds sprake van
antisemitisme. Maar met schuine ogen
kijkt men ook naar de Turken, Marokkanen,
Afghanen en nu ook de Syriërs. Hoe vaak
hoor en lees je niet in bedekte termen “eigen
volk eerst?”
“Dit nooit meer” lijkt met de dag te vervagen
en dat maakt me bang. Het IK-isme viert
hoogtij en WIJ hoor je alleen bij het WK (en
ik hoef u niet te vertellen dat dat al even
geleden is). WIJ is vervangen door ZIJ.
Begon het destijds ook niet met die
wijzende vinger?
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FOEKE VENEMA SCHREEF JOHANNES HOEKEMA
N.A.V. DE RONDLEIDING OP 15 JULI

Beste Johannes,
Het was gistermiddag de bedoeling om na het bezoek aan het
Afsluitdijk Wadden Center, ons om 14.00 uur bij u te melden
voor de rondleiding door het Kazemattenmuseum. De afstand
van het Afsluitdijk Wadden Center naar het Kazemattenmuseum
viel ons wat tegen met de 4x17 trappen en helaas werden
wij ook nog vrij lang opgehouden door de geopende brug.
Daardoor kwamen wij wat later bij u aan. Hierdoor moest ook
de rondleiding enigszins worden ingekort.
Ondanks deze inperking hebben wij een zeer goede
rondleiding gehad en heeft ook bij onze jeugdigen indruk
gemaakt. Wat mij persoonlijk heeft ontroerd is het feit dat
u een fotoalbum heeft gemaakt van de gesneuvelde militairen
van de Wonsstelling, met daarbij de relevante gegevens en wat
mijn vader betreft ook de foto van het graf in Ryptsjerk en het
gedenkteken in Hurdegaryp. Heel mooi dat u dit zo
heeft samengesteld. Alle lof!

Om u nog een beetje inzicht te geven over het gezin van
mijn vader en zijn werk als vishandelaar doe ik u hierbij als
bijlage een paar foto’s toekomen.
1. Foto van het gezin vóór de tragiek van
oorlog en overlijden van mijn vader.
B
 ovenste rij: zoon Hendrik, dochter Sippie
(oudste) en dochter Coba.
M
 ijn zuster Sippie leeft nog en is 91 jaar
en woont in Sneek!
O
 nderste rij: mijn vader Jan H., ik als jongste kind
en mijn moeder Martha.
2. M
 et de gemotoriseerde bakfiets ventte
mijn vader met de visproducten.
Toch ook wel weer vooruitstrevend voor die tijd.
Met vriendelijke groet,
Foeke Venema
P.K.Pelstraat 94, 9203 NP Drachten

MUSEUMWEEKEND

EEN BIJZONDERE ONTMOETING
DOOR HENRI MEIJERING
Twee Amerikanen wilden graag op dinsdag 29 mei, de laatste dag van hun
verblijf in Nederland, ons museum bezoeken. Dat kon. Het museum was
weliswaar gesloten maar er was van 10 tot 12 een rondleiding voor een
school gepland, dus waren ze gedurende die tijd welkom om op eigen
gelegenheid het museum te bekijken. Helaas werd de rondleiding voor de
school afgezegd. Maar ja, de toezegging was gedaan dus de Amerikanen
waren welkom. En ik mocht ze rondleiden. Al snel bleek dat beide
bezoekers zeer geïnteresseerd waren. De rondleiding duurde dan ook
meer dan drie uur. Halverwege de tocht vertelde Mr. Kin Barker: “He is very
famous in America. Famous from television and he is writing books”. Kin en
Martin bezochten in West-Europa plaatsen waar belangrijke herinneringen
van de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn en Kornwerderzand was de
laatste halte op hun reis. Ach het zal wel, dacht ik. Toch, thuis gekomen,
maar even gegoogeld: wie is Martin Morgan!
Martin K.K. Morgan is schrijver, historicus, technisch adviseur en gids op de
slagvelden. Hij richt zich in het bijzonder op de militaire geschiedenis van
de Verenigde Staten van Amerika. Met zijn achtergrond als publicist en tvpresentator is hij een geliefd “battlefield guide”, vooral in Europa. En hij is
adviseur voor diverse entertainmentprojecten.
Hij is bekend van o.a. Down To Earth: The 507th Parachute Infantry
Regiment in Normandy, The Americans on D-day: A Photograpic History of
the Normandy Invasion, en publicaties in diverse Amerikaanse, Engelse en
Franse tijdschriften. En hij is regelmatig te zien op onder andere National
Geographic Channel, Discovery Channel, History, The Military Channel/The
American Heroes Channel.
Hoewel het verblijf in ons museum meer dan drie uur heeft geduurd is
Martin Morgan zeker van plan nog eens langs te komen. Bijzonder zo’n
ontmoeting! Ook dát is leuk als vrijwilliger van het Kazemattenmuseum.

BEDANKT!

Collega Juliette Lampe kreeg dit kaartje van Truida
van der Weerd, bewoner van Kornwerderzand. Het
kaartje zat vast aan de zuil op het parkeerterrein.
Voordat het zou verregenen heeft Truida het
mij gebracht. Tja, het kaartje spreek voor zich!
Het waren in ieder geval mensen die hier een
geschiedenis vonden. Ik zou ze wel willen kennen!
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VRACHTWAGEN FAM. NOORMAN
HERKEND DOOR FAMILIE DOOR YGE VAN DIJK
Ergens medio augustus zat ik even
met collega’s aan een bakje in het
Bezoekerscentrum.
Aan de tafel naast ons zaten twee heren
van ongeveer 60 jaar en één van hen kwam
naar mij toe. Hij vertelde mij een verhaal
welke hij van zijn vader altijd hoorde,
wanneer ze over de Afsluitdijk reden.
Die vertelde dan steevast dat in de oorlog
hier bij de sluizen van Kornwerderzand,
een vrachtauto van opa in het water was
gereden. Hij begreep dit niet en kon het
niet plaatsen.
Ik vertelde hem dat in de meidagen
van 1940 hier wel degelijk vrachtauto’s
en andere voertuigen, in het water zijn
gereden. Toen de Duitsers via Groningen
Nederland binnenvielen, moesten de
Nederlandse soldaten zich via de Afsluitdijk
terugtrekken naar Holland. Zij vorderden
daarvoor dan vrachtauto’s van lokale
transportbedrijven.
Toen de Duitsers Friesland en de Afsluitdijk
naderden, werd de brug bij Kornwerderzand
vernietigd. Vrachtauto’s met zich
terugtrekkende soldaten konden dus niet

verder rijden en moesten achterblijven.
Om te voorkomen dat ze in Duitse handen
zouden vallen werden ze in het
water gereden.
Op mijn vraag wat de naam was van zijn
opa en het bedrijf, antwoordde hij:
“Firma Noorman uit Farmsum Delfzijl”.

Ik moest direct denken aan de expositie
over de meidagen 1940 in Kazemat IV.
Onderdeel daarvan is een foto met daarop
een vrachtauto die van de dijk is afgereden
richting het water. Volgens mij kwam die uit
Delfzijl. Ik ben daar even naar toegelopen
en tot mijn verbazing stond op de
vrachtwagen Fa. Noorman te Delfzijl.
Wat een toeval!

WIETSKE TER VELD MAAKTE DEZE
AQUAREL VANUIT HET WADDENCENTER
© Wietske ter Veld

Weer terug in het Bezoekerscentrum zaten
de twee mannen nog steeds aan hun
tafeltje, aan de koffie. Ze hadden nog geen
kazemat van binnen gezien. Ik vertelde dat
ik hen iets wilde laten zien en vroeg of
ze meegingen naar Kazemat IV.
Daar aangekomen toonde ik hen de
bewuste foto.
Ze vielen helemaal stil en vonden het
fantastisch en raakten niet uitgekeken en
uitgepraat. Foto’s werden gemaakt voor
het familie dossier. Zij vertelden dat zij erg
blij waren dat dit stukje familiegeschiedenis
nu ook is ingevuld.
Ondertussen was het al laat in de middag
en waren ze niet toegekomen om de
overige kazematten te bekijken. Dit gaan
ze binnenkort nog eens doen en dan
nemen ze meer Noorman familieleden mee!
Verhalen blijven doorgaan en op deze
manier blijft het levend. Dit toont aan
dat ons museum hier belangrijk in is en
meehelpt om het verhaal van de oorlog en
de vrede levend te houden.

EEN BONNE ROUTE
DOOR HENRI MEIJERING

3 november 2018, de tweede voorstelling
van Tjerk Ridder met Bonne Route in het
Kazemattenmuseum. Deze dag is speciaal
voor de donateurs en vrijwilligers van het
Kazemattenmuseum.
Niet met ezel Lodewijk maar met hondje en
pianist Jochem Braat kon Tjerk na zijn eerste
voorstelling genieten van de gastvrijheid
van Juliette op Kornwerderzand. Daar
overnachten en lekker lang uitslapen….
Rond 12 uur waren ze de beruchte brug
gepasseerd. Juliette was toen al een paar
uur paraat op haar vertrouwde plek: het
bezoekerscentrum.
Bij de kassa mochten de gasten zich melden.
De kassamedewerker had geen ingewikkelde
klus. De gasten waren aangemeld, hadden
betaald en stonden op een lijst. Dus afvinken
maar. Om goed 10 uur waren de meeste
gasten binnen. Op vier na. Tja, die kunnen
verlaat zijn dacht ik dus moest de kassa toch
maar bezet blijven. Zij kwamen niet…..
Degenen die zich niet hadden opgegeven
om te horen over de toekomstvisie van
het Kazemattenmuseum en voor de lunch
werden om 13.00 uur verwacht. Dan zou
Tjerk beginnen met zijn voorstelling. Dat
werd iets later omdat het wachten was op
de kassamedewerker. Nog niet iedereen die

zich had aangemeld was binnen.
Tja, wat doe je dan? Deur van de kassa op
slot, hek dicht maar niet op slot. Voor de
eventuele laatkomers. En dan zul je net
zien dat er een ongenode gast het terrein
op komt en zo ongeveer halverwege de
voorstelling binnenkomt. Tjerk loste dat
prima op en bood deze indringer een
stoel aan.
Speciale gasten waren Alie en Ome Jan.
Tjerk ontmoette dit gastvrije echtpaar tijdens
zijn tocht over de Afsluitdijk op Breezanddijk,
waar hij de tent opzette in de tuin van een
zoon van Alie en Ome Jan.
De voorstelling was een bijzondere
belevenis. Genieten van de verhalen over
de voettocht van Tjerk met ezel Lodewijk
van Eiffeltoren naar Martinitoren, 1200
kilometer lang! Delen en solidariteit was het
thema. Wat maak je dan allemaal mee? Tjerk
vertelt en zingt er over, boeiend, gedreven.
Gesteund door pianist Jochem Braat en
filmbeelden van onderweg. De voorstelling
is interactief. Tjerk vertelt en zingt maar
het publiek mag (ook) zeggen waarover:
moeilijke momenten met Lodewijk, leuke
mensen ontmoeten, vervelende ervaringen,
wereldverbeteraar………
En dat allemaal in ons Kazemattenmuseum!
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DOOR HANS GROENEWEG EN ANNE VAN SCHEPEN
Na een lange periode van voorbereiding
was het op zaterdag 20 oktober zover.
De speciale lezing voor houders van de
museumjaarkaart.

museum weer op een bijzondere manier
gestalte. Vooraf gegaan door koffie/thee met
wat lekkers en gevolgd door een rondleiding
van een uur.

Enkele maanden geleden werden we door de
museumvereniging benaderd met de vraag
of we hier voor voelden. In totaal 6 Friese
musea (3 in het voorjaar en 3 in het najaar)
zijn hiervoor benaderd met het oog op het
jaar van de Culturele Hoofdstad. Bijzonder
dat wij dus in dat prominente rijtje mochten
staan. Het moest gaan om een aantrekkelijk
aanbod wat interessant genoeg zou zijn voor
Museumkaarthouders uit het hele land.

Tot onze positieve verbazing bleek de lezing,
met ruimte voor 60 bezoekers,
in 1 dag uitverkocht en werd besloten tot
een tweede lezing op dezelfde dag die
ook binnen enkele dagen was uitverkocht.
Uiteindelijk bleken de bezoekers inderdaad
uit het hele land te komen. Veel bezoekers
hadden er een urenlange reis voor over.

Uiteindelijk resulteerde het in een lezing van
2 x 30 minuten waarin Anne van Schepen en
Hans Groeneweg de periode t/m de meidagen
van 1940 en de daarna komende periode
van bezetting en verzet zouden behandelen.
Hiermee kreeg de langlopende samenwerking
tussen het Fries Verzetsmuseum en ons

Op het resultaat mogen we dus trots zijn.
Veel bezoekers van heinde en ver, positieve
reacties en verbazing over de kwaliteit van
ons museum en een goede PR richting de
Museumvereniging.

HET UPDATEN VAN
DE NAMENLIJSTEN
DOOR JACOB TOPPER
“Mijn vader/grootvader heeft ook op Kornwerderzand
gevochten”. Met deze tekst beginnen vaak vele verzoeken
die via de website bij mij terecht komen. Het leek mij leuk
om een aantal van deze verhalen met u te delen.
Als ik in de loop der jaren al dit soort meldingen
blindelings had geloofd en de namen zonder verder
onderzoek toegevoegd had aan de namenlijsten dan
zouden er honderden zo niet enkele duizenden op
Kornwerderzand in de meidagen hebben gevochten.
Daarom nu een verslag van enkele van de vele meldingen
die ik tot tevredenheid van de indieners heb weten
op te lossen.
Van mevrouw Bos-Dijkstra uit Baflo:
Mijn vader is gelegerd geweest op de Afsluitdijk en
na de overgave als krijgsgevangene in Wieringerwerf.
Ik heb nog veel tastbare herinneringen daar aan, maar ik
kan zijn naam niet bij de namenlijst ontdekken. Zijn naam
was Fokke Dijkstra.
Bij mevrouw Bos thuis in Baflo heb ik de nog aanwezige
stukken geraadpleegd en het bleek mij alras dat haar
vader ingedeeld was bij het Kustwachtdetachement
in Oterdum (ligt zuidelijk van Delfzijl). Dit Kustwachtdetachement kreeg in de ochtend van de 10e mei opdracht
om zich terug te trekken naar Noord-Holland. Zij werden
daar ingezet bij het vliegveld Bergen. Zelfs de gevolgde
route van Oterdum naar de Afsluitdijk kon ik haar laten zien.
Mevrouw was al enkele jaren bezig geweest om achter het
ware verhaal te komen en was dankbaar dat ik het binnen
enkele minuten wist op te lossen. De naam van haar vader
komt dus niet op de lijst.
Van Rene Boes uit Tynaarlo:
Ik schrijf u om te vragen of u mij kunt doorverwijzen
naar iemand, die veel weet over de schermutselingen,
welke hebben plaatsgevonden bij de Wonsstelling in de
meidagen van 1940. Mijn grootvader heeft in de oorlog
gediend als mitrailleurschutter bij de 7e Compagnie van
het 9e Depotbataljon van het 1e Regiment Infanterie, en
was tijdens de mobilisatie gelegerd in Bergen (NH). Bij het
uitbreken van de oorlog, werd zijn sectie vanuit Friesland
ondergebracht bij de Wonsstelling.

In dit geval viel bij mij gelijk het kwartje. De opa van Rene
Boes zat namelijk bij dezelfde eenheid als onze voormalige
penningmeester, wijlen de heer B. Haijer. Ik heb hem
geadviseerd om naast het aanschaffen van het boek over
de Wonsstelling ook het boek “Soldaat op de Afsluitdijk”
van B. Haijer te lezen. Daar staat zeer gedetailleerd het
wel en wee van de eenheid in beschreven. De naam van
de opa van Rene Boes heb ik inmiddels toegevoegd aan de
namenlijst van de Wonsstelling.
Van een bezoekend echtpaar:
Enige tijd geleden ontmoette ik een ouder echtpaar op het
museum. Ik vroeg hun wat zij van het museum vonden.
Zij antwoordden mij dat zij nergens iets over hun vader,
die vermoedelijk ook op Kornwerderzand had gevochten,
konden vinden. Hij was in de mobilisatie gelegerd
bij Borger (prov. Drenthe) en was na de capitulatie
teruggekomen uit Noord-Holland. Hij had vaag iets over
Kornwerderzand verteld maar wilde er verder nooit iets
over vertellen. De tussenliggende periode was voor hen
een groot vraagteken.
In de namenlijst van de Wonsstelling kwam ik zijn naam
wel tegen en zag ik als zijn eenheid staan: Mitrailleur
Compagnie 1e bataljon 36e Regiment Infanterie. Hij was, na
de terugtocht vanaf de grens, in de Wonsstelling ingedeeld
met zijn zware mitrailleur in het vak Makkum en wel aan
de zuidkant. Hij is met de compagnie, die gelegerd was
in het vak Makkum, per boot overgestoken naar NoordHolland. Daar werden de Nederlandse militairen eind mei
uit krijgsgevangenschap ontslagen.
Het echtpaar verstrekte mij zijn voornaam en
geboortedatum. Deze gegevens zijn ingebracht in de
namenlijst van de Wonsstelling. Afgezien van het feit
of een naam nu wel of niet toegevoegd moet worden
aan de reeds bestaande namenlijsten, geeft het ook
veel voldoening als je nabestaanden duidelijkheid kunt
verschaffen over een periode waarover de betrokkenen
zelf weinig of niets wilden vertellen.
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Kornwerderzand 1939 bij het houten hotel: Vlnr Mevrouw Keijzer, Tlt Wolzak,
Off van gezondheid Coltof, Tlt Buitenhuis, Elt Kettner.

DOOR WIM STIENSTRA, CONSERVATOR

Schenkingen
Zoals bekend ontvangt het
Kazemattenmuseum jaarlijks de nodige
schenkingen. Het is niet zo dat het storm
loopt bijna 75 jaar na de oorlog, maar toch
worden zo nu en dan interessante zaken
aangeboden die een directe link hebben met
Kornwerderzand en ons hoofdthema: de
meidagen van 1940. Bij het meeste materiaal
wat wordt geschonken gaat het overigens
om documentatie en foto’s, niet om objecten.

Document telegram; oproep Coltof

Officier van gezondheid Franz Coltof.
In 2018 ontvingen wij van de dochter
van de heer F. Coltof enige documenten
en foto’s met betrekking tot haar vader.
De heer F. Coltof, geboren op 14 mei
1909 te Rotterdam, was verbonden aan
Kornwerderzand als reserve officier- arts,
destijds genoemd officier van gezondheid
2e klasse. Dit is een rang die overeenkomt
met die van 1e luitenant. De officier van
gezondheid maakte deel uit van de Militair
Geneeskundige Dienst. Coltof was als arts
voor de oorlog werkzaam bij de Stichting
“Rozenburg” te Loosduinen. De stichting
bestond uit de kliniek Oud-Rozenburg voor
“krankzinnigen” en de Ramaer kliniek voor
geestes- en zenuwzieken. Het was een
Rijksinstelling met patiënten uit alle lagen van
de bevolking en was open voor gelovigen en
niet- gelovigen. Coltof was verbonden aan
de Ramaer kliniek en het was ook daar dat
hij op 22 augustus 1939 een telegram ontving
met de tekst: “Keer onverwijld terug bij uw

oorlogsonderdeel te Den Oever. Inspecteur
Geneeskundige Dienst der Landmacht.” Het
originele telegram is geschonken aan het
museum. Hoewel het telegram spreekt over
Den Oever is er verder sprake van officiële
stukken van de officier van gezondheid
detachement Kornwerderzand.
Verzoek tot overplaatsing
Uit originele correspondentie blijkt dat
Coltof niet helemaal gelukkig was met de
inhoud van zijn werk op Kornwerderzand,
hij diende namelijk een verzoek in om
overplaatsing waar hij meer kon werken aan
zijn “bijzondere ontwikkeling”. Waarschijnlijk
gaat het hier om zijn ontwikkeling van
zijn competenties in het kader van zijn
burgerwerkzaamheden als arts. Hoewel er
begrip was voor de situatie en Coltof zelfs
werd uitgenodigd voor een gesprek met de
Inspecteur van de geneeskundige dienst der
Landmacht in Den Haag (‘s-Gravenhage!) is
blijkbaar het verzoek niet gehonoreerd want
Coltof bleef verbonden aan het Detachement
Kornwerderzand.
Hij maakte daar dus de mobilisatie en
oorlogsdagen mee. Uit de geschonken
documentatie is verder niet af te leiden
wat Coltof aan specifieke werkzaamheden
heeft verricht tijdens de mobilisatie en de
meidagen maar ongetwijfeld zal hij betrokken
zijn geweest bij het zien van zieken en
mogelijke gewonden.
Deportatie Joodse patiënten
Na zijn demobilisatie in juli 1940 heeft Coltof
zijn werkzaamheden bij de Ramaer kliniek
in Loosduinen weer hervat. Op 9 april 1941
treedt Coltof in het huwelijk met Maria van
der Meulen. Uit het huwelijk wordt een kind
geboren; Yvonne. Zij is ook de schenker van
de foto’s en documenten.
De oorlog was na mei 1940 voor Coltof
echter niet voorbij. Zelf was Coltof van half
Joodse afkomst, zijn vader was Joods en
zijn moeder Katholiek. Toch kon gedurende
de hele oorlog Coltof zijn werk als arts
voortzetten in de kliniek maar werd wel
geconfronteerd met het feit dat alle
(volledig) Joodse personeelsleden op last van
de Duitse bezetter in november 1940 hun

ontslag aangezegd kregen.
De kliniek had ook vele Joodse patiënten.
Op bevel van de beruchte SS officier Frans
Fischer, met de bijnaam “Judenfischer”
werden eind 1942, begin 1943 alle joodse
patiënten afgevoerd. Het afvoeren gebeurde
onder mensonterende omstandigheden,
de patiënten werden, sommige nog in
nachtkleding, in open wagens naar het
station gebracht om vandaar te worden
getransporteerd naar Westerbork. In totaal
ging het om ruim 251 Joodse patiënten. Van
een aantal is bekend dat ze op 26 februari
1943 in Auschwitz zijn vermoord. We kunnen
ons niet voorstellen hoe dit voor Coltof
als arts, zelf half Joods, moet zijn geweest.
Pas in december 2017 is in Loosduinen
een monument onthuld voor deze joodse
oorlogsslachtoffers.
Na de oorlog
Coltof zelf bleef na de oorlog blijkbaar wel
betrokken bij Kornwerderzand, hoewel hij
eigenlijk liever overgeplaatst was in verband
met zijn ontwikkeling als arts. In ieder
geval komt zijn naam nog voor op de lijst
van 36 bekende veteranen en nog levende
veteranen uit april 1996. Op 16 februari
1999 overleed Coltof op 89 jarige leeftijd in
Wageningen. Zo komt aan de hand van een
paar brieven, een telegram en wat foto’s één
van de veteranen van Kornwerderzand toch
weer een klein beetje tot leven.

Document verlofpas Coltof

DOOR JOHANNES HOEKEMA
Frederik de Jong werd geboren in Hommerts op 30 juni 1923, als
zoon van Emke de Jong en Dirkje Visser. Hij was bakkersknecht bij
bakker Willem Rienks in Arum, gereformeerd en verloofd met Julia
Wijnalda. Tijdens een door de bezetter uitgevoerde razzia, werd hij
als onderduiker aangehouden in de woning van zijn aanstaande
schoonouders aan de Hockaart te Arum. Op 24 oktober 1944 werd hij
ingeschreven in het register van inschrijving van het Huis van Bewaring
te Leeuwarden. Hij werd daarna naar strafkamp Yde gezonden, om
onder dwang werkzaamheden te verrichten voor Organisation Todt.
Piebe Hoekema werd geboren in Koudum op 15 augustus 1922, als
zoon van Uilke Hoekema en Geeske Visser. Hij was ongehuwd en
werkte als slagersknecht bij slager Durk Kuipers in Arum. In de
omgeving van Arum werden veel ondergedoken jongens verraden door
Jan Faber. Mogelijk dat Hoekema en De Jong ook door hem verraden
zijn, waarna ze zijn aangehouden. Hoekema werd op 15 oktober 1944
ingeschreven in het Huis van Bewaring te Leeuwarden, waarschijnlijk
was hij de dag daarvoor aangehouden.

De Jong en Hoekema werden tewerkgesteld in strafkamp Yde.
Samen vluchtten zij op 15 november 1944, net na de middag. Door
een patrouille landwachters uit Peize werden ze rond 17:00 uur
aangehouden en in Roden in een cel van het gemeentehuis geplaatst.
Een dag later omstreeks 14:30 uur arriveerden Abschnittsleiter
Fritz Hartwich en Unterabschnittsleiter Karl Zülow van strafkamp
Yde met een rode DKW personenauto om Frederik en Piebe op te
halen. Op een voetpad langs de Donderseweg, nabij de weg langs
het voormalige munitiedepot, zijn ze vervolgens doodgeschoten.
Frederik stierf op 20 jarige leeftijd en Piebe was 21 jaar oud. Ze
werden daar achtergelaten, voorzien van een kaart met de tekst
‘Ich bin von der Arbeid weckgelaufen und habe damit Sabotage
getrieben, die verdiente Strafe habe Ich bekommen’. Na een melding
heeft wachtmeester Willem Kooijmans ze daar met schotwonden in
het hoofd aangetroffen. Huisarts Elzinga kwam ook ter plaatse en
verklaarde Frederik en Piebe officieel dood. Burgemeester Pelinck
stelde de familie in kennis, waarna een lijkkoets de lichamen ophaalde,
die tijdelijk in het lijkenhuisje op de begraafplaats te Norg
waren opgebaard.

Blokhuispoort anno 2018
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DOOR JACOB TOPPER
Met het verschijnen van dit nummer van
het KWZ-magazine is de spiegeltoren in
kazemat VII operationeel. Al in een vroeg
stadium van de bouw van de kazematten
op Kornwerderzand en Den Oever werd
er overleg gepleegd over de constructie
van de spiegeltorens. Alhoewel er in april
1940 na jaren steggelen er uiteindelijk een
besluit was genomen, kon de bouw niet
meer gerealiseerd worden. Ik heb in diverse
archiefstukken de jarenlange procedure
kunnen volgen. Deze procedure heb ik in
verkorte vorm hieronder weergegeven.
Maart 1931. Om de kwetsbaarheid van de
zoeklichten te verlichten wordt voorgesteld
het zoeklicht zelf in een overdekte ruimte
op te stellen en de lichtbundel over een paar
onder een hoek van 45 graden opgestelde
spiegels naar buiten te werpen. Door de
bovenste spiegel draaibaar te maken kan de
bundel over een breed oppervlak gebruikt
worden.
Nadeel is een klein lichtverlies maar mocht
de spiegel worden getroffen dan is dit minder
bezwaarlijk omdat deze gemakkelijker te
vervangen is en een enkele deuk of buts
door een scherf daarin veroorzaakt nog
niet tot de algehele uitschakeling van het
zoeklicht.
Mei 1931. Het Technisch Bureau van de Genie
heeft een ontwerp van een proefopstelling
gereedgemaakt
Augustus 1932. Het onderzoek voor de
metaalspiegels wordt voortgezet. Een nieuw
materiaal, genaamd Hydronalium, dat volgens
metingen een goede reflectie geeft, wordt in
beschouwing genomen. Voorgesteld wordt
verder om over te gaan tot de aanschaf
van een zoeklicht van 90 cm met een
dynamowagen voorzien van een Fordmotor
ten behoeve van de dit jaar gereedkomende
zoeklichtschuilplaats op het Kornwerderzand.
Ten aanzien van de spiegeltoren en de
spiegels wordt voorgesteld nog geen
opdracht te verstrekken omdat nog

niet bekend is welk materiaal gebruikt
zal worden voor de spiegels van het
Geniecommandement.
Mei 1935. De commandant van de Stelling
Den Helder verzoekt de Inspecteur der
Genie een zoeklicht met stroombron en
een sergeant der Verlichtingstroepen t.b.v.
de verdedigingswerken te Kornwerderzand
ter beschikking te stellen. Een korporaal
monteur en 3 minderen der Marine zullen
door hem worden ingedeeld.
Juli 1937. Vier zoeklichten t.l. (tegen
luchtdoelen) zullen worden opgelegd te
Kornwerderzand (1x) en te Den Oever (3x).
Augustus 1937. De ontwerpovereenkomst
tot aanschaffing van de spiegeltorens kan
nog niet worden ingezonden, omdat er nog
overleg met de Inspecteur der Genie moet
worden gepleegd en na afloop daarvan, nog
prijsaanbiedingen van enige firma’s moet
worden gevraagd.
Oktober 1937. Na dit overleg blijken
er ernstige bezwaren te zijn tegen het
aanvankelijke ontwerp. Opdracht wordt
verstrekt tot het uitwerken van een in
hoofdlijnen aangegeven nader project.
November 1937. De Inspecteur der Genie is
ontstemd over deze gang van zaken omdat in
januari 1937 het ontwerp te Den Oever zover
was gevorderd dat men enkele weken nadien
een prijsopgave zou kunnen vragen.
Januari 1938. De Inspecteur der Genie
krijgt nieuwe tekeningen en een nota van
toelichting als mede een raming van de
kosten. In deze nota staat de constructie,
werking en de bediening beschreven.
Februari 1938. De Inspecteur der Genie
verzoekt de minister fl. 25.000 beschikbaar
te stellen, voor de in drie kazematten langs
de Afsluitdijk aan te brengen spiegeltorens.
Oktober 1938. Een nieuwe tekening en nota
van toelichting voor het ontwerp van de
spiegeltorens wordt door de Officier van de
Genie te Den Helder aangeboden aan de
Inspecteur der Genie
Januari 1939. De Inspecteur der Genie dringt
aan op een spoedige afdoening van het
voorgaande, te meer omdat de Commandant
van het 2e Geniecommandement een geheel
gewijzigde opvatting zou hebben noppens de
aan te brengen apparatuur.
Februari 1939. De Inspecteur der Genie
dringt er bij de Commandant van het 2e
Geniecommandement op aan, het project tot
het uiterste te bespoedigen en zo mogelijk

moet het in de loop van het jaar gereed
komen. Laatstgenoemde verwacht 15 weken
nodig te hebben voor de inzending van het
ontwerpcontract. Verwacht wordt dat de
eerste spiegeltoren 5 maanden daarna (eind
oktober ) en beide andere 3 – 4 maanden
later, dus begin 1940 kunnen worden
afgeleverd. Hij geeft verder nog aan, gezien
de stroom van spoedeisende zaken, de
procedure ook door overbelasting van het
beschikbare personeel moeilijk te kunnen
bekorten.
13 Maart 1940. Firma Starlift te Den Haag
dient een offerte in voor de bouw van een
spiegeltoren ter grootte van fl. 11.250,00.
Daarbij is tevens gevoegd een beschrijving
van de werking en bediening van de
toren. Het uitwerken van de tekeningen
zal ongeveer 2 weken in beslag nemen en
de levering kan geschieden 8 weken na
bestelling.
8 april 1940. De commandant Stelling Den
Helder is van mening dat door het ontbreken
van de spiegeltoren, de zoeklichten buiten
moeten worden opgesteld en daardoor zeer
kwetsbaar zijn. Hij stelt voor, omdat er nog
geen ervaring is met het gebruik van de
spiegeltorens, om eerst alleen in de kazemat
op Kornwerderzand een toren te plaatsen.
Nadien zouden de beide kazematten op Den
Oever ingericht kunnen worden.
20 April 1940. De Generale Staf is het
niet eens met het voorstel om bij wijze
van proef te beginnen met een opstelling
te Kornwerderzand, dit gezien de sedert
de indiening van het voorstel gewijzigde
politieke situatie. Voorgesteld wordt de
aangevraagde fondsen te verdrievoudigen
ten einde de bouw van de drie torens te
bespoedigen.
27 April 1940. De commandant Stelling
Den Helder wordt voor een bedrag van
fl 46510,00 gemachtigd tot uitvoering van
de installatie van 3 spiegeltorens.
Na de capitulatie in mei 1940 verdween
het gehele plan in een stoffige la. Zelfs
tijdens de periode van de Koude Oorlog
werd er niet meer over gesproken. Maar na
tientallen jaren is het dan, zij het in enigszins
aangepaste vorm, in het kader van de
herinrichting toch gerealiseerd.

DOOR ALBERT KINDERMAN EN CHRIS ELSINGA

“Sleepovers” zijn bij grote musea wereldwijd een niet meer weg
te denken fenomeen. In Londen bijvoorbeeld kunnen kinderen
overnachten in het British Museum en het Natural History Museum.
In de USA kunnen ze terecht in The American History Museum,
The Air and Space Museum en talloze andere. Biedt dat concept ook
mogelijkheden voor het Kazemattenmuseum? Eind september
namen we de proef op de som.
Een groep van zo’n 25 scouts (11-15 jaar) van scoutinggroep
De Esdoorn uit Leeuwarden kwam zaterdag 29 september tegen
sluitingstijd naar Kornwerderzand. Ze gingen overnachten in
Kanonkazemat VI en de opwinding daarover bij de jongens en meisjes
was buiten al goed te merken. Rode draad in hun weekend vormde
het verhaal van Cees van Hindeloopen, die in de meidagen van 1940
op de Afsluitdijk was gelegerd en wiens dagboek van die dagen
afgelopen zomer aan het museum werd overgedragen. Fragmenten
uit het dagboek werden voorgelezen en vormden de aanleiding voor
allerlei activiteiten, zoals seinen met een morselamp en het spotten
van vliegtuigsilhouetten via een periscoop. Ook brachten de scouts
het terrein zo goed mogelijk zelf in kaart en ontdekten al werkende,
alle kazematten en hun functies.

‘s Avonds was er onder meer een sluipspel en werd enthousiast “Wie
heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?” gezongen. Met iets warms
achter de kiezen zochten de scouts vervolgens hun slaapzak op: bij
een kanon, naast een stalen deur vol grendels, onder een mitrailleurgat … Brrrr, sommigen rilden in hun slaapzak en dat was niet altijd
van de kou.
Volgens het dagboek werkten Van Hindeloopen en de andere mensen
van de verbindingsdienst onder andere met een eigen systeem om
boodschappen te versleutelen. Aanwijzingen in de dagboekteksten
en gecodeerde rantsoenbonnen zetten de scouts op het spoor van
een oude Remington typemachine, die in een vitrine was opgesteld.
Schijnbaar onbegrijpelijke boodschappen konden daarmee worden
uitgetikt. Doordat de daadwerkelijk getypte letters andere waren
dan de letters die op de toetsen vermeld stonden, verscheen bij het
uittypen een gedecodeerde, leesbare tekst. Eenvoudig,
maar slim gedaan!
Het weekend werd mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers
Albert Kinderman en Lieuwe Ypma. Voor de scouts was het een
fantastische ervaring om een nacht op de Afsluitdijk door te brengen.
Het lijkt een prachtige manier om kinderen het verhaal rond het
kazemattencomplex te leren kennen.
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DOOR HINKE VELDHUIZEN-HARDERS

Eind 2017 is besloten dat er een nieuwe website moet komen voor
het Kazemattenmuseum. Een site van deze tijd, in de nieuwe huisstijl
van het museum en waar bezoekers makkelijk de nodige informatie
kunnen vinden.
De eer was aan Popke de Vlugt en Hinke Veldhuizen-Harders om dit
project in samenspraak met Anne van Schepen van PR en het bestuur
te leiden. ZeeDesign uit Witmarsum heeft uiteindelijk een prachtige
vertaling gemaakt in de vorm van een website, op basis van
onze wensen.
Na een uitgebreide analyse van de toenmalige site, een inventarisatie
van de (technische) wensen en het opdoen van inspiratie op andere
websites, zijn Popke en Hinke in gesprek gegaan met ZeeDesign.
Met de duidelijke visie konden zij goed uit de voeten.
In de tussentijd zijn Popke en Hinke teksten gaan (her-)schrijven en
hebben zij het nodige beeld-, geluid-, en bestandsmateriaal verzameld
en aangeleverd bij ZeeDesign. Zodat zij de vormgegeven site ook
inhoud konden geven.

In maart, tijdens de vrijwilligers bijeenkomst van het museum, hebben
we de nieuwe site kunnen presenteren aan alle vrijwilligers, om
vervolgens op 25 april, net voor de start van het seizoen, ‘live’ te gaan.
Met een mooie analyse tool (Google Analytics) krijgen we inmiddels
ook mooie inzichten over het gebruik van de website. Zo hebben
we in de afgelopen 8 maanden zo’n 1200 website bezoekers gehad.
Wekelijks toch circa 190. Gemiddeld bekijken mannen onze site wat
vaker dan vrouwen en als we kijken naar de leeftijdsgroepen zitten
de bezoekers met name in de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar en de
18 tot 24 jaar.
Zoals tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in maart 2018 ook al is
aangegeven, staan er nog een aantal onderdelen open, waar we
deze winter weer aan werken. Dit zijn onder andere thema's als
een speciale pagina voor het onderwijs, een pagina waar de bezoeker
makkelijk een donatie kan doen en de vertaling van de site voor
onze Engels- en Duitstalige bezoekers.
We zullen jullie ook in 2019 op de hoogte houden van de
ontwikkelingen m.b.t. de website.

DOOR ANNE VAN SCHEPEN, PR

We zijn er inmiddels aan gewend. Het museum ziet er heel anders uit
dan enkele jaren geleden. Een strakke, sobere presentatiestijl heeft
zijn intrede gedaan in de kazematten. Ook buiten is die strakke en
sobere stijl te herkennen. Staal (buiten met een roestige uitstraling)
en het beton zelf, overheersen en zo blijven we benadrukken dat het
om de kazematten gaat.
Er zijn dus twee overheersende kleuren. Roestbruin en beton grijs.
Uiteraard zou ook de huisstijl daarbij moeten passen. Daarnaast is het
wenselijk. dat ook de gebruikte animatiestijl van de door Jouke Nijman
gemaakte tekeningen, terugkomt.

daardoor nog wel wat foutjes gemaakt, maar er zijn natuurlijk
nog veel meer middelen die aan de beurt moeten komen.
Dit vernieuwde magazine is één van de voorbeelden daarvan.
We zullen het komende jaar de foutjes uit de bestaande middelen
moeten halen, website en folder ook moeten gaan uitbrengen in
Engels en Duits, goede naambadges laten maken, verder werken aan
de audiotour die men op de eigen telefoon kan downloaden, opnieuw
kijken naar de vertalingen van de routes in Duits, Engels en Frans.
Kortom, ook in de presentatiemiddelen blijft
het een dynamisch proces.

Dankzij het netwerk van onze penningmeester Piet van Asperen
hebben we een mooie deal kunnen sluiten met Okkinga Communicatie
in Bolsward. Met hen zijn we aan de slag gegaan om een stijl en een
daarbij passend logo te bedenken. Dat heeft geresulteerd in een
nieuwe folder, een nieuw logo op de website, enzovoort.
Zijn we daarmee nu klaar? Nee... nog lang niet. Niet alleen heeft
de eerste productiefase qua tijd erg onder druk gestaan en zijn er

Naam donateur
Adres
xxxx AB Plaatsnaam

Afsluitdijk 5 | 8752 TP Kornwerderzand

Bezoekerscentrum
• Film “veteranen vertellen”
• Terras
• Toiletten
Ingang/kassa

Parkeren

Parkeren

Kazemat V
• Verzet tijdens bezetting
• Periscoop
Kazemat XIV
en Duitse keuken
• Bouw Afsluitdijk
• Keuken
• Luchtdoelgeschut
• Mobilisatie
• Wonsstelling

Kazemat IV/
Duits verblijf/bunker 18
• Commandopost
• Meidagen 1940

Duits verblijf
• Atlantikwall
Kazemat VI

• Mitrailleuropstelling
• Animatiefilm marine
• Duits antitankkanon

• Bevrijding
• Luchtoorlog
• Kanonkazemat (functie)
• Wapens
• Depot

Kazemat VII
• ALS U DENKT DAT HET MUSEUM MOET BLIJVEN STEUN ONS DAN MET EEN JAARLIJKSEDONATIE
EN WORD ‘VRIEND VAN HET KAZEMATTENMUSEUM

• Zoeklichtconstructie
• Geschiedenis Kazemattenmuseum
• Koude Oorlog

• U HEBT GRATIS TOEGANG TOT HET MUSEUM
• U ONTVANGT JAARLIJKS ONS KWZ-MAGAZINE
• VUL DEZE BON AAN DE ACHTERZIJDE IN
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DOOR JOHAN CNOSSEN

“De maaiedagen fan fjirtich”. Dat waren altijd de gevleugelde
woorden van heit, wanneer in ons gezin zijn mobilisatietijd en de
bezettingsjaren ter sprake kwamen. Als sponzen namen we als
kinderen zijn verhalen op. Door zijn beeldende manier van vertellen
werden deze verhalen onvergetelijk. Groot was de verrassing toen,
na het overlijden van mem, tientallen brieven uit heit's mobilisatietijd
tevoorschijn kwamen. Zorgvuldig verpakt en opgeborgen in een
schoenendoos. Dit wisten we niet. Bij het lezen kwamen de eigen
persoonlijke herinneringen weer boven. Namen als Schoorl, Uitermeer,
Muiderberg, Weesp en Amsterdam begonnen weer te leven.
Op 29 augustus was hij vertrokken naar Schoorl, zijn
mobilisatiebestemming. ´s Morgens had hij zich in z´n uniform
gehesen. Met moeite had hij de knopen van z'n broek vast kunnen
krijgen. Ook de veldmuts was aan de krappe kant. Hij was niet meer
de jongeman uit het jaar 1926!
In zijn eerste brief van 30 augustus 1939 schrijft hij: “Gister kwamen
we hier om ongeveer 4 uur aan, 's avonds hebben we om 7 uur eten
gehad, rats van aardappels en boontjes, smaakte goed hoor, brij was
er niet, maar we kregen een lekkere peer als dessert. We huizen
hier met plusminus 500 man in een gebouw van de Doopsgezinde
Broederschap, allemaal in los stro, een wollen deken als dek. Ik heb
best geslapen en goed warm”.
De laatste brief dateert van 25 mei 1940. Daarmee sloot hij toen
een angstige en spannende tijd af. Met name de oorlogsdagen in
de tweede week van mei. Eerst het afscheid van mem en z'n vier
kinderen. Dan de onzekerheid, hoe loopt het af met de boerderij en
het vee, als de Friese Merenlinie in werking wordt gezet.
Wat was er in die voorafgaande weken gebeurd?
Mem verwachtte haar vierde kind in de tweede week van april. Heit
had geregeld dat hij 9 april met zakenverlof kon. Maar door de inval
van de Duitsers in Denemarken en Noorwegen werden alle verloven
ingetrokken. Ook heit's verlof ging niet door. Kamergenoten, die
al onderweg waren naar huis en over Zwolle reisden, werden weer
teruggestuurd.
Ondanks de acute oorlogsdreiging kreeg heit toch nog verlof op
zaterdag 13 april. Prachtig op tijd, want in de kleine uurtjes van 14 april
werd de baby geboren. Een voorspoedige geboorte en moeder en
kind gezond. Het zakenverlof besteedde hij altijd goed. Zo ook toen.
Het voorjaar was in aantocht. Een seizoen waarin de drukte op de

boerderij begon. Ongelukkigerwijs verwondde hij al in de eerste week
z'n knie bij het kappen van enkele bomen. Wat het werk aanging, kon
hij het toen wel schudden. Hij moest rust nemen. Een hard
gelag als je al allerlei plannen hebt gemaakt.
Ik was erbij en zag hoe hij met de bijl z´n knieschijf raakte.
Bijna dwarsdoor. Zo werd het zakenverlof omgezet in ziekteverlof,
verleend door de militaire arts die bij ons thuis kwam. Deze officier
nam afscheid met de woorden: “Cnossen, u weet dat de toestand
ernstig is. Ik hoop dat u ook beseft wat uw plicht is als er oorlog
komt”. Heit bevestigde dit volmondig. Een militair zegt niet nee als
zijn baas hem iets vraagt.
Toen op 10 mei de oorlog uitbrak en alle verloven werden ingetrokken,
zelfs bij ziekte, stond heit voor een dilemma. Thuisblijven of toch
huis en haard verlaten en naar zijn onderdeel terugkeren. Ondanks
z’n handicap ging hij. Oom Bauke, broertje van mem, zou hem naar
de trein brengen. Met de fiets nam hij hem letterlijk op sleeptouw
naar Wolvega. Onderweg kwamen ze Aant Heida tegen, één van de
notabelen van de gemeente Weststellingwerf, die zich luidop afvroeg:
“Cnossen soll´n je wel goan?”. Hij zag hoeveel moeite heit had met
het fietsen. In Wolvega hoorde hij dat er al geen treinen meer reden
naar het zuiden. De enige mogelijkheid die overbleef was zich bij
burgemeester E. Maas te melden en hem zijn probleem voor te
leggen. Deze adviseerde hem zich bij de terugtrekkende grenstroepen
aan te sluiten. Zo kon hij misschien via de Afsluitdijk zijn onderdeel in
Uitermeer bereiken. De passerende militairen hesen hem in een open
legerauto. Op eigen kracht lukte niet, vanwege die knieblessure. Een
van de soldaten merkte daarbij op: “Man goa naor huus, zo kunn´n
ie niet vechten”. De Wolvegaster Bouke Peterson zag echter nog wel
mogelijkheden voor soldaat Cnossen: “Hy kin altiid noch ierpelskile”.
Of hij door die opmerking nog over de streep is getrokken, weet ik
niet, maar hij ging toch.
Middernacht kwamen deze terugtrekkende troepen over de Afsluitdijk
in Den Helder aan. De brug op Kornwerderzand was nog intact.
De rit in de open legerauto's over de dijk was in zekere zin een
levensgevaarlijke tocht vanwege eventuele luchtaanvallen van Duitse
vliegtuigen. Wonder boven wonder bleef het rustig.
In Den Helder ging men in groepjes van vijf op zoek naar onderdak
voor de nacht. Zo kwam hij met z´n maten op Dahliastraat 114 terecht
bij de familie Van Drongelen. Toen ze in de nacht bij deze mensen
aanbelden, schrokken deze hevig. Doodsbang riepen ze van achter de

voordeur: “Zijn jullie Duitsers?”. De mannen konden hen geruststellen
en meteen werden ze binnen gelaten. De enige beschikbare
slaapplaatsen waren het echtelijk bed en de logeerbedden.
Heit en zijn maat kregen het echtelijke bed aangeboden. Dat werd
maar al te graag geaccepteerd, omdat ze door en door verkleumd
waren in die open legerwagen. Van Drongelen en zijn vrouw maakten
voor zichzelf een kermisbed. Later kon hij hierover nog met smaak
vertellen, hoe lekker warm het bed wel was en hoe lekker
ze hadden geslapen.
Vijf dagen waren ze bij deze familie ingekwartierd. In zijn brief van
20 mei roemt hij deze mensen, vanwege hun goede zorgen tijdens
die spannende dagen. De laatste dag was de meest angstige, toen ´s
avonds de marinewerf werd gebombardeerd door Duitse vliegtuigen.
Hij schrijft: “Er wordt gezegd, dat er 56 doden zijn (red.28 ) en dat
de militairen van de kustwacht met hun luchtafweer ze dolgraag
hadden neer willen schieten, maar dat werd door hun meerderen met
getrokken revolver verhinderd”. Na vijf dagen werden ze met andere
militairen ondergebracht in het ´t Zand vlakbij Den Helder.
Met briefkaarten met alleen zijn naam erop probeerde hij mem
aanvankelijk gerust te stellen. Omdat de posterijen niet werkten gaf
hij o.a. aan Friese en Drentse buschauffeurs z’n kaarten mee om ze,
als het mogelijk, was in Wolvega te posten. De 19e mei kreeg mem
de briefkaarten en een lange brief. Dolgelukkig natuurlijk dat heit
nog leefde, temeer, omdat ze had gehoord dat er aan de Kop van
Afsluitdijk hard gevochten was. Ze wist dat hij via de dijk naar zijn
onderdeel probeerde te komen.
Heit was de laatste van de vier familieleden, waarvan men bericht
kreeg dat ze er allen goed vanaf waren gekomen. Beppe Cnossen
was ook erg blij dat ze alle vier ongedeerd waren gebleven. Ze
schrijft: “Gode zij dank dat jullie alle vier gespaard zijn gebleven. Het
was me in Wons ook wat. Yep en Geb (dochter) waren pas zaterdag
’s morgens gevlucht met hun beide kinderen en de buurlui (Gooijum),
die hun plaatsje is opgebrand en Yep zijn plaats is erg gehavend en
twee van zijn beste koeien dood en in veel van hun huishoudgerei
zaten gaten van kogels. Mat Bajema haar man (Wybe Anema) is
gesneuveld. Ook de enige zoon van Vegheling van Claarbergen van
Joure is gesneuveld. We hopen dat jullie gauw thuiskomen”.
Op zaterdag 25 mei mocht hij terug naar zijn onderdeel in Muiderberg.
De eerste die hij tegen het lijf liep, was de compagniescommandant
luitenant J.W. Rengelink, die hem op barse toon vroeg: “En waar was

jij?”. Heit's antwoord bevredigde hem kennelijk. Hier was geen sprake
van desertie. Bij terugkeer op de kamer zag hij dat z'n kast in alle
verwarring van de oorlogsdagen opengebroken en leeggeroofd was
door zijn kamergenoten. Een paar warme wollen sokken weg. Ook
de extra zakdoeken en zelfs het stukje spek waren verdwenen. Voor
heit een ontgoocheling, dat zijn eigen kamergenoten hem dit hadden
aangedaan. Diezelfde dag zijn ze nog vertrokken naar AmsterdamZuid, waar ze ondergebracht werden in een school. Dit was ook het
laatste bericht dat mem van heit kreeg. Uit zijn verhalen herinner ik
mij dat ze bezig werden gehouden met wachtlopen. In de loop van die
week kregen ze verlof om naar huis terug te keren.
Nu terug naar 10 mei, de dag dat heit vertrokken was. Waarvoor
hij had gevreesd, gebeurde: De inundatie van de waterschappen
Oldelamer en de Groote Veenpolder als onderdeel van de Friese
Merenlinie. Hierbij zouden grote delen van de provincie onder water
worden gezet. Dit om een Duitse opmars naar de Afsluitdijk zoveel
mogelijk te vertragen. En inderdaad kort na zijn vertrek, kreeg mem
het bevel dat haar gezin met de meeste spoed de woning moest
verlaten en zich moest begeven naar O. van Schoot te Nijelamer.
Kooiweg 43 (groene stip). De nodige lijfdracht, bedden en dekens
moesten worden meegenomen, alsmede het vee. De Kooiweg in
Nijelamer was niet zo ver weg en lag in de polder De Ontginning, die
buiten de Merenlinie viel. Maar toch zou het een hele operatie worden
om van de Boelstraweg (rode stip) op het bestemde adres te komen.
Over een eventuele evacuatie werd toentertijd in ons gezin diverse
keren gepraat. Als kind had je dit wel meegekregen. Maar heit vond
het in ons geval maar onzin, omdat de boerderij vrij hoog lag. Mocht
het water van de Tsjonger (rode kruisjes) al de polder instromen, dan
was zijn advies: “Zet het vee op stal. Er is nog genoeg hooi aanwezig”.
Mem heeft zich daaraan gehouden, hoewel ze wel de nodige
voorzorgsmaatregelen nam. De wagens met beddengoed, kleding enz.
stonden in de schuur klaar om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken.
De inwoners van de westhoek in de gemeente hadden wel gehoor
gegeven aan het bevel om huis en haard te verlaten, inclusief het vee.
Van het ene op het andere moment liepen er zo'n 6000 stuks vee los
op de weg richting Wolvega via de Oldetrijnsterbrug. Het kostte de
drijvers veel moeite om de koeien “in het gareel” te houden. Sommige
beesten maakten rechtsomkeert en kozen het hazenpad. Ook het feit
dat het melkenstijd was speelde een rol.
De opmars van de Duitsers ging die dag echter zo snel, dat de >>
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Nederlandse legerleiding genoodzaakt was om alle soldaten uit de
noordelijke provincies terug te trekken, in de hoop de Afsluitdijk
te bereiken vóór de vijand. Het onder water zetten van de Friese
Merenlinie had vanaf dat moment geen zin meer. Van hogerhand
werd burgemeester Maas te weten gedaan, de inundaties te
stoppen en de doorgestoken kaden te dichten.
Achteraf bleek dat de inundaties geen succes waren. De Friese
overheid had het zomerpeil te laag gehouden uit angst dat, als gevolg
van extreme weersomstandigheden, het gevaar van overstroming
kon ontstaan. Bovendien zat in die tijd de wind in de verkeerde hoek
(oost). Daar komt bij dat de Nederlandse legerleiding al bij voorbaat
de Friese Merenlinie had opgegeven, omdat hij alleen diende om de
opmars van het vijandelijke leger te vertragen. Extra zuur voor de
gemeente Weststellingwerf. Alles was daardoor voor niets geweest.
Geen enkele Duitse soldaat was op weg naar de Afsluitdijk door de
Groote Veenpolder of door de Polder Oldelamer gegaan.

Het 1e Cavalerie Regiment vertrok vanuit Frederiksoord
over Wolvega op de 11e mei via de straatweg naar Heerenveen.
“Een aaneengesloten rij zingende soldaten te paard en op de fiets”,
schrijft een Duitse journalist. De Tsjongerbrug was nog intact!
Praktisch geen oponthoud. In de late namiddag werden de inundaties
stop gezet en konden de geëvacueerden huiswaarts keren. Voor al
die boeren een geluk bij een ongeluk, dat het Duitse leger zo snel het
noorden veroverde.
Al met al heeft mem toen de juiste beslissing gemaakt op die 10e
mei. Of heit dit ook heeft gedaan, is achteraf gemakkelijker te
beantwoorden, dan op dat moment.
Bronnen
Correspondentie tussen heit en mem.
De Stelling april 2015 ( officieel orgaan van de Vereniging Historie
Weststellingwerf e.o.)

DE VRIJWILLIGERSORGANISATIE
DOOR LIEUWE IJPMA

In het museum werken 82 vrijwilligers. Zij verzetten veel werk.
De taken en de verantwoordelijkheden van de vrijwilligers verschillen
onderling. Maar de betrokkenheid is groot.
Vrijwilligers zijn voor ons van levensbelang. Willen we doorgroeien
en de openingstijden verruimen, dan zijn er meer vrijwilligers nodig.
Regelmatig werven van nieuwe vrijwilligers blijft noodzakelijk. Er is het
afgelopen jaar een voortdurende toestroom geweest door individuele
aanmeldingen. Wij zijn daar blij mee.
Tijdens de openingstijden is er behoefte aan een combinatie van
werkzaamheden in het museum. Kassa en bezoekerscentrum moeten
voortdurend bemand zijn. Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om
dat werk over te nemen (toiletbezoek, pauzes, enz.).
Ook rondleiders blijven noodzakelijk. In 2018 hebben

45 scholen het museum bezocht met een totaal van 1350 leerlingen.
Dit zijn alleen aan schoolgroepen al ongeveer 90 rondleidingen.
In totaal hebben we 3631 mensen (kinderen en volwassenen)
rondgeleid in 2018.
Om het museum netjes en schoon te houden is veel inzet nodig van
de onderhoudsgroep.
De komende jaren is en blijft de werving en introductie van nieuwe
vrijwilligers een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke taken.
Voor meer informatie: mail naar
vrijwilligers@kazemattenmuseum.nl

JAARLIJKSE UITJE
VRIJWILLIGERS
KAZEMATTENMUSEUM
DOOR TINE KUIPERS

Op zaterdag 24 november is weer het jaarlijkse uitje van de Kazematten voor de vrijwilligers
en evt. partners. Om 9 uur verzamelen we bij ITS in Bolsward. Na een tussenstop in
Joure, er moeten nog mensen opgepikt worden, zet Anne, onze chauffeur, koers naar het
Waterliniemuseum Fort bij Vechten.
Daar aangekomen drinken we eerst koffie met heerlijk appelgebak. Vervolgens worden we in
4 groepen verdeeld, 2 naar de Waterlinie en 2 naar het museum, om na de goed verzorgde lunch
te wisselen.
De Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie van Holland in de 17e en 18e eeuw.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende ter vervanging van de oude en draagt vanaf 1871 deze
naam. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe was, dat de stad Utrecht nu binnen
de linie viel. De Waterlinie lag ten oosten en zuiden van de steden van Holland, 85 km. lang en
3 tot 5 km. breed. Met 46 forten strekte de linie zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee
tot aan de Biesbosch. Daarnaast bestond de linie uit de vijf vestingsteden Muiden, Weesp,
Naarden, Gorinchem en Woudrichem. Bekende namen, die betrekking hebben op de Waterlinie
zijn: Maurits, zoon van Willem van Oranje, Cornelis Kraijenhoff, koning Willem 1 en Jan Blanken.
De Nieuwe Waterlinie is in totaal drie keer, als gevolg van oorlogsdreiging, geheel of gedeeltelijk
onder water gezet, in 1870 (Frans-Duitse oorlog), in de periode 1914-1918 en in 1939-1940. Door
het gebruik van vliegtuigen in de oorlogsvoering, voor het eerst in Nederland toegepast in 1940,
bleken de verdedigingswerken niet meer bruikbaar te zijn.
In 2009 maakte minister Plasterk bekend dat de Waterlinie op de lijst van Rijksmonumenten
wordt geplaatst. In 2020 hoopt men met de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de wereld
erfgoedlijst te komen.
Het museum vertelt de geschiedenis op een interactieve manier. Mensen uit verschillende tijden
nemen ons mee in hun belevenissen. Erg bijzonder is de parachutesprong, die je kunt maken.
Met een virtual-reality-bril vlieg je over de Waterlinie.
Na nog een kop koffie wordt het tijd de bus op te zoeken, om richting Giethoorn te gaan, waar
we een heerlijk diner krijgen. Na een snelle bediening gaan we om 8 uur terug naar Bolsward.
Daar wacht ons nog een verassing: alle auto's wit door nachtvorst. Een koud besluit van een
warme dag.
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DUITS KANON OPGEKNAPT
DOOR PAULA PROSJE
Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Paula Prosje en ik ben
sinds mei 2018 vrijwilliger bij het Kazemattenmuseum. Ik houd me
voornamelijk bezig met het terug in goede staat van onderhoud brengen
van diverse kanonnen op ons complex. Een van die kanonnen staat in de
Duitse bunker 18. Het betreffende kanon is een 50 MM antitankkanon.
Het type is 50MM KWK 39/L1/60 (KWK staat voor Kampfwagekanone).
Hetzelfde type is ook toegepast op de Panzer 3 tank, van de types model
J t/m M. Dit kanon heeft als bouwjaar 1942 en maakte deel uit van de
Atlantic Wall. Het terrein van het museum maakte in die jaren daar deel
van uit. In 1945 hebben de Canadezen dit kanon proberen te vernietigen,
wat ten dele gelukt is, daarna in een gat gegooid en bedolven met zand.
In 1985 is dit kanon door kinderen ontdekt en is het opgegraven, waarna
het door de marine gedeeltelijk is gerestaureerd. Recent heb ik een
gedeelte van het kanon weer voorzien van de juiste kleur verf, de rest
komt deze winter aan de beurt.

HET IS ALLEMAAL VRIJWILLIGERSWERK

ONTMANTELING RESTANTEN LOCKHEAD HUDSON

VERBOUW MONUMENTENPLEIN
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WORD (GRATIS) VRIEND VAN HET VFONDS
Het vfonds zoekt vrienden. Vrienden die Vrede en Vrijheid ook belangrijk vinden. Vrienden die
geïnteresseerd zijn in de projecten die wij ondersteunen en die dat graag willen delen met hun
familie en bekenden. Want samen maken wij vrede mogelijk!
Vind jij Vrede en Vrijheid ook belangrijk? En vind jij de projecten die wij ondersteunen interessant?
Word dan vandaag nog gratis vriend van het vfonds! Je verplicht je helemaal tot niets. We informeren je ongeveer 6x per
jaar via onze nieuwsbrief en via Facebook over leuke aanbiedingen. Korting op toegang in een oorlogs- en verzetsmuseum
bijvoorbeeld. Dat doen vrienden.

APP OORLOGSMONUMENTEN
De Database Oorlogsmonumenten van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei is vanaf
11 november 2017 als app te downloaden
op tablets en smartphones. In de app
vindt u informatie over meer dan 3.900
oorlogsmonumenten die herinneren
aan de Tweede Wereldoorlog en/of
oorlogssituaties en vredesoperaties
nadien. Deze monumenten
vertellen de vele verhalen over de
oorlogsgeschiedenis op lokaal, nationaal
en internationaal niveau.
De app biedt naast volledige toegang tot
de Database Oorlogsmonumenten de
volgende nieuwe functionaliteiten:
-Zie direct welke oorlogsmonumenten
zich in uw buurt bevinden.
-Deel uw persoonlijke verhaal bij
oorlogsmonumenten.
-Meld herdenkingen aan.

DOOR MARIJKE BAARDA, SECRETARIS
Reguliere activiteiten.
Het DB vergaderde 10 keer in 2018. Gesprekken met afd. PR vonden plaats
op 2 februari, 6 april, 10 augustus en 7 december 2018. Het AB vergaderde
4 keer in het afgelopen jaar.
Vrijwilligersbijeenkomsten waren er op woensdag 14 maart en woensdag
31 oktober 2018. Twee keer een evaluatie en gesprek met groepshoofden.
Een evaluatie met nieuwe vrijwilligers in januari 2018 en een uitstapje voor
de vrijwilligers op zaterdag 24 november 2018 naar het Waterliniemuseum
Fort bij Vechten.
In de winterperiode zijn er elke week 2 onderhoudsploegen actief. In de openingsperiode
wordt er gewerkt met een 3-ploegenrooster van vrijwilligers (rondleiders en medewerkers
kassa en bezoekerscentrum). Voor de tweede keer werd er een proef gedaan met uitbreiding
van de openingstijden ( 6 dagen per week) in de maanden juli en augustus en in de
schoolvakanties in mei en oktober 2018.
De Herinrichtingscommissie vergaderde elke 3 weken. In het lopende museumjaar is
het Kazemattenmuseum verder gegaan met de ingrijpende herinrichting van het museum.
Dit jaar is het monumentenplein grondig opgeknapt, zijn er nieuwe looproutebordjes
geplaatst en is een nieuwe multimediale expositie over de Atlantikwall gerealiseerd.
Daarnaast zijn alle betonnen en stenen trappen vervangen door exemplaren van zgn.
Cortenstaal. In de periode t/m het voorjaar van 2019 zullen de kazematten V, VI en VII
opnieuw worden ingericht en zal de spiegelconstructie worden aangebracht. Voor deze
afrondende fase van de herinrichting is door diverse fondsen € 250.000,= toegezegd.
Daarmee zal in 2019 de totale herinrichting, begonnen in 2015, zijn gerealiseerd.
Opening herinrichting op vrijdag 3 mei 2019.
Bijgewoonde externe activiteiten/bijeenkomsten
door de voorzitter en bestuursleden.
Contacten waren er o.a. met Rijkswaterstaat, Gemeente SWF,
Provincie Fryslân, Mienskipsfûns, De Nieuwe Afsluitdijk, Levvel, Windpark Fryslân,
gezamenlijke musea in SWF, Afsluitdijk Wadden Center, Museum Federatie Fryslân,
SMH ’40-45, Atlantikwall, Studio Roosegaarde, V-fonds, Rabobank, Stichting Menno van
Coehoorn, Organisatie Bunkerdag, Waddenfonds, Stichting Titus Brandsma Museum en
Verzetsmuseum.
Geplande vergaderdata 2019
DB-vergaderingen, dinsdagochtend 9.30 – 11.30 uur op 15 januari, 5 februari,
5 maart, 2 april (overleg met groepscoördinatoren), 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus,
2 september (maandag), 1 oktober (overleg met groepscoördinatoren), 5 november
(overleg met onderhoudsgroepen) en 3 december.
AB-vergaderingen, maandagavond 19.30 – 22.00 uur
op 25 februari, 13 mei, 7 oktober en 9 december.
Vrijwilligersavonden op 6 maart in “De Groene Weide”
en op 28 oktober. Het jaarlijkse vrijwilligersuitje is gepland op 16 november.
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‘wow, wat
een cijfers’

Met 60 vestigingen in heel Nederland zijn we daar waar u onderneemt, ook in Joure.

