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DOOR VOORZITTER RUURD GAASTRA

Een voorwoord schrijven is als achterom
kijken en tegelijk vooruitkijken in de
toekomst. Is dit gemakkelijk of wordt
het als moeilijk ervaren? Ik kan hier geen
duidelijke keuze in maken. Steeds weer is
de ervaring dat verwachtingen niet altijd
hoeven uit te komen o.a. door onjuiste
inschattingen of allerlei externe oorzaken.
Ik bedoel hiermee te zeggen: bijna alles is
altijd in beweging. Is dit erg? Niet, zolang
de grote lijnen maar worden gevolgd. Dit
geldt ook voor de ontwikkeling van ons
Kazemattenmuseum.

zal een belangrijke leidraad zijn voor ons
toekomstig beleid en diverse zaken zijn al
opgepakt. Ik noem een paar: het verbeteren
van onze overlegstructuur, het invoeren van
protocollen en het aanbieden van trainingen
voor de vrijwilligers.

In 2019 is er nogal wat gebeurd of beter
gezegd, gepresteerd door al onze vrijwilligers.
Verruimde openingstijden, ons museum
was bijna dagelijks geopend vanaf april t/m
oktober. Dit vereiste een andere planning,
zonder dat de vrijwilligers noemenswaardig
zwaarder werden belast. Met als doelstelling:
verhoging van de bezoekersaantallen. Bij een
evaluatie met de groepsleiders in het najaar
bleek, dat de planningen allemaal rond zijn
gekomen. Terwijl er een bezoekersrecord
van 18.500 is gerealiseerd. We schatten dat
we in 2020 misschien wel 20.000 bezoekers
kunnen verwelkomen.

Dit betekent voor dit jaar en ook verder
nogal wat. Gelijk in 2020 willen we ons
educatieniveau t.o.v. de jeugd fors verhogen.
Dit komt goed van pas in het kader van “75
jaar bevrijding”. Nu al hebben veel scholen
zich aangemeld voor een bezoek aan het
Kazemattenmuseum in april of mei.

Er waren veel hoogtepunten in 2019. Naast
het ontvangen en rondleiden van 18.500
gasten gedurende het seizoen, was dat ook
de voltooiing van de Herinrichting fase 2,
met een prachtige opening op 24 mei. En
natuurlijk de presentatie van het rapport
van Maarten Roeper “Verkenning van de
stelling”. In meerdere sessies is hierover met
elkaar gesproken en na enkele aanpassingen
is het in december vastgesteld. Dit rapport

Duidelijk is in de rapportage ook naar voren
gekomen dat het bestuur, naast het besturen
van ons museum, ook veel uitvoerende
werkzaamheden verricht. Dit willen we
anders gaan aanpakken met een nieuwe
organisatiestructuur en taakverdeling.

Voor de jeugd was er eind februari een
avondopenstelling, bedoeld om samen met
hun Pake&Beppe of ouders ons museum te
verkennen. Ook zetten we verdere stappen
met de andere WO2-musea in Friesland om
tot een vorm van samenwerking te komen,
inclusief een aantrekkelijke autoroute en zijn
er 2 optredens van Inez Timmer met het stuk
“Holocaust-Hollywood met de kinderen van
Ilse Weber”.
Het Kazemattenmuseum ontwikkelt zich
door. De vele activiteiten maken het mogelijk
om ons museum volop in de belangstelling te
zetten. Met de steun van onze vrijwilligers en
medewerking van enkele grote en kleinere
partners gaat dit ongetwijfeld lukken.
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IN MEMORIAM
Op 7 november 2019 overleed onze vrijwilliger
Lieuwe Terpstra op 81-jarige leeftijd.
Lieuwe is in 1938 in Koudum geboren en heeft
daar op het Friese platteland, zoals hij altijd met
trots vertelde, een mooie jeugd gehad. Later
is hij voor zijn werk als conciërge naar Joure
verhuisd. Hier heeft hij met zijn vrouw Gea en
kinderen altijd met plezier gewoond.
Lieuwe is in 2000 gestart als vrijwilliger in ons
museum. Hij kwam vaak naar Kornwerderzand,
om als rondleider actief te zijn of om
werkzaamheden te doen in een van de
onderhoudsgroepen. Hij was gedisciplineerd
en respectvol. Maar ook hulpvaardig, loyaal
en zoals we allemaal weten, hij zat vol

humor. Wie herinnert zich niet zijn guitige
gezichtsuitdrukking, wanneer hij iets vertelde
of vroeg. Zijn motto was “doch mar gewoan”
De laatste tijd ging het minder met zijn
gezondheid. Hij bleef naar ons museum komen,
maar het werd wel steeds moeilijker. Er waren
nierproblemen bij Lieuwe en een val met zijn
fiets kwam hij niet meer te boven.
Op de druk bezochte uitvaartdienst in Joure
waren naast familie en vrienden ook veel
collega-vrijwilligers aanwezig om afscheid te
nemen van Lieuwe.
Lieuwe zelf nam symbolisch van iedereen
afscheid via zijn gebruikelijke groet: Tabé.

HOOGTEPUNTEN VAN 2019
DOOR MARIJKE BAARDA

 ijn opvolger in het bestuur is Henri Meijering. Henri is DB-lid en
Z
vrijwilligerscoördinator.
DB-vergaderingen
Het DB vergaderde elke 1e dinsdag van de maand, behalve in de
maand augustus. Vanwege de vele onderwerpen werden er nog extra
vergaderingen ingelast.
In februari, april, juni, augustus en september was er overleg met de
groepshoofden. Ook met de kwartiermaker, de afd. PR, de werkgroep
educatie en met individuele vrijwilligers.

Vrijwilligersbijeenkomsten waren er op
woensdag 6 maart, maandag 28 oktober en op maandag 25 november
2019.

Het AB vergaderde op maandagavond
24 februari, 13 mei, 2 september, 21 oktober en 9 december 2019.

In de winterperiode waren er elke week 2 onderhoudsploegen
actief op dinsdag en op donderdag.
Zij zorgden voor het onderhoud van de kazematten, de inventaris en
het buitenterrein.
In de openingsperiode werd er gewerkt met een 3-ploegenrooster
van vrijwilligers (rondleiders/suppoosten en medewerkers kassa en
bezoekerscentrum). Dit jaar was het museum voor het eerst vanaf 1
april t/m 1 november 5 dagen per week open en in de schoolvakanties
zelfs 6 dagen per week.

Bestuurswisselingen
Hans Groeneweg, conservator van het Verzetsmuseum, zat sinds 2001
in het AB. Per 1 mei 2019 kreeg hij een nieuwe functie als directeur
bij de musea in Noordoost Friesland en verliet hij het bestuur. Het
museum heeft veel te danken aan de kennis en inzet van Groeneweg.
Het Verzetsmuseum is in de gelegenheid gesteld een nieuw
bestuurslid voor te dragen. Dit is nog niet gebeurd en daarom is de
bestuurszetel nog vacant.
 ok vicevoorzitter en vrijwilligerscoördinator Lieuwe Ypma verliet het
O
bestuur na 10 jaar. Lieuwe blijft wel vrijwilliger en gaat zich vooral bezig
houden met educatie.

Het jaarlijkse uitstapje van de vrijwilligers was op zaterdag 16
november 2019 naar Den Helder. Bezocht werden Fort Kijkduin en het
Atlantikwall Centrum. Een maaltijd was er bij de Zingende Wielen.

De Herinrichtingscommissie vergaderde elke 3 weken
Op vrijdag 24 mei 2019 was de feestelijke opening van de totale
herinrichting. De openingshandeling werd verricht door prof. mr.
Egbert Myjer.
In het voorjaar van 2016 is de eerste fase van de herinrichting

afgerond. De tweede en meest ingrijpende fase is nu in gebruik
genomen. We zijn heel gelukkig dat de herinrichting nu voltooid is.
In deze fase zijn nu afgerond: de entree en kassa, het
monumentenplein, Duits wachtlokaal bij kazemat IV (thema Koninklijke
Marine en de ondergang van de Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau),
Kazemat V (thema verzet in de regio), Kazemat VI (thema’s bevrijding
en luchtoorlog rond het IJsselmeer + wapenkamer en dépot), Duits
wachtlokaal bij Kazemat VI (thema Atlantikwall) en Kazemat VII
(thema’s Koude Oorlog en geschiedenis Kazemattenmuseum en
bijzondere technische constructie). Bij alle verhaallijnen en thema’s
wordt ingezoomd op persoonlijke verhalen.
De herinrichtingscommissie gaat verder als inrichtingscommissie.
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, V-fonds, Rabobank,
Stichting Menno van Coehoorn, Organisatie Bunkerdag, Waddenfonds,
Stichting Titus Brandsma Museum, Museum Bescherming Bevolking en
Bezoekerscentrum Mar en Klif.

Professionalisering
Om meer duidelijkheid en structuur aan te brengen bij de verschillende
functies van de vrijwilligers is er een 6-tal functieprofielen
vastgesteld, alsmede een wervings- en selectieprocedure en een
vrijwilligersovereenkomst. Nieuwe vrijwilligers zullen aan de hand
van deze documenten worden aangesteld en ingewerkt. Ook zijn
er protocollen vastgesteld voor sleutelbeheer en de taken in het
bezoekerscentrum.
Informatiebijeenkomst nieuwe vrijwilligers op 23 maart 2019
Het Kazemattenmuseum had via facebook en de regionale
dagbladen een oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers. Een 20-tal
geïnteresseerden reageerde hierop en een 15-tal belangstellenden
kwam naar de informatiebijeenkomst. Zij werden uitgebreid
geïnformeerd over de functies, de te verrichten werkzaamheden en de
te volgen procedure.
Kwartiermaker
Vanaf 1 april t/m 31 oktober 2019 werd een kwartiermaker aangesteld
voor 2 dagen per week. De kwartiermaker had o.a. de opdracht
te onderzoeken, welke mogelijkheden er zijn om de taken van het
bestuur en de uitvoerende vrijwilligers te faciliteren en in de toekomst
behapbaar te houden in relatie tot verdere groei van het aantal
bezoekers.
Het eindverslag van de kwartiermaker “Verkenning van de stelling” is,
na bespreking met de vrijwilligers, op 9 december 2019 vastgesteld in
het AB en de gedane aanbevelingen zijn overgenomen. De komende
tijd gaat het bestuur aan de slag met de uitvoering hiervan.
Scholing vrijwilligers
Vanaf dit voorjaar werden nieuwe en pas gestarte rondleiders intern
opgeleid. In 2020 wordt deze scholing ook aan de “oudgedienden”
aangeboden. Uitgangspunt daarbij zijn de drie kernwaarden van een
rondleiding: de educatieve waarde, de interactieve waarde en de
entertainment waarde.

De andere functies krijgen eveneens deskundigheidsbevordering
aangeboden op hun vakgebied, maar ook scholing in kennis van het
museum om bezoekers nog beter te kunnen informeren.
Uniforme kleding
Vanaf 4 mei zijn de vrijwilligers herkenbaar aan uniforme kleding, te
weten een grijs T-shirt, een zwart fleecevest en een zwart jack met
opdruk.

Het museumweekend op 13 en 14 april 2019
Er waren diverse extra’s dit weekend, zoals het schip van het
Zeekadetkorps Harlingen de mijnenveger “HMS Sittard’, een reenactment groep, de DAF-club en op zondag 14 april een lezing voor
leden van de groep Arts en Auto.
De klassieke reddingboot “De Zeemanspot” van het Helders Historisch
Reddingboten Collectief kwam naar Kornwerderzand om het gehele
weekeinde rondvaarten rond het museum te verzorgen voor het
publiek. Tegen een geringe vergoeding kon het publiek meevaren op
dit varend erfgoed.
Het 44e Pantser Infanterie Bataljon uit Havelte kwam met een CV 90
Commandovoertuig.
Dit voertuig is bij het Nederlandse leger in gebruik als infanterie
gevechtsvoertuig en kan niet alleen infanteristen vervoeren, maar zelf
ook actief deelnemen aan het gevecht met een 35 mm snelvuurkanon.
Het aantal bezoekers (500) viel helaas wat tegen, maar dat lag
waarschijnlijk ook aan het slechte weer op zaterdag.
De dodenherdenking op 4 mei 2019
Zoals altijd weer een indrukwekkend en goed bezochte
gebeurtenis. Inleidingen werden gehouden door de voorzitter,
Ruurd Gaastra en door ds. Corry Nicolay. Kransen werden gelegd
door vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, gemeente SWF,
luchtmacht, landmacht, marine en marechaussee, de zeekadetten en
de scholen, die een monument hebben geadopteerd.
De landelijke Bunkerdag op zaterdag 25 mei
10.000e bezoeker
Op woensdag 31 juli heeft het Kazemattenmuseum de tienduizendste
bezoeker in het seizoen 2019 kunnen verwelkomen. Dit was 2 weken
eerder dan in 2018 toen deze mijlpaal op 14 augustus werd bereikt. De
familie Henk en Anneke Lootsma en hun 2 zonen Siebrand en Rinze uit
Jubbega waren de gelukkigen.

Hoog bezoek
Op 24 februari hadden wij bezoek van de Commandant van de
Zeestrijdkrachten Rob Kramer en burgemeester Roel Sluijter van
Harlingen. Een zeer geanimeerd bezoek en wie weet waar de
contacten goed voor zijn.
Op 27 februari kregen we bezoek van mevrouw Jannewietske de Vries,
de nieuwe burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Nieuwe kassa, zonwering en terrasmeubilair
Met ingang van het nieuwe seizoen 2019 kon er gewerkt worden met
2 nieuwe kassa’s.
Door de extreem warme en zonnige zomer van 2018 kwam de
behoefte naar voren aan nieuwe zonwering bij de kassa en het
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bezoekerscentrum. Deze zonwering werd in 2019 aangebracht en dit
geldt ook voor uitbreiding van het terrasmeubilair en nieuwe parasols.
Schildersbedrijf Roosma uit Franeker deed het buitenschilderwerk aan
het Dijksmagazijn en het Bezoekerscentrum.

Coole Kidsnacht op 25 oktober
Spannend en cool! Met deze oproep werden kinderen en ouders
en uitgenodigd deel te nemen aan de Coole Kidsnacht in het
Kazemattenmuseum op 25 oktober.

Bijzondere schenkingen
Op 15 maart j.l. overhandigden Egbert Myjer en zijn echtgenote de
helm, de batons en het officiersstokje van luitenant “Bob” Mijjer aan
het Kazemattenmuseum.
Met deze voorwerpen heeft het Kazemattenmuseum voor het eerst
een helm in eigendom die daadwerkelijk is gedragen in de strijd op
Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940.

En het werd een groot succes. 95 kinderen 79 ouders hebben in
het donker een reis door de geschiedenis gemaakt op zoek naar de
helden in de oorlog. Het was voor de kinderen en hun (groot-)ouders
spannend om met een zaklamp de weg te vinden naar de ingang van
de Kazematten.

Op 13 mei 2019 werd een ets van de Johan Maurits van Nassau
aangeboden door Kapitein ter Zee, de heer G.H. Nijenhuis. De tekening
is een blijk van waardering voor de ontvangst van de Commandant van
de Zeestrijdkrachten, viceadmiraal R.A. Kramer, in januari 2019. Op de
tekening staan ook nog de handtekeningen van een aantal toen nog
in leven zijnde mannen van Kornwerderzand en van opvarenden van
de Johan Maurits van Nassau. We kregen er een echtheidscertificaat
bij. De tekening krijgt een plek in de filmzaal.
Op vrijdag 16 augustus kwam Pim Fok met enkele familieleden
naar het museum om de originele tekening van de zoeklichten te
overhandigen aan de conservator Wim Stienstra.
Pim Fok is de kleinzoon van soldaat W.G. Paape, die diende in Kazemat
VII, de zoeklichtkazemat.
In deze kazemat was een revolutionair nieuw spiegelreflexsysteem
gepland. Dit systeem had als voordeel dat bij een vijandelijke aanval
het in de kazemat opgestelde (dure) zoeklicht niet kapotgeschoten
zou kunnen worden. Eventueel kapotgeschoten spiegels zouden
gemakkelijk en goedkoper kunnen worden vervangen. Het systeem
heeft echter nooit gefunctioneerd, vanwege het niet leveren van de in
Duitsland bestelde spiegels. Daarom moesten uiteindelijk de troepen
die dienden in de zoeklichtkazemat, onder leiding van luitenant Bob
Mijjer, gebruik maken van traditionele zoeklichten.
De tekening is daarmee voor het museum een waardevolle toevoeging
aan de collectie en maakt het verhaal wederom completer.

In elke kazemat stond een persoon uit de geschiedenis van de
meidagen 1940 centraal. Aan de hand van de afbeeldingen op het
opdrachtformulier kon men de achternaam vinden en invullen.
Een aantal letters uit deze achternamen vormden samen het woord
‘’heldendaad’’. De laatste letter werd gevonden door het bedienen
van het imposante zoeklicht in het zoeklichtkazemat. Het is voor het
eerst in de geschiedenis van de stelling dat het zoeklicht bij nacht
is gebruikt. In de voorjaarsvakantie in februari 2020 is er weer een
avondopenstelling.
Vriendendag op 2 november
Op zaterdag 2 november 2019 was de tweede Vriendendag van
het Kazemattenmuseum. Ongeveer 35 aanwezigen (vrienden,
bestuur, Geartsje Pols en enkele familieleden) genoten van de koffie
met oranjekoek, de lezing van Geartsje, soep en broodjes en de
bezichtiging van de Kazematten V, VI en VII. Geartsje is nog bezig met
haar boek “Wie vertelt het als ik er niet meer ben”, verhalen van
ouderen over de Tweede Wereldoorlog. Ze kon nog enkele adressen
noteren om verhalen op te halen en mee te nemen in haar boek.
Tijdens de bijeenkomst las ze een verhaal voor van een vrouw, die haar
hele leven last heeft gehad van het feit dat haar ouders in de oorlog
NSB-ers waren.
Verhalenavond op 15 november
Ook de Verhalenavond in het Kazemattenmuseum was zeer geslaagd.
Zo’n 65 bezoekers kwamen af op de aangekondigde verhalen, die
verteld werden door Guus Boers, Nynke de Vries en Hinke Veldhuizen.
In 3 groepen werd men door suppoosten respectievelijk naar de
Kazematten IV, V en XIV gebracht. Bij alle 3 verhalenvertellers hing het
publiek aan de lippen en de sfeer
in de kazematten maakte de
verhalen nog extra bijzonder. Aan
het eind van de avond bedankte
de voorzitter, Ruurd Gaastra, de
vertellers en overhandigde hen
een boekenbon.

De tienduizendste bezoeker kon dit jaar enkele weken vroeger
verwelkomd worden.
Op 31 juli mochten we deze mijlpaal al bereiken. Eigenlijk 10.000e
bezoekers, want Henk en Anneke Lootsma uit Jubbega kwamen
met hun zonen Siebrand en Rinze. Evenals vele andere bezoekers,
waren ze al heel vaak over de Afsluitdijk gereden en besloten
deze keer het museum te bezoeken. Ze werden verrast met
bloemen, een boek en uiteraard koffie met wat lekkers.
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DOOR WIM STIENSTRA
Op ons museumterrein staat een 25 ponder kanon. Soms vraagt een bezoeker of dit kanon ook hier, bedoeld wordt
op Kornwerderzand, is gebruikt. Het antwoord is dat het kanon niet is gebruikt op Kornwerderzand, maar wel tijdens
de bevrijdingsgevechten op de kop van de Afsluitdijk. Sterker nog, de 25 ponder is intensief ingezet op 16, 17 en 18
april 1945. De gevolgen van de inzet van de Canadese artillerie in deze regio zijn groot. Dorpen en boerderijen worden
beschoten om de Duitse weerstand te breken voordat de Canadese infanterie de aanval inzet.

De inzet van de Canadese artillerie heeft
helaas ook een aantal burgers het leven
gekost, o.a. in Makkum, Wons en Pingjum.
Vooral de laatste plaats behoort tot het
zwaarst getroffen dorp in Friesland. De
verwoestingen aan huizen en andere
eigendommen door de beschietingen zijn
groot. In dit artikel in het kader van 75 jaar
bevrijding zullen we, voor het eerst, nader
ingaan op de inzet van de Canadese artillerie
en in het bijzonder van één eenheid uitgerust
met het 25 ponder veldgeschut.
Organisatie 13e Canadian Field
Regiment Royal Canadian Artillery
Dit Canadese artillerie regiment, afgekort
13 RCA op de schouderemblemen van de
artilleristen (“Gunners”), is op 6 juni 1944

geland in Normandië. Het is één van de
3 veldartillerie regimenten van de derde
Canadese divisie. Het regiment bestaat uit 3
batterijen, namelijk de 22e , 44e en 78e,
elk uitgerust met 8 stukken 25 ponder
geschut. Elke batterij is weer onderverdeeld
in twee z.g. troops met 4 stukken. In totaal
bestaat 13 RCA dus uit 24 stukken geschut.
Het regiment ondersteunt tijdens de opmars
door Frankrijk, België en Nederland de 8e
Canadese infanterie brigade.
De opmars In Friesland
Op 14 april rukt de eenheid met de infanterie
vanuit de omgeving Meppel op naar Friesland
en komt via Wolvega en Heerenveen de
provincie binnen. De plaatsen worden zonder
slag of stoot ingenomen. De opmars gaat

snel en men ontmoet niet of nauwelijks
tegenstand. De Duitsers in deze regio
zijn volledig op de terugtocht en van een
aaneengesloten front is geen sprake meer.
De opdracht voor de 8e Canadese infanterie
brigade is om de Duitsers te verdrijven uit het
gebied ten westen van Heerenveen, tot aan
de Afsluitdijk. We zouden dat nu het beste
kunnen omschrijven als de huidige gemeentes:
de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Er is dus
geen opdracht om de aanval op de Afsluitdijk
naar Kornwerderzand in te zetten, zoals wel
eens wordt beweerd. Ook Joure wordt zonder
strijd bevrijd maar de eerste serieuze Duitse
weerstand wordt ontmoet bij het plaatsje
Scharsterburg. Het is net buiten Joure dat de 25
ponders van 78e batterij in actie komen tegen

April 1945, een door Canadees artillerie vuur vernield Duits stuk geschut op de kop van de Afsluitdijk. Het gaat hier om een z.g. vierling FLAK, een met 4 lopen uitgerust
stuk 20 mm geschut dat aanvankelijk was bedoeld tegen luchtdoelen maar op het einde van de oorlog veel werd ingezet tegen gronddoelen. Op de achtergrond het dorp
Cornwerd.

doelen in Scharsterbrug. De kerktoren, die door
de Duitsers wordt gebruikt als observatiepunt,
wordt meerdere keren geraakt. De schade is
tot op de dag van vandaag, na 75 jaar, nog te
zien vanwege de lichtere kleur van de stenen
die gebruikt zijn bij de reparatie.
In de vroege avond van zondag 15 april
wordt Sneek ook bevrijd, de Duitsers zijn al
vertrokken en verzetsmensen controleren de
stad. Overdag hebben de Duitsers nog wel
in het centrum van de stad de Waag in brand
gestoken, maar er vinden geen gevechten
plaats. Op maandagmorgen 16 april wordt
zonder te vechten Bolsward ingenomen, in de
stad is ook hier het verzet de baas. Zoals in
alle bevrijde plaatsen gaat iedereen de straat
op, al gauw een gekkenboel.
De uitzinnige bevolking juicht de Canadese
bevrijders toe en beklimmen de voertuigen.
Na 5 jaar bezetting gaan de remmen los!
De grote drukte in de straten vertraagt de
Canadese opmars enigszins.

Crash actie van de Canadese artillerie
bij Longerhouw
Het Canadese infanterie bataljon de Queens
Own Rifles of Canada rukt op vanuit Bolsward
richting de Afsluitdijk. Hoewel verwacht
wordt dat de Duitsers hier ergens wel
tegenstand zullen gaan bieden is dat toch
sterker dan verwacht op Rijksweg 43 (nu de
A7) ongeveer ter hoogte van Wons. Tijdens
de aanval op de Duitse stellingen worden 2
Canadese carriers geraakt door kanonvuur
en sneuvelen 5 soldaten (Riflemen) van de
Queens Own Rifles. Ook zijn er meerdere
(zwaar) gewonden onder de Canadezen.
De gesneuvelden worden eerst in Sneek
begraven en in 1946 herbegraven op de
Canadese oorlogsbegraafplaats in Holten.
De artillerie van 13 RCA krijgt orders om
onmiddellijk in actie te komen! Het is gedaan
met de zegetocht door de net bevrijde
plaatsen, de oorlog is in alle hevigheid terug.
De 22e batterij van 13 RCA rijdt met haar
voertuigen, de vierwiel aandrijving artillerie

trekkers (Quad) met munitiewagen en kanon
als aanhanger ter hoogte van de kruising met
Longerhouw als het bevel per radio komt.
Op de kruising staan veel burgers te kijken
naar de opmars van de Canadezen. Deze
moeten zich heel snel uit de voeten maken
als de voertuigen naar de kant van de weg
schieten om de 25 ponders in stelling te
brengen. Vanuit deze positie zal de hele
dag intensief vuur (“rate intense”) worden
uitgebracht tegen Duitse doelen. Omdat er
goede observatie punten zijn is de uitwerking
van het artillerievuur zeer effectief. Ook
is er sprake van inzet van een vliegtuigje,
een z.g. Auster AOP (Air Observation Plane)
dat boven het gebied vliegt om de posities
(coördinaten) van Duitse stellingen door te
geven aan de artillerie.
Chaotische taferelen bij de kanonnen
Nadat de burgers van de eerste schrik
zijn bekomen van de snelle actie van de
Canadese artillerie ontstaat er een ware
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chaos rondom de opstellingen van de
kanonnen, commandopost en veldkeuken.
Het is de eerste dag van de bevrijding en de
mensen drommen samen rondom het geschut
om te kijken naar het moderne materiaal
van de Canadezen en om te vragen naar
chocolade, kauwgum en sigaretten.
Op enig moment is de menigte zo groot
geworden rondom de geschutsposities en de
commando post, dat battery sergeant-major
Hooper gedwongen is om hele stukken af te
zetten met touw. Alleen dan kan de eenheid
nog functioneren als een gevechtseenheid.
Ondanks deze afzetting slaagt een mooie
jonge dame, “some pretty young thing”
volgens de regimentsgeschiedenis, er nog
in om door de verbindingskabels te lopen
van de veldtelefoons. Hierdoor wordt de
communicatie tussen de commandopost en
de kanonnen onderling tijdelijk verbroken.
Van deze taferelen is een mooie cartoon
opgenomen in de regimentsgeschiedenis.
Ook de aanwezige veldkeuken is één grote
attractie voor de bevolking. Niet alleen om
te kijken wat de Canadezen eten, maar ook
om er iets van te bemachtigen. Veel burgers
hebben in 5 jaar geen witbrood gezien
en kijken hun ogen uit naar de voor hen
bijzondere en vreemde maaltijden die de
Canadese artilleristen eten. Voor de soldaten

is het gewoon de zoveelste saaie maaltijd,
samengesteld uit rantsoenen in blik.
Er zijn nog twee andere attracties, één is een
ritje in een carrier waarmee de aflossing wordt
gereden tussen de verschillende geschutsposties
en de dorpen. Alle tieners uit de omgeving willen
een dergelijk ritje meemaken en tijdens deze
ritjes zwaaien ze wild met hun armen en met
meegebrachte vlaggen. De andere attractie is
alleen voor de wat minder bang uitgevallenen.
Dat is namelijk het afschieten van het 25 ponder
kanon door aan het afvuurkoord te trekken. Het
levert daarna gelijk een mooi souvenir op in de
vorm van een koperen granaat huls van de 25
ponder.
De Canadese artillerie wordt, gezien de Duitse
tegenstand, ook nog versterkt door de inzet
van nog zwaardere artillerie. Bij Longerhouw
en Schettens wordt ook nog een batterij 5.5
inch kanonnen geplaatst die deel uit maken
van het 7e Medium regiment RCA. Op 16
april in de avond begint de beschieting van
Pingjum, dat op 17 april bevrijdt zal worden.
De gevolgen voor dit dorp zijn groot als het
gaat om het verlies aan mensenlevens en
de aangerichte schade. Ook Makkum zal
op 18 april nog onder vuur komen te liggen
waarbij burgers omkomen. Alleen al over de
belevenissen van de mensen uit deze plaatsen
zijn boeken geschreven. In het kader van dit
artikel over de inzet van de Canadese artillerie

NIEUWE AANWINSTEN

Het 25 ponder kanon zoals werd gebruikt door 13 RCA

voert het te ver om hier dieper op in te gaan
en zou ook geen recht doen aan wat de
mensen daar allemaal hebben meegemaakt.
Einde inzet in Friesland
Makkum is op 18 april de laatste plaats
die op het vaste land van de provincie
Friesland wordt bevrijd. Tijdens de nacht
worden door de Canadese artillerie nog
wel sporadisch schoten afgevuurd op
Kornwerderzand waarop de Duitsers zich
hebben teruggetrokken. Een Canadese aanval
op Kornwerderzand is nooit overwogen. De
Duitsers zitten opgesloten in West Nederland
en de geallieerden hebben hun prioriteit
gelegd bij het zo snel mogelijk verslaan van
Duitsland. Daarmee is een einde gekomen
van de inzet van 13 RCA en alle andere
eenheden van de 3e divisie in Friesland.
Op 19 april verzamelt het regiment zich in
Gorredijk om even uit te rusten en onderhoud
te plegen voordat ze ingezet zullen worden in
Noord-Duitsland. Dat gebeurt al op 21 april in
Oost-Friesland tijdens de Canadese opmars
naar Emden. Vanaf 6 juni 1944 tot de Duitse
overgave zal 13 RCA 45 doden hebben te
betreuren en een veelvoud aan gewonden.
Het 25 ponder kanon in ons museum is
daarmee ook een monument dat herinnert
aan de offers van de Canadese bevrijders.

DOOR WIM STIENSTRA
Hoewel het niet gebruikelijk is dat
het museum replica's gebruikt wil ik
als conservator toch graag deze 25
ponder granaten voor het voetlicht
halen. Deze replica granaten van de 25
ponder (het gewicht van de granaat in
Engelse ponden) zijn gemaakt door onze
vrijwilligster Paula Prosje. Na inlichtingen
te hebben verkregen bij de Explosieven
Opruiming Dienst Defensie (EODD) over
de juiste maten en opschriften heeft
Paula deze vervaardigd uit hout en laten
draaien in het juiste model. Daarna
zijn zorgvuldig de juiste opschriften
aangebracht, wat niet eenvoudig was
door het uitlopen van de verf. Het
gaat om brisantgranaten (links) en om
een licht- en brand granaat (rechts).
Zo op het eerste oog zijn ze niet van
echt te onderscheiden. De granaten
zullen worden opgenomen in de
bevrijdingsexpositie en als conservator
ben ik blij met deze aanwinst.

DE 4 MEI-VIERING 2019

Ook in 2019 was de 4 mei viering weer goed bezocht. Afgevaardigden van provinciebestuur, gemeentebestuur, van alle
krijgsmachtonderdelen en veteranenorganisaties. Familieleden van kapitein Boers legden kransen bij de monumenten op
ons monumentenplein. Kinderen van de Johan Willem Frisoschool uit Leeuwarden en van CBS De Ark uit Makkum legden
kransen bij de door hun geadopteerde monumenten.
De erewacht werd gevormd door het 44e pantserinfanteriebataljon uit Havelte.

SPANNEND EN COOL!
DOOR LIEUWE YPMA
Met deze oproep werden kinderen en ouders uitgenodigd deel
te nemen aan de Coole Kidsnacht in het Kazemattenmuseum.
En het werd een groot succes. Een kleine honderd kinderen en
bijna evenveel ouders hebben in het donker een reis door de
geschiedenis gemaakt, op zoek naar helden in de oorlog. Het was
spannend om met een zaklamp in de loopgraven de ingang van de
kazematten te vinden.
In elke kazemat stond een persoon uit de geschiedenis van de
meidagen 1940 centraal. Aan de hand van afbeeldingen op het
opdrachtformulier konden de kinderen de achternaam vinden van
deze personen en invullen op hun formulier.
Letters uit de achternamen vormden de oplossing, “Heldendaad”.
Vooral het vinden van de laatste letter was een hele belevenis. Het
zoeklicht in Kazemat VII moest worden bediend om de letter, die
ergens op het terrein stond, te kunnen vinden.
Dit leverde nog een unieke gebeurtenis op. Het is nl. de eerste
keer in de geschiedenis van de Stelling Kornwerderzand dat het
zoeklicht bij nacht is gebruikt, maar voor herhaling vatbaar!
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FEESTELIJKE HEROPENING KAZEMATTENMUSEUM
In mei 2019 was de feestelijke
heropening van ons museum. De totale
herinrichting is gereed, en met een
feestelijk gebeuren bij de Kazemat VII
gevierd.
Tijdens de opening hield professor
Egbert Myjer een indrukwekkende
toespraak. Deels over zijn vader, Bob
Mijjer, maar ook over het feit dat ons
museum een belangrijke rol speelt in
het doorgeven van de waarden over
mensenrechten en verdraagzaamheid.
Op de foto rechts professor Myjer
samen met onze voorzitter, op de
andere foto samen met zijn broer
Eric bij de kleine expo over hun vader
luitenant Bob Mijjer.

CBS DE ARK ADOPTEERT
In april hadden we kinderen
van CBS de Ark uit Makkum
op bezoek. Deze school
adopteert vanaf 2019 het
monument voor kapitein Boers
en luitenant Ham. Dit betekent
dat kinderen van deze school
jaarlijks een krans komen
leggen bij dit monument op
4 mei.
Naast de Johan Willem
Frisoschool uit Leeuwarden,
is daarmee een tweede
monument van het
Kazemattenmuseum
geadopteerd door een
basisschool. Hiermee hoopt
het museum het belangrijke
verhaal van Kornwerderzand
ook voor toekomstige
generaties levend te houden.

PLAATSING
HERDENKINGSSTEEN
KAPITEIN BOERS

Op 20 februari is een herdenkingssteen geplaatst in Amersfoort
bij de woning waar kapitein Boers heeft gewoond.
Van zijn kleinzoon Guus Boers ontvingen wij het volgende bericht,
incl. foto's.
"In Amersfoort heeft een stichting het initiatief genomen om bij
adressen, waar door de nazi's vermoorde slachtoffers gewoond
hebben, een herdenkingssteen te leggen. Gisteren was het de
18e keer dat dergelijke stenen onthuld werden, 23 stuks! Eén
daarvan was bij het huis waar mijn opa C.F.J. Boers gewoond heeft.
Mijn opa werd in 1942 in Sachsenhausen middels een nekschot
geëxecuteerd wegens lidmaatschap van een ondergrondse
organisatie. Het nekschot was een "voorrecht" omdat hij
een officier was. De Duitsers hielden er een bizarre vorm van
militaire etiquette op na. Anderen werden "gewoon" voor een
vuurpeloton gezet! De herdenkingen waren zeer indrukwekkend.
Er werd steeds een levensverhaal voorgelezen, korte toespraken
gehouden en een bloem en een kiezelsteentje gelegd. Bij de
onthullingen van herdenkingsstenen van joodse oorlogsslachtoffers
werd het "kaddisj" gelezen en werd soms ook gezongen. In
de wijk Leusderkwartier ligt nu in bijna elke straat wel een
herdenkingssteen. In sommige straten zelfs meer dan één!"

MUSEUMWEEKEND 2019

Zaterdag “rûzich” weer, zondag prachtig. Het waren mooie dagen
tijdens het museumweekend.
Acteurs van de re-enactment groep zorgden voor prachtige
plaatjes. Kampementen van de Oranjewacht, Binnenlandse
Strijdkrachten, Mobilisatie en Luchtbescherming en ook van het
Duitse leger.
De voormalige mijnenveger de “Hr. Ms. Sittard” lag het hele
weekend aan de kade en trok veel bezoekers. Aan boord werd

men door de jongelui van het Zeekadetkorps Harlingen uitvoerig
voorgelicht over de taken op hun schip.
De klassieke reddingboot “De Zeemanspot” uit Den Helder
lag afgemeerd achter de sluizen en deed rondvaarten op het
IJsselmeer.
Van de 43e Gemechaniseerde Brigade trok vooral het CV 90
Commandovoertuig veel belangstelling.
Al met al een zeer geslaagd weekend.
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DOOR HINKE VELDHUIZEN

Na het succes van de verhalenavond 2018,
opgezet in het kader van Leeuwarden als
Culturele Hoofdstad, vond op 15 november
2019 een tweede editie van dit evenement
plaats. Als Kazemattenmuseum hebben wij
hier weer aan meegedaan.
Dit jaar namen Guus Boers, Nynke de Vries
en ondergetekende, Hinke Veldhuizen Harders onder begeleiding van suppoosten,
de luisteraars mee naar de kazematten waar
zij ieder een eigen verhaal vertelden in relatie
tot de Tweede Wereldoorlog. Het algemene
thema van de verhalenavond was “Als stenen
konden spreken”. Meer passend kan bijna
niet in een kazemat!
Zo vertelde Guus Boers over zijn grootvader
kapitein Christiaan Boers, die in de meidagen
van 1940 het bevel over de Stelling
Kornwerderzand had.
Nynke de Vries vertelde over haar familie
en las voor uit haar boek “Sesi”. Een
oorlogsrelaas van Nynke haar mem, een jonge
Friese vrouw, voor haar broer in NederlandsIndië. Zij vertelde over het dorp Pingjum,
hoe de bouw van de Dijk zorgde voor werk
en Hollandse gasten, maar ten tijde van de
oorlog ook voor de nodige spanning.

Zelf nam ik de luisteraars (figuurlijk) mee naar
“De Kievit” (Kievitshorne), de boerderij van
Sjoerd Reitsma, gelegen tussen Witmarsum en
Wons. Reitsma speelde met zijn mensen en
zijn boerderij een grote rol in het verzet in de
regio. Mijn pake, Wim Harders, vond tijdens de
oorlog als onderduiker een veilig onderkomen
op deze boerderij.
Het was een zeer geslaagde avond, zo’n 65
bezoekers kwamen op onze verhalen af.
Omdat ik zelf een verhaal mocht vertellen
kan ik de sfeer bij de andere vertellers niet
schetsen, maar ik verwacht dat het net als
bij mij doodstil was. De sfeer was enorm
bijzonder.
Op avond, in het donker, in een kazemat, een
aangrijpend verhaal vertellen over de oorlog.
Ouderwets een verhaal vertellen, wat in de
regio heeft gespeeld. Voor mij was het erg
beeldend, ongetwijfeld voor de luisteraars
ook. Het publiek was onder de indruk van de
verhalen en luisterde aandachtig.
Na afloop sloten we gezamenlijk af in het
bezoekerscentrum, waar nog volop werd
nagepraat. Wat mij betreft een succesvolle,
bijzondere avond die zeker voor herhaling
vatbaar is.

?

DOOR HERMAN PROPER

Mooi om te zien als iemand een half
afgescheurd fotootje uit de portemonnee
haalt waarop haar vader staat afgebeeld.
Niet zo maar een foto, maar een uit 1939,
te midden van een aantal andere soldaten,
opgeroepen voor hun mobilisatietijd bij
Kornwerderzand.
Linksvoor op de foto, gelaten kijkend,
zo van wat doen we hier, staat soldaat
Piet (van Bouwe) de Boer, 1e bataljon 33e
regiment Infanterie, geboren 11-2-1908.
Meestal zijn de militairen op overgebleven
foto’s anoniem, maar deze ene niet. Mooi
dat er nog steeds fragmenten uit die tijd
boven water komen en het museum daar
een centrum voor kan zijn. Als je dan vraagt
wat er nog bekend is over deze persoon
in die tijd, krijg je namen te horen van
majoor Bouwe Smit en kapitein van der
Linden. Piet de Boer was op dat moment

Bij de capitulatiebesprekingen in hotel
De Wijnberg in Sneek tussen schoutbij-nacht Jolles (commandant van de
Stelling Den Helder) en generaalmajoor Feldt (commandant van
de Duitse 1e Cavaleriedivisie)
verlangde laatstgenoemde
10 Nederlandse militairen als
gijzelaars.
Na terugkomst in Den Helder gaf 1
man zich vrijwillig op. De overigen
werden door loting aangewezen.
Aan de hand van de uniformen en
de rangonderscheidingstekens heb
ik de namen bij de betreffende
personen kunnen plaatsen, waarbij
ik niet zeker ben bij de sergeanten
Meyer en Van Schijndel omdat beide
eenzelfde uniform en rang hebben.

ordonnans in de Wonsstelling. De Boer
kreeg zijn opleiding in Kampen waar ze bij
het marcheren uit de pas moesten wanneer
ze de IJsselbrug (i.v.m. de slechte conditie)
overstaken.
Zulke verhalen blijven hangen. Toen het er
in de Wonsstelling hopeloos uitzag kregen
de manschappen te horen: “Red u zelf”.
In Makkum aangekomen waren de vluchtboten al weg. Piet kon niet zwemmen dus
hij zag dat avontuur van oversteken naar
Holland niet zitten. Samen met een vriend
Sake de Vlas uit Achlum besloten ze te
vluchten door de landerijen. Toen er over
hun hoofden werd geschoten zochten ze
dekking in een sloot met eendenkroos.
Eerste prioriteit was om het uniform
kwijt te raken maar dat lukte niet want
de overalls die ze in een boerenschuur
vonden waren voor Piet te klein. Sake was

DOOR HERMAN PROPER

eensgezind “als het jou niet past, past het
mij ook niet” en zo gingen ze verder. Door
de inundaties en elkaar steunend gingen
ze richting Burgwerd waar familie van
Piet woonde. Hier werd snel van kleding
gewisseld en konden ze weer op krachten
komen. Zoals eigenlijk bijna altijd werd
er later niet meer gesproken over deze
oorlogservaringen.
Drie september 1949 ontving Piet het
“Oorlogsherinneringskruis met gesp” van
de minister van oorlog zoals die toen nog
heette. Ook de hoge pet en naamplaatje
met vermelding “dienstplichtig soldaat
Gaasterland” zijn bewaard gebleven. Met
deze fragmenten uit bewogen oorlogsdagen
mei 1940 moeten we het in dit geval (anno
2019) doen, net als de foto.
Met dank aan Hiske Dijkstra-de Boer uit Warns.

Bovenste rij van links naar rechts:
1.	Dienstplichtig soldaat
W.H.Schoonakker
2. Korporaal der Mariniers A. Pakvis
3. Sergeant J.H. Meyer
4. Fourier J.M. Dits
5. Sergeant R.H. van Schijndel
6.	Matroos J.H. Eckhart
Onderste rij van links naar rechts:
7. Bootsman M.J.H. Ackema
8. Reserve kapitein W.H. Denker
9.	Luitenant ter zee 1e klas S.A.
l’Honore Naber
10. 1e Luitenant A.W. Tresling
Op 18 mei werden de gijzelaars door
de Duitsers in vrijheid gesteld.
Bron namen: Stichting Oud Den
Helder
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DOOR JOHANNES HOEKEMA

Jacobus Otto Nieuwenhuis in Groningen was in 1937 toegelaten
als adelborst tot het Koninklijk Instituut voor de Marine. Op 8
april 1940 werd hij beëdigd tot officier. Zijn eerste plaatsing kreeg
hij op Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau. Dat schip werd vlak voor
de capitulatie op 14 mei 'met de meeste spoed' naar Engeland
gestuurd. Ter hoogte van Callantsoog, om half zeven 's avonds,
werd het door Duitse bommenwerpers beschoten en geraakt.
Er ontstond brand en tien minuten later volgde een ontploffing.
Kort daarna verdween het in de golven. Hierbij kwamen 18
opvarenden om. Nieuwenhuis ontsnapte aan de dood. Hij werd
gered en ging met een ander marineschip mee naar Engeland.
Daar werd hij toegevoegd aan de bemanning van de onderzeeër
013. Een maand later restte hem alsnog een zeemansgraf.

Matroos 3e klasse Johannes Nagelhout uit Bakhuizen in Friesland
had zijn militaire dienstplicht bij de marine doorgebracht. Bij
thuiskomst van zijn werk op 2 september 1939 hoorde hij dat hij
zich de volgende dag wegens de mobilisatie in Den Helder moest
melden. Af en toe kwam hij met verlof. Op 6 mei 1940 voor de
laatste keer. 'Onvergetelijke dagen', schreef zijn moeder later. Bij
zijn afscheid zei hij: „Ik tink dat jimme my net wer sjogge" - Ik
denk dat jullie mij niet weer zullen zien. Hr. Ms. onderzeeboot
O13 is zo lang over tijd, dat haar verlies helaas als vaststaand
aangenomen moet worden. Toen op 19 juni de boot werd
teruggeroepen heeft hij zich niet meer gemeld. Op 28 november
1940 bracht pastoor Wartna van de R.K. parochie van Bakhuizen
de familie op de hoogte van de vermissing van Johannes. Hij
leidde in de kerk een rouwmis rond een lege doodskist. Op zijn
doodsprentje staat vermeld: “En al is zijn stoffelijk overschot niet
door zijn dierbaren naar het graf vergezeld, de blijde verwachting
leeft in hen, dat zij hem eens in het eeuwige Vaderland zullen
terugzien.”

DE OORLOGSDAGEN
VAN KAPITEIN
VAN DEN WALL BAKE
DOOR JACOB TOPPER

Hoofd sectie V (inundaties) van de Stelling
Den Helder
Via de website van het museum zocht één
van de zoons van wijlen kapitein Van den
Wall Bake contact met mij. Hij wilde kijken
of wij nog aanvullende informatie konden
verstrekken. Ik heb de nabestaanden
een korte rondleiding gegeven en kreeg
naderhand onderstaand gedeelte uit het boek.
Dit artikel is met toestemming van de
nabestaanden overgenomen uit het boek
GEGAPT waarin zijn belevenissen gedurende
de gehele oorlog zijn beschreven. Dit
boek is alleen maar binnen de familiekring
uitgegeven.
Die vroege ochtend van de 10e Mei 1940
zullen we niet gauw vergeten. De normale
waarschuwing van Den Helder is deze keer
niet gekomen en dus ben ik rustig thuis in
de Stalpertstraat 106 in Den Haag. Wakker
geworden door het razende schieten van
de luchtdoelartillerie, zien we tegen de al
lichte oostelijke lucht honderden vliegtuigen
naderen, met daartussen de springwolkjes
van het afweervuur. De indrukken van die
eerste uren oorlog zijn vrij verward; de
overhaaste tocht met Mammie naar het
golfterrein; haar nog even teruggaan om
haar haarknipjes te halen (anders zag ze
er zo slordig uit); vallende plafonds en
schuddende muren als de eerste bommen
op de Alexanderkazerne vlak achter
ons vallen; de kalmte van Mammie, zelfs
als links en rechts van haar het zand
opspuit als Messerschmitt’s een batterij
luchtdoelartillerie mitrailleren, waar ze per
ongeluk vlak bij ligt; de buurvrouw met het
vergiet op haar hoofd; de verschrikkelijke
tonelen in de Alexanderkazerne bij het
bergen van de slachtoffers, allemaal jonge
rekruten, nog niet eens in uniform.
En dan later, als het personeel van het
bureau bewapend is, een wachtdienst
ingesteld en enige klopjachten op

parachutisten vergeefs blijken, krijg ik
toestemming om te proberen met een
auto naar Den Helder te komen. ’t Viaduct
bij Marlot is versperd door Huzaren: “Dit is
de voorste lijn!”. Na enig Hollands wordt
een opening in de barricade gemaakt en
gaan we verder, met een “geleend” geweer
in de aanslag. Bij Den Deyl wéér Huzaren,
liggend langs de weg met gewonden. Wéér
geroep van “voorste lijn! Parachutisten!”.
Dit kennen we nu maar even verder begint
een mitrailleur bij Maaldrift te keffen
en drie rondjes in de voorruit doen de
chauffeur in recordtijd keren! Ook de
weg naar Voorschoten is afgesneden,
dus terug naar Den Haag. Op het
Hoofdkwartier van de Vesting Holland
weet men niet veel van de toestand en
pas om 18.00 uur krijg ik toestemming
om het nog eens te proberen. Bij Den
Deyl is de toestand ongewijzigd maar
de parachutisten bij Voorschoten zijn
opgeruimd, zodat we langs een omweg
Leiden bereiken en verder kunnen. Een
gebombardeerde autocolonne, kraters in
de weg, veel troepen van het 1e Legerkorps
in opmars naar Den Haag en mist. Zonder
verlichting schieten we maar langzaam
op en pas om middernacht zijn we in Den
Helder.

elkaar jakkeren de troepen uit Groningen,
in allerlei vehikels naar het westen en een
aanrijding zou een aardige knal geven! Al
gauw rijden we dan ook maar met volle
feestverlichting, de eigen troepen zijn nu
gevaarlijker dan de Moffen.

Hier is alles beheerst, men heeft de
toestand in de hand. Maar de troepen
in Groningen en Friesland zijn al op de
terugtocht en de Mof wordt spoedig
verwacht voor de Wonsstelling en rond het
oostelijk eind van de Afsluitdijk. Besloten
wordt nog een paar bruggen oostelijk
van de Wonsstelling te laten springen om
de Duitse opmars te vertragen. Als enige
pionier in de Stelling krijg ik om 02.00 uur
opdracht deze vernielingen uit te voeren.
Ik krijg een Sergeant-tekenaar mee “die
wel eens gesprongen heeft” en verder wat
infanterie als dekking, alles geladen op twee
vrachtauto’s waarop ook alle springstoffen
die beschikbaar zijn. De tocht over de Dijk
is levensgevaarlijk, soms met tweeën naast

De commandant van de Wonsstelling deelt
mee, dat geen eigen troepen meer in het
voorterrein zijn. Duitse pantsereenheden
zitten al in Leeuwarden. Hij vraagt twee
bruggen te vernielen in de grote weg
naar Bolsward. Ondertussen is het al licht
geworden en jakkeren we naar het oosten,
door een vredig niemandsland, waarin
elk ogenblik de Mof kan verschijnen. De
eerste brug is een betonnen viaduct. Nog
nooit is een vernieling zó onorthodox
uitgevoerd! Eerst een paar flinke ladingen
op het wegdek bij het oostelijk landhoofd,
dan graven we als een razende vier putten
achter dit landhoofd, stoppen in elk een
paar kisten trotyl (in vredestijd rekenden
we dat in grammen uit!), grond erop en dan
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gaat-ie! Daverende knal, het hele landhoofd
is gekanteld, daar komt geen tank meer
langs. En als de tweede brug op dezelfde
manier is behandeld komt de eerste Duitse
pantserwagen in zicht! Waarop we ons
bescheiden terugtrekken.
De rest van de vijf oorlogsdagen verloopt
kalm. De Wonsstelling wordt zeer
snel opgerold maar Kornwerderzand
houdt prachtig stand, ondanks zware
bombardementen en beschietingen.
De Moffen komen er niet door. Het
leggen van landmijnen op het zuidelijke
front, versperren van terreinen tegen
luchtlandingen, het inrichten van stellingen
voor de troepen die uit Groningen en
Friesland zijn teruggeslagen zorgen ervoor,
dat er van slaap niet veel komt. De meest
beoefende sport is het autootje-slootjeduiken, elke keer als een Duitse jager wat al
te dicht in de buurt komt. Bij het vliegveld
De Kooy zit ik eens midden in een bundel
met voor de auto ergere gevolgen dan voor
mij.
En dan, als geleidelijk het vertrouwen van
ieder begint te groeien en ieder zich instelt
op een langdurige strijd, komt ineens, 14 Mei
om 18.00 uur, het verpletterende bericht:
Nederland heeft gecapituleerd. De troepen
in de Grebbelinie hebben het niet kunnen
houden, de onvoldoende geoefendheid
van kader en soldaten, de afwezigheid van
eigen vliegtuigen en van vrijwel alle modern
materieel hebben hun lot bezegeld. De
parachutisten in de buurt van Den Haag zijn
weliswaar opgeruimd maar de Moerdijkbrug
is ongeschonden in hun handen gevallen,
waardoor een pantserdivisie langs Mille
en de Langstraat kon oprukken naar
Rotterdam. Het schandelijke bombardement
van die stad heeft tenslotte de
Opperbevelhebber het capitulatiebesluit
doen nemen.
Maar in Den Helder, waar ons eigen oorlogje
zo goed ging, is het een vreselijke slag.
Enkelen plegen zelfmoord, velen huilen als
kinderen. En als er dan geen enkele twijfel
meer kan bestaan aan de echtheid van
het bericht, worden de wapens ingenomen,
de munitie van de luchtdoelartillerie die
zoveel vliegtuigen naar beneden heeft
gehaald, wordt ingeleverd, geheime
papieren op het Stafkwartier worden
verbrand, de verlichting in de stad gaat
weer aan. En als we dan op die manier
volkomen weerloos zijn geworden, koelen

de Moffen hun wraak op de enige stelling
die ze niet konden veroveren: twee uur
na de capitulatie beginnen ze Den Helder
en speciaal het Stafkwartier in het Fort
Oostbatterij te bombarderen. We zitten
onder de bakstenen gewelven die Napoleon
had laten bouwen zonder rekening te
houden met bommen van 250 kg. En vele
burgers worden toegelaten om nog enige
bescherming te hebben, zodat ook alle
gangen gevuld zijn met een samengepakte
menigte. Als dan ook een bom de muur
van het veldpostkantoor indrukt zijn de
gevolgen afzichtelijk: 20 doden, waaronder
veel vrouwen en kinderen en een groot
aantal gewonden. Zo lijken mijn laatste
oorlogservaringen erg op de eerste.
15 Mei krijg ik opdracht de Moffen te
ontmoeten bij Kornwerderzand. Onze
eigen mensen moeten het mijnenveld daar
opruimen en daarna laten ze er mij driemaal
doorheen stampvoeten, voordat ze er zelf
doorheen durven komen. En als ze dan
een voetbrug over de vernielde draaibrug
hebben gebouwd, neemt de commandant
mijn auto in beslag, zodat ik terug kan lopen
en liften. Ze doen wel alle moeite om ons
snel te laten merken wat voor vlees we in
de kuip hebben! Nog diezelfde dag moet de
gehele bezetting Den Helder verlaten. We
worden ondergebracht in Anna Paulowna en
omgeving. We halen de slaapschade in en
vervelen ons verder gruwelijk, elk ogenblik
verwachtend te zullen worden afgevoerd
naar een krijgsgevangenkamp in Duitsland.
Maar na een week wordt bekend gemaakt
dat de “Führer” in zijn “Großzügigkeit”
besloten heeft ons naar huis te laten gaan.
Noot van de redactie.
Alexander Vasmer van den Wall Bake wordt
op 6 juni 1911 te Arnhem geboren. Zoon van
Rudolf Herman Alexander (1878-1950) en
Petronella Wilhelmina Boellaard (1886-1977).
San, zoals hij altijd genoemd wordt, komt uit
een militair geslacht. Vader was commandant
van het korps Rijdende Artillerie, zijn
grootvader was waarnemend commandant
van hetzelfde korps. In september 1928 start
San op de KMA, welke opleiding hij in 1931
succesvol afrond, waarna hij als tweedeluitenant van de genie start in Utrecht. Na
bevordering tot eerste-luitenant in 1933 volgt
in 1939 de bevordering tot kapitein. Hij is
dan de jongste kapitein in de Nederlandse
krijgsmacht, Prins Bernhard niet meegerekend.
Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 is hij
leider van de inundaties in de Stelling van
Den Helder. Na de demobilisatie in juli 1940

gaat hij als ingenieur van Rijkswaterstaat
aan de slag. In juni 1942 wordt hij tezamen
met ca. 2000 beroepsofficieren onverwacht
in krijgsgevangenschap gevoerd. Hij verblijft
vervolgens gedurende 1942 tot 1945 in de
kampen Neurenberg-Langwasser, Stanislau,
Neubrandenburg en Tittmoning. Hij is een van
de leidinggevende figuren van de zogeheten
“Reisvereniging”, de ontsnappingsorganisatie
onder de krijgsgevangen beroepsofficieren.
Na de bevrijding wordt San geplaatst bij de
staf van ZKH Bernhard en volgt in 1946 de
bevordering tot tijdelijk majoor. Na de studie
aan de Hogere Krijgsschool in 1947 volgt
een plaatsing bij de sectie operatiën van
het Hoofdkwartier van de generale Staf. In
1948 werkt San - als tijdelijk kolonel - twee
jaar in Londen op het Hoofdkwartier van
Veldmaarschalk Montgomery. Bij terugkeer in
Nederland wordt hij tijdelijk luitenant-kolonel
bij de sectie G4 op het Hoofdkwartier van de
generale Staf.
In okt 1953 volgt de functie van Sous-chef
van de Generale Staf als tijdelijk kolonel,
welke rang in november 1953 definitief wordt.
San is dan 42 jaar. In maart 1955 wordt San
bevorderd tot tijdelijk brigadegeneraal in de
functie van Deputy Chief of Staff HQ Northag.
In juli 1957 wordt hij Plv. Commandant van
de 1e Divisie “7 December”, gevolgd in
november van dat jaar met de bevordering
tot generaal-majoor als Commandant van de
1e Divisie. In augustus 1959 wordt Van den
Wall Bake Plv. Chef van de Generale Staf en
in 1961 bevorderd tot luitenant-generaal. Op
1 mei 1962 wordt San Chef van de Generale
Staf tevens Bevelhebber Landstrijdkrachten.
Doordat hij onenigheid heeft met de
minister van defensie, P.J.S. de Jong over de
reorganisatie van het leger, verzoekt San om
ontheffing uit zijn functie. De Jong staat voor
een verticale organisatie en dus handhaving
van de “verzuiling” van KL, KM en KLu terwijl
Van den Wall Bake een horizontale organisatie
voorstaat. Hierbij blijven commandanten
verantwoordelijk voor het operationele deel,
maar zorgen defensiebrede organisaties voor
de personeelszaken en het materieelbeheer.
Op 1 januari 1964 wordt hij eervol ontheven
en per 1 augustus 1964 volgt zijn laatste
functie als gouverneur van de KMA. Op 1
januari 1970 gaat hij eervol met ontslag uit de
militaire dienst.
Bron: Nederlands Instituut voor Militaire
Historie

HELM, BATONS EN OFFICIERSSTOKJE
NAAR KAZEMATTENMUSEUM
Een zeer bijzonder moment in maart. Professor Egbert Myjer kwam een aantal voorwerpen
van zijn vader aanbieden aan het museum. Zijn vader, “Bob” Mijjer was beroepsofficier
(luitenant) tijdens de strijd op Kornwerderzand in de meidagen van 1940.
Luitenant Mijjer was de enige beroepsofficier van Kornwerderzand die de tweede
wereldoorlog heeft overleefd. Zijn militaire carrière heeft hem
uiteindelijk gebracht tot generaal-majoor der Genie.
We kregen helm, batons en officiersstokje van luitenant Mijjer.
Ze krijgen een mooie plek in het museum. Daarmee hebben we
voor het eerst ook een helm die daadwerkelijk is gedragen tijdens
de strijd op Kornwerderzand.
Luitenant Mijjer was de grootvader van de bekende cabaretier
Jochem Myjer.

LITHO “JOHAN MAURITS VAN NASSAU” AANGEBODEN

Kapitein ter Zee Gerrit Nijenhuis en onze voorzitter Ruurd Gaastra.

In mei 2019 is ons een originele litho van de kanonneerboot
“Johan Maurits van Nassau” aangeboden. Kapitein ter Zee
Gerrit Nijenhuis kwam deze litho persoonlijk aanbieden ter
gelegenheid van het bezoek van de commandant van de
zeestrijdkrachten, viceadmiraal Rob Kramer, onlangs aan ons
museum.
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DOOR AUKE DE JONG

Nadat het 210 Tdet Noord ter afsluiting
van de MBV (militaire basis vaardigheden)
oefenweek met de moedereenheid uit
Havelte al eerder in dit jaar een bezoek
aan het museum had gebracht, was het
op 12 juli 2019 de beurt aan de mannen
en vrouwen van de dependance uit Den
Helder.
Na een bezoek aan de Kazemat XIV
en IV hield Erik Smit als een volleerd
rondleider een praatje voor de
aanwezige militairen van zijn onderdeel.
Hij nam ze mee naar de aanloop tot de
Tweede Wereldoorlog en de meidagen
en legde een link met nu. Waar het
lijkt alsof we ons vandaag de dag veilig
wanen en waar militairen met beperkingen te maken hebben
in hun uitrusting, zo was ook de realiteit en het denken in
Nederland in de jaren 30.

ACHTER-ACHTER
KLEINZOON VAN
WILLEM PRONK
TE GAST
Deze zomer hadden we een bijzondere
gast op bezoek. De achter-achterkleinzoon
van soldaat Willem Pronk. Soldaat Willem
Pronk bood zich vrijwillig aan om het door
de Duitse beschietingen op de loop van het
kanon gevallen maskeringsluik vrij te maken,
zodat het kanon weer gebruikt kon worden.
Dit was bij Kazemat VI. Deze heldhaftige en
gevaarlijke daad leverde Willem Pronk na de
oorlog een hoge onderscheiding op.

Dat het moreel, net als in de meidagen van de
manschappen van Kornwerderzand, hoog is. En
dat dit een groot goed is waar we beslist bij stil
moeten staan. Van toen en voor nu.
Na het praatje en de toelichting op de rol van
de kazematten, vond een ceremonie plaats.
Korporaal Rob Dijkstra kreeg een medaille
opgespeld vanwege 12,5 jaar trouwe dienst en
korporaal Tonie Fransen werd bevorderd tot
korporaal 1e klasse.
Tenslotte was er een huldiging van
burgermedewerker Hans Wehnes met een
prachtige Volvo trekker, vanwege zijn 40 jaar
trouwe dienst.
Groepsleider Jan Drost nam op het monumentenplein van
het Kazemattenmuseum uit handen van de kapitein Smit een
plaquette in ontvangst.

DOOR POPKE DE VLUGT
Rabbijn Simon Bornstein kwam in de namiddag van 28 augustus
met twee begeleiders naar ons museum voor opnames voor
het programma Veterans4Veterans. Veterans4Veterans is een
televisieprogramma van Leo Reawaruw (woonachtig in Leeuwarden)
dat elke week wordt uitgezonden op SALTO (publieke omroep van
Amsterdam).

Toen bekend werd dat onze vrijwilliger Meine Bergsma, een
veteraan marinier, op dat moment aanwezig was, werd hij al gauw
gestrikt om samen met rabbijn Bornstein in de opnames op te
treden. De opnames zijn op 25 september uitgezonden en nog op
de website van Salto te bekijken (vanaf de 24e minuut).

KAZEMATTENMUSEUM KRIJGT ORIGINELE
CONSTRUCTIETEKENING ZOEKLICHT AANGEBODEN
DOOR ANNE VAN SCHEPEN
Op vrijdag 16 augustus heeft het Kazemattenmuseum een originele
constructietekening van de zoeklichten aangeboden gekregen.
Het betreft de tekening van de tijdens de strijd in de meidagen van
1940 gebruikte zoeklichten, de zgn. AEG-NEDINSCO hoog-intensieflampen.

De oorspronkelijke en in zeer goede staat verkerende tekening is
op vrijdag 16 augustus om 15.00 uur in het museum aangeboden
door Pim Fok. De tekening is daarmee voor het museum een
waardevolle toevoeging aan de collectie en maakt het verhaal
wederom completer.

De tekening is aangeboden door Pim Fok, de kleinzoon van soldaat
W.G. Paape, die diende in Kazemat VII, de zoeklichtkazemat.
In Kazemat VII was een revolutionair nieuw spiegelreflexsysteem
gepland. Dit systeem had als voordeel dat bij een vijandelijke aanval
het in de kazemat opgestelde (dure) zoeklicht niet kapotgeschoten
zou kunnen worden. Eventueel kapotgeschoten buiten opgestelde
spiegels zouden gemakkelijk en goedkoper kunnen worden
vervangen.
Het systeem heeft echter nooit gefunctioneerd, vanwege het niet
leveren van de in Duitsland bestelde spiegels. Daarom moesten
uiteindelijk de troepen die dienden in de zoeklichtkazemat, onder
leiding van luitenant Bob Mijjer, gebruik maken van traditionele
zoeklichten.
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VRIJWILLIGERS AAN HET WERK

OVERDRACHT GEREEDSCHAPSKIST
VOL MET ENGELSE MATEN
GEREEDSCHAP
DOOR PAULA PROSJE
Afgelopen dinsdag 14 januari was de officiële overhandiging van een goed gevulde
gereedschapskist met allemaal Engelse maten gereedschap. Deze donatie mocht ik in
ontvangst nemen van mijn collega Cor Meijer.
Hij wist dat ik regelmatig met mijn werkzaamheden met ons metrisch gereedschap
tegen het probleem aan liep dat de sleutels niet goed pasten, omdat er ook Engelse
maten bouten en moeren op het kanon zitten (Engelse makelij).
Dankzij deze donatie kan ik mijn werk wat gemakkelijker doen.

BIJZONDERE KENNISMAKING
MET FAM. VAN LINGEN
DOOR YVONNE EN JAAP ROORDA
Het is twee jaar geleden dat ik, Jaap Roorda,
in het bezoekerscentrum dienst had met
Yvonne. In de lade bij het telefoonboek lag
een fototoestel dat in oktober 2017 was
achter gebleven. Niemand wist van wie dat
toestel was. Er had zich ook niemand gemeld
die dat toestel had laten liggen.
Toen wij weer dienst hadden in het
bezoekerscentrum, het was inmiddels 2018,
had ik aan Lieuwe Ypma doorgegeven dat ik
het fototoestel had meegenomen naar huis
en zou kijken of ik, via het geheugenkaartje,
bekenden kon ontdekken zodat ik het
fototoestel terug kon brengen bij de
eigenaar.
Ik heb thuis even gekeken naar een paar
foto’s maar kon er geen touw aan vast
knopen, dus het fototoestel ging de kast in
en heb daar verder geen aandacht meer aan
besteed.
Toen ik 14 maart achter de PC boven zat,
kwam ik het fototoestel weer tegen. Ging
er rustig voor zitten en heb een aantal van
de geheugenkaartjes bekeken en gezocht
naar een mooie foto om op Facebook te
zetten. Yvonne heeft het op Facebook gezet,

gedeeld en zowaar twee dagen later werd
er op gereageerd door iemand die een van
de dames wel kende en zodoende kwamen
wij in contact met de fam. Van Lingen uit
Franeker, eigenaar van het fototoestel.
Yvonne werd door mevr. Van Lingen gebeld
en ze was blij verrast dat hun toestel weer
terug was.

Maar even later las Yvonne een mailtje van
Teun van Lingen voor met het bericht dat
niet alle geheugenkaartjes van hun waren. Er
zaten ook geheugenkaartjes in van Australië
en van een dorpsfeest en wat bleek: die
waren van ons. Hoe kan het verkeren!
Een paar dagen later zijn ze gezellig bij
ons op de koffie geweest en we hebben er
hartelijk om kunnen lachen.

Op 16 maart hebben wij weer contact gehad
met de fam. Van Lingen en hebben wij het
toestel terug gebracht in Franeker. Wij
werden hartelijk ontvangen en hebben lekker
koffie gedronken. We kregen een mooie bos
bloemen en een doos Merci chocolaadjes.
Daarna hebben we foto’s gemaakt voor ons
magazine.
Wij hebben hartelijk afscheid van elkaar
genomen en werden nogmaals bedankt voor
het terugbrengen van het fototoestel en
hebben afgesproken om eens in Witmarsum
koffie te drinken bij ons thuis. Hierna reden
Yvonne en ik terug naar Witmarsum en
werd er natuurlijk over gesproken hoe blij
de fam. Van Lingen was, dat het fototoestel
weer terug was en dat het een bijzondere
ontmoeting was.

GEWEER KOMT TEVOORSCHIJN
Resten geweer gevonden tijdens
werkzaamheden op het terrein.
Tja, en dan ben je aan het graven
voor een nieuw te maken muurtje.
Komen er toch nog weer sporen
van de meidagen van 1940 op het
eigen terrein boven water (grond).
Het houtwerk is weggerot, maar
overduidelijk zijn de loop en het
trekker mechanisme van een
geweer zichtbaar. Bijzonder!
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AFSLUITENDE
BIJEENKOMST
ZOMERSEIZOEN
DIENSTGROEP 2
Het is al weer een paar jaar geleden, dat
we met onze dienstgroep als afsluiting
van het zomerseizoen, een etentje
organiseerden in het bezoekerscentrum
van het Kazemattenmuseum op
Kornwerderzand. Geen catering of Chinees
het eten laten bezorgen, nee, iedereen
bereidde iets lekkers voor de maaltijd.
Eerst natuurlijk koffie met wat lekkers, dan
aan de borrel en uiteindelijk met z’n allen
aan de maaltijd. Een ongelooflijk gezellig
gebeuren was dit altijd, dat tot in de late
uurtjes duurde! En dan in het pikkedonker
over het terrein terug naar de auto’s. Dat
had wel wat vond ik.
Jaren niet meer gedaan en dan komt er
plotsklaps een mailtje binnen met de
uitnodiging om het zomerseizoen af te
sluiten met een gezellig samenzijn bij
Harm en Hennie Koops in Schettens op
zaterdagmiddag. Een van de aanleidingen
is, dat Harm onlangs 75 jaar is geworden
en dat is inderdaad een feestje waard!!!
Omdat de groep groter is gegroeid en de

DOOR ELLY KOOPMAN

ruimte het niet toelaat, zijn deze keer de
partners van de vrijwilligers niet aanwezig.
We zijn evengoed nog met 18 personen
in totaal! Een grote club dus, maar voor
iedereen is plaats. Alles staat klaar als we
binnenkomen. We beginnen met koffie/
thee met oranjekoek. Dan worden we
uitgenodigd om naar de kerk te gaan, niet
om een dienst bij te wonen, maar de kerk
te bezichtigen en dan vooral de grafkelder,
waarover zo dadelijk meer.

over de toenmalige eigenaar: Schelte van
Aysma, een Friese officier, die tijdens de
Tachtigjarige Oorlog vocht in de legers
van de Oranjeprinsen Maurits en Frederik
Hendrik. Beide zijn in bruikleen gegeven
aan het Nationaal Militair Museum te Soest
en er kwam een 3D kopie voor terug in de
kerk. De helm moet een bijzondere status
voor Schelte hebben gehad, omdat deze
identiek op zijn grafsteen staat afgebeeld
in een soort nisje.

André Buwalda, kerkrentmeester,
vertelt het hele verhaal van de
ontdekking van deze grafkelder tijdens
restauratiewerkzaamheden. Een werkelijk
ongelooflijk verhaal. In het portaal van de
kerk hing al jaren een helm met daarbij een
degen/rapier. Deze helm en degen hebben
de eeuwen overleefd en hingen vanaf
het eind van de 19e eeuw in de nieuwe
toren van de kerk. Toen Jeroen Punt van
het Nationaal Militair Museum deze zeer
zeldzame helm in 2017 ontdekte, startte hij
direct een zoektocht die zekerheid bracht

Schelte van Aysma werd geboren omstreeks
1578 in Beetgum, waarschijnlijk op Aysma
State. Hij was militair in het Staatse leger
en overleed tijdens het beleg van Breda
op 23 augustus 1637. Hij woonde in het
Friese dorp Schettens op de Osinga State,
welke hij door het huwelijk in 1612 met
Tjemck van Osinga had verkregen. Schelte
werd benoemd tot Kolonel op 16 januari
1637, in het jaar van zijn overlijden. Schelte
Hotzes van Aysma kwam uit een adellijke
familie, waar eeuwenlang officieren uit
voortkwamen.

De edelman maakte als militair carrière
in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de
Spanjaarden. Zo was hij de oprichter
en eerste commandeur van vesting
Nieuweschans. In 1637 sneuvelde hij als
kolonel tijdens het Beleg van Breda; hoe
hij precies om het leven kwam is nooit
opgehelderd. Na zijn overlijden is hij begraven
in de Hervormde kerk van Schettens onder
een enorme grafzerk welke nog steeds
aanwezig is.
Begin januari 2017 werd tijdens
restauratiewerkzaamheden de grafkelder
ontdekt, exact onder zijn grafzerk. De kelder
is toegankelijk gemaakt voor publiek. In
maart 2018 werd na een DNA-onderzoek
bekendgemaakt dat van de vijf gevonden
skeletten in de grafkelder er één 100%
zeker Schelte van Aysma was. Dit is mogelijk
geworden door een DNA-vergelijking te
maken met het enige nog levende mannelijk
familielid, Lauta van Aysma uit Apeldoorn, 12e
generatie na Schelte.
Een fantastisch verhaal met een prachtig slot,
want op 23 mei 2018, bijna vier eeuwen na
zijn dood en anderhalf jaar nadat zijn graf
door een lange reeks van toevalligheden
werd herontdekt, is Schelte van Aysma met
militaire eer naar zijn gerestaureerde graf
gebracht, waarbij Defensie en het Friese
plaatsje Schettens de commandant uit de
Tachtigjarige Oorlog opnieuw hebben geëerd.
Een afvaardiging van zijn eigen Johan Willem
Friso-regiment begeleidde de voormalig
commandant op een affuit, samen met twee
trompettisten en vier drummers. Zij zijn het
oudste regiment van Nederland en Schelte
was kolonel van de voorloper ervan.
De stoffelijke resten van Schelte liggen
in een kopie van zijn oorspronkelijke
lijkkist, het ijzerbeslag is gemaakt van
omgesmolten resten van het origineel.

Ademloos hebben we geluisterd en dan
mogen we in kleine groepjes afdalen in de
grafkelder, waar nu twee kisten staan: van
Schelte en zijn vrouw. Echt heel bijzonder
om dit te kunnen zien! Voor wie nog meer
over deze geschiedenis wil weten, ga maar
even googelen op Schettens en je vindt
teksten, maar ook video’s van de bijzondere
herbegrafenis.
Dan gaan we nog de slaapgelegenheid
helemaal boven in de toren bekijken. Een luxe
B&B in de voormalige uurwerkkamer, in de
zijkamer een badkamer en in de voormalige
consistorie de ontbijtkamer. Een wel héél
unieke plek om de nacht door te brengen!
En dan terug naar huis, waar heerlijke
geuren ons al tegemoet komen. Eerst aan
de borrel met een hapje en later óf aan
de courgettesoep óf groentesoep, alles
klaargemaakt door Hennie. Broodjes erbij
en we zitten te smullen en……dan is het
even wat stiller, want het spreekwoord zegt
het al: “Als katjes muizen, dan mauwen ze
niet”. Wat hebben we een prachtige middag
en gedeeltelijke avond gehad bij Harm
en Hennie! Wat hebben ze zich voor ons
uitgesloofd! Echt geweldig! Onze dank is dan
ook heel groot!!!
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SCHELPEN UITRIJDEN

BEZOEK KIM

Voorjaar 2019, schelpen uitrijden. Lions uit
Bolsward en Sneek en Rotarians uit Bolsward
deden mee aan de actie “NL doet”. Het was
vies weer, maar deze bikkels lieten zich er
niet door weerhouden om onze paden weer
klaar te maken voor een nieuw seizoen.
Dank!

Vrijwilligers op bezoek bij het Koninklijk Instituut voor de Marine
In 2018 hadden we de Koninklijke Marine op bezoek in ons museum. Onze
vrijwilligers werden uitgenodigd voor een tegenbezoek en in maart 2019 was het
zover. Zeer geslaagd bezoek!

JAARLIJKS VRIJWILLIGERSUITJE 16 NOVEMBER 2019
DOOR TINE KUIPERS
Zaterdag 16 november is het weer zover: het jaarlijkse uitje voor
de vrijwilligers en hun partners van het Kazemattenmuseum. Dit
keer is het doel: Den Helder, waar we het Fort en het Atlantikwall
Centrum gaan bezoeken.
Fort Den Helder is een erfenis van Napoleon, gebouwd in 1811, door
ambachtslieden uit Noord-Holland en honderden Spaanse
krijgsgevangenen. Het eerste wat je tegenkomt is de tamboer, een
grote verdedigingsmuur, die als doel had het Fort, het wachthuis
en de fortuswoning te verdedigen. Via een rolbrug kom je op het
dak van het 65 meter lange reduit, waar de soldaten verbleven.
Een draaitrap brengt je naar de gewelven van het fort, waar o.a. de
kruitkamer en de strafkamer waren.
Door het laatste gewelf kom je uit in de lange galerij. Vanuit
deze plek konden de soldaten de vijand beschieten. Op het
kanonnenpleintje is de ingang naar een ruim 70 meter lange
ondergrondse gang. Twee gewelven worden in beslag genomen
door het aquarium, wat volledig toegespitst is op het leven in de

Noordzee. Bijzonder is een 12 meter lange tunnel, waar het water
met de vissen overheen spoelt.
Na een kop koffie zijn de meesten lopend naar het Atlantikwall
Centrum gegaan, een museum wat is gevestigd in een
administratiegebouw van de Duitse Marine. Binnen wordt het
verhaal verteld van de Tweede Wereldoorlog in Den Helder en
van de Atlantikwall, de vlucht en de evacuatie van de inwoners.
Een chronologische wand toont het verloop van de oorlog en een
geografische wand geeft een indruk van de Atlantikwall van de
Noordkaap tot aan de Spaanse grens. Deze verdedigingslinie werd
op bevel van Hitler aangelegd door tienduizenden arbeiders. Zware
en lichte bunkers moesten de vijand tegen houden. Op 6 juni 1944
braken de geallieerde legers met veel moeite door de Atlantikwall.
In een boeiende film zien we ons eigen Kazemattenmuseum,
waarin Anne van Schepen een rondleiding doet.
Terug in de bus zetten we koers naar “De Zingende Wielen” waar
ons een heerlijk buffet met toebehoren wacht. Tegen half tien
arriveren we veilig in Bolsward en gaat ieder zijns weegs.

DOOR RUURD GAASTRA
Medio januari heeft een delegatie van
ons museum samen met Rein Feenstra,
onze vormgever en Johannes de Haan van
SmartConstructions, een bezoek gebracht aan
het Nationaal Militair Museum in Soest.
Een bezoek stond al lang op ons verlanglijstje,
nadat we ons kanon uit KZM6, bij ons
jarenlang in bruikleen van het NMM, weer
moesten inleveren.
We zijn ontvangen door de conservator Alfred
Staarman en de collectie manager Arco Seton.
De meeste tijd hebben we doorgebracht
in het normaal niet toegankelijke depot.
We waren onder de indruk van het aantal
voorwerpen en de condities waaronder ze
worden bewaard.

In het nagesprek is onze wens geuit om een
alternatief wapen of onderdeel te ontvangen,
om het Kazemattenmuseum verder mee te
verreiken.

VERDWAALDE BEZOEKERS
Geregeld ontmoet je in het museum bezoekers die een achtergrond hebben met wat er
in de meidagen van ’40 op Kornwerderzand is
gebeurd. Afgelopen jaar ontmoette ik de zoon
van soldaat Pronk die zijn kleinzoon in Kazemat
VI wilde laten zien waar zijn vader met gevaar
voor eigen leven het maskeringsschot had weggehaald, of de 100 jarige soldaat die tijdens de
meidagen bij het terugtrekken van Groningen
naar Noord-Holland beschutting in de kazematten had gezocht tijdens beschietingen. Maar er
komen ook mensen bij toeval of om andere redenen naar ons museum. Hieronder het verhaal
van 2 van oorsprong Afrikaanse echtparen op
zoek naar Nederlandse dijken.
Zaterdag 1 juni 2019 had ik dienst. Het
was al wat later in de middag en rond het
bezoekerscentrum erg rustig. Omdat ik kort
daarna een rondleiding zou hebben wilde
ik nog eens kijken hoe ik na de laatste
herinrichting bij Kazematten V,VI en VII, groepen
daar het beste kon rondleiden.
Ik wist dat Robert van der Poel achterin was,
maar ik zag hem niet direct. In Kazemat VI
hoorde ik een aantal mensen in druk gesprek,
deels in het Engels, maar ik ving ook woorden
op in het Swahili. Swahili is mij deels bekend
door jarenlang verblijf in Kenia. Het leek wel een
rondleiding. Beneden kwam ik Robert tegen

Op een dergelijke vraag krijg je nooit direct ja
of nee, maar we hebben er alle hoop op om via
een specifieke aanvraag op termijn nog meer
invulling te vinden voor de 6.

DOOR IBO DE JOODE

met een groep Afrikanen. Zo goed en zo kwaad
als mogelijk probeerde hij in het Engels uit te
leggen waar ze waren en wat er te zien was. Het
bleken 2 van oorsprong Rwandese echtparen te
zijn, die tijdens het geweld van de jaren ’90 naar
Europa waren gevlucht. Het ene paar woonde
in Ede, het andere in België (Brussel), alleen qua
taal nog niet geheel geïntegreerd waardoor
communicatie lastig bleek.
Na wat vragen vertelde het Nederlandse
stel dat ze het Belgische stel hadden
meegenomen naar het Noorden van ons
land om te laten zien hoe wij Nederlanders
het water tegenhielden met dijken. Het was
dus helemaal niet hun bedoeling om het
Kazemattenmuseum te bezoeken. Maar bij de
zoektocht naar dijken waren ze toevallig bij
ons museum terecht gekomen. En het waren
in hun ogen allemaal dijken, al begrepen ze
niet goed de functie ervan.
Het museum vonden ze overigens best
interessant. Omdat ze bij de ingang van
Kazemat VI naar binnen waren gegaan hadden
ze niet betaald. Robert vertelde dat ze dat wel
moesten doen en daar hadden ze ook geen
moeite mee. Ik nam ze daarom mee naar voren
naar de kassa, ook om daar te laten zien en te
vertellen over waarvoor ze eigenlijk gekomen
waren, de dijken. Anders hadden ze voor niets

die reis gemaakt.
Na betaling nam ik ze mee bovenlangs Kazemat
XIV met uitzicht richting de spuisluizen. Het
liep al na vieren in de middag en ik moest ook
denken aan het op tijd afsluiten. Bovenlangs
lopend heb ik ze zo goed en zo kwaad
mogelijk laten zien waar onze dijken van zowel
Waddenzee, IJsselmeer (met Friese kust) als de
Afsluitdijk liggen. Daarna mee naar de Duitse
keuken en aan de hand van de afbeeldingen
en filmpjes wat uitgelegd over de bouw van de
Afsluitdijk en de inpoldering van het IJsselmeer.
Ze vonden het geweldig.
Toen ik ook nog vertelde dat ze op weg
hierheen (ze bleken via de polder gekomen te
zijn) meters onder water hadden gereden kon
hun dag niet meer stuk. In een sneltreinvaart
heb ik ze nog door Kazemat IVX en IV geloodst
om ze toch nog wat van de strijd in mei ’40 te
laten zien. Tot slot de film van de Johan Maurits
van Nassau. Vooral de mannen keken hun ogen
uit en bij de ondergang van de Johan Maurits
van Nassau waren hun oh ’s en ah ’s misschien
wel buiten te horen. Met bijna omhelzingen van
dankjewel verlieten ze het museum terrein en
kon ik inmiddels tegen vijven de kazematten
afsluiten.
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EEN AANGEPASTE
RONDLEIDING
DOOR JACK ROBIJN
Zoals wel vaker, kwam er een verzoek binnen
voor een rondleiding. Wat was er aan gegevens beschikbaar op Net55:
"De bedoeling is dat we met 14 leerlingen en
4 begeleiders komen. Het zijn leerlingen van
een praktijkschool, ze zijn 13/14 jaar oud en
leren op het niveau van een basisschoolleerling." Als aanvulling werd nog vermeld: "Na
ons vorige (zeer goed bevallen!) bezoek wil
ik op genoemde dag en tijd met een nieuwe
groep leerlingen en ouders langskomen."
Gezien deze laatste opmerking door de
leraar die al eerder met een andere groep
leerlingen langs was geweest, was het een
uitdaging om dat "goed bevallen bezoek" op
zijn minst te evenaren.
Tja hoe doe je dat. Veel ervaring heb ik
natuurlijk nog niet in vergelijking met de
zeer ervaren rondleiders, dus was het een
uitdaging om deze bezoekers ook tevreden
te stellen.
Ik had nog wel een aantal vragen om er
achter te komen hoe ik de rondleiding vorm
zou kunnen geven. Daarom nam ik contact
op met de aanvrager. Dat was niet zo moeilijk
want zijn email adres stond gelukkig vermeld
op de planning van Net55.
Ik kreeg prompt antwoord. Het bleek dat er
al veel aandacht was besteed aan WOII. Ook
werd vermeld op welke manier. Onder meer
"13 in de oorlog", een serie van NPO en de
film "Riphagen" waren gebruikt als ondersteunend materiaal.
Vervolgens bleek dat er maar 3 kwartier
beschikbaar was in plaats van de eerst opgegeven 1,5 uur.
Ik kon mooi eens gaan kijken wat dat allemaal inhield met betrekking tot het verhaal
van ons museum.
De linken die ik kon vinden waren verhalen
over het onder water zetten van het land,
dat de soldaten zelf een loopgraaf moesten

https://schooltv.nl/programma/13-in-de-oorlog/

graven en over het verzet. Ziedaar de overeenkomst met de Wonsstelling, de gegraven
brandgangen en de gevolgen van het verzet
voor onder meer kapitein Boers en luitenant
Ham.
Het doel van het bezoek was om hen te
laten begrijpen wat er zich had afgespeeld
en de vertaalslag te maken naar het heden.
Het bezoek aan het museum was dan ook
voornamelijk bedoeld als "leuke" afsluiting
van de lessen.
Men stelde voor de film over te slaan. Daardoor kon de tijd besteed worden aan het
visualiseren van de Wonsstelling, “De Wanhoop”, Kazemat XIV, Kazemat IV en eventueel
de Duitse bunker.
De groep kwam aan om 13.15 en konden we,
na introductie, de rondleiding starten. Tja,
dan kun je even inhaken op het onderwater
zetten van het land, de rol van het IJsselmeer
en de spuisluizen, waarom verdediging nodig
was op Kornwerderzand. Via het monumentenplein naar de Wonsstelling, “De Wanhoop”.
Een kort bezoek aan Kazemat XIV en IV.

Je kunt dan niet overal evenveel aandacht
aan besteden. Je moet dan onderwerpen
overslaan of slecht aanstippen. We hebben
wel gekozen voor het koken voor 240 man,
de uitleg van de Wonsstelling, het eerste
jonge slachtoffer nadat hij net een brief naar
zijn ouders had gestuurd, het luchtdoelgeschut, de communicatie in vergelijking met
GPS en mobiele telefonie nu. Het tragische
lot van Boers en Ham, het zal je vader maar
zijn. Beeldend en inspelend op wat ze op
school al voorbij hadden zien komen is wel
aardig binnengekomen bij de jongelui.
Er zijn veel vragen gesteld, zodat deze korte
rondleiding voor hen en voor mij positieve
energie heeft opgeleverd.
Stipt om 14.00 uur moest het afgerond zijn,
dat lukte. Na aangestipt te hebben dat vrede
een belangrijk goed is en we volgend jaar al
75 jaar dit mogen meemaken en verdraagzaamheid, ook op hun leeftijd, heel belangrijk
is, hebben we afscheid genomen en uitgesproken dat we elkaar misschien weer zien in
de zomer.
Leuk om te doen.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
FARDOU JORRITSMA

Ik ben Fardou Jorritsma, zit in 3 havo op het Marne college in Bolsward.
Mijn maatschappelijke stage heb ik bij het Kazemattenmuseum gedaan.
In de herfstvakantie heb ik mee geholpen in het bezoekerscentrum. Ik
vond het heel leuk om te doen. Het was best wel druk dus konden we
veel mensen helpen. Ook heb ik geholpen bij de eerste Coole Kidsnacht.
Het was heel leuk. Er waren bijna 100 kinderen, de kinderen moesten
een opdracht doen. Ze moesten in alle kazematten achternamen en
letters vinden en daar kwam dan uiteindelijk een woord uit. De kinderen
vonden het allemaal heel erg leuk. Zelf vond ik het ook heel leuk om te
zien dat al die kinderen heel erg enthousiast terug kwamen.
Ook heb ik mee geholpen bij de verhalen avond. Dat was ook heel
erg leuk. Er waren 3 gast sprekers. Guus Boers, hij vertelde over zijn
opa die in de meidagen op Kornwerderzand kapitein was. Nynke de
Vries, zij vertelde over haar eigen boek “Sesi”. En Hinke Veldhuizen
vertelde over wat er in de oorlog op Kievitshorne gebeurd was.
Ik vond het heel leuk om mijn maatschappelijke stage bij het
Kazemattenmuseum te doen.

STEUN ONS! DOE MEE EN INVESTEER OOK IN VREDE!
Met uw steun maakt het vfonds bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema
‘Vrede en Vrijheid’. Het vfonds ondersteunt jaarlijks ruim tweehonderd projecten die het geld goed
inzetten om de erkenning en waardering voor geüniformeerden te verhogen, om wat er in de oorlog
en tijdens missies gebeurd is te herinneren, te herdenken en de bevrijding te vieren. Tot op de dag
van vandaag ervaren we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom is het van belang dat mensen
gestimuleerd worden zich hiervoor in te zetten. Want: investeren in vrede is investeren in iedereen!
Vindt u vrede en vrijheid ook zo belangrijk? Wilt u hier zelf ook een steentje aan bijdragen?

Dat kan, uw bijdrage is van harte welkom!
Ons rekeningnummer voor donaties bij de
Triodos Bank is:
NL64 TRIO 0197 642 691
Ons ANBI / RSIN nummer is:
8106.50.332
CBF Erkenning
We zijn er trots op dat we een Erkend
Goed Doel zijn. Dit betekent dat we
bijdragen aan een betere wereld,
zorgvuldig omgaan met iedere euro
en verantwoording afleggen.
Toezichthouder CBF controleert dit.
Zo kun je gerust geven. Meer weten?
Kijk op www.geefgerust.nl
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Dhr. R. Gaastra
Telefoon 0517-531902
voorzitter@kazemattenmuseum.nl

DOOR MARIJKE BAARDA, SECRETARIS
Tijd:

dinsdagochtend van 9.30 – 12.00 uur (1e dinsdag van de maand)
maandagavond van 19.30 – 22.00 uur

DB-vergaderingen op dinsdagochtend 9.30 – 11.30 uur

Dhr. H. Meijering
Telefoon 0646 234 079
vrijwilligers@kazemattenmuseum.nl

• 6 januari (maandag)
• 4 februari
• 3 maart
• 7 april

Mw. M. Baarda-Postma
Telefoon 0517-531996
secretaris@kazemattenmuseum.nl

• 7 mei (donderdagochtend)
• 2 juni
• 7 juli
• 4 augustus

Dhr. P. van Asperen
Telefoon 0515-231499
penningmeester@kazemattenmuseum.nl

Dhr. H. Meijering
Telefoon 0646 234 079
pr@kazemattenmuseum.nl

• 1 september
• 6 oktober
• 3 november
• 1 december
AB-vergaderingen maandagavond 19.30 – 22.00 uur
• maandagavond 17 februari
• dinsdagavond 9 juni
• maandagavond 5 oktober

Dhr. W. Stienstra
telefoon 0646-643990
wim.stienstra@ziggo.nl

• maandagavond 7 december
Vrijwilligersavonden: woensdag 18 maart en woensdag 28 oktober
Uitstapje op 14 november 2020

Popke de Vlugt en Tine Kuipers
kwzmagazine@gmail.com
Overige informatie
kazemattenmuseum.nl
Facebook
facebook.com/Kazemattenmuseum

Plannen voor 2020
Aanstellen museummedewerker
Eén van de aanbevelingen:
het aanstellen van een museummedewerker gebeurt in de persoon van Maarten Roeper
vanaf 1-1-2020 t/m 31-12-2020 voor 2 dagen per week. Eén van zijn eerste taken is
zorgen dat het Kazemattenmuseum voldoet aan de nieuwe eisen om Geregistreerd
Museum te blijven. Verdere taken zijn: de organisatie van het museum ombouwen met
de focus op de publiekbeleving, kennis en kunde verankeren en visie ontwikkelen voor
de toekomst.
Een opdracht waarmee al een start is gemaakt is een programma voor educatie
ontwikkelen. Dit in het kader van 75 jaar vrijheid en in samenwerking met de
educatiewerkgroep van het Kazemattenmuseum.

Het Centraal Comité uit Harlingen is actief om scholieren uit deze
havenstad naar ons museum te brengen d.m.v. busvervoer. De
werkgroep educatie is druk bezig met de planning voor groepen
schoolkinderen uit heel Friesland.
75 jaar bevrijding

Theatervoorstelling Inez Timmer

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog

Op vrijdag en zaterdag 1 en 2 mei 2020 is er een theatervoorstelling

75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven,

door Inez Timmer en Tseard Nauta.

in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door

“In 2020 zal het 75 jaar vrede zijn in ons land. Dat vieren we met

te geven. Juist in het Kazemattenmuseum, een van de twee nog

de vanzelfsprekendheid van een generatie die nooit anders heeft

originele slagvelden in Nederland, willen we hier natuurlijk aandacht

gekend. Een gevaarlijke vanzelfsprekendheid: hoe gemakkelijk glijden

aan besteden. We hebben een mooi subsidiebedrag ontvangen van

we af naar een samenleving waar haat en paranoia een vruchtbare

de provincie Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân en het V-fonds

bodem vinden voor geweld en onderdrukking”.

om een bevrijdingstoer aan te bieden aan de basisscholen in
Friesland.

De prachtige en indrukwekkende voorstelling ‘Holocaust-Hollywood,
de kinderen van Ilse Weber’ maakt het door zijn alledaagse

Educatiewerkgroep

directheid angstig tastbaar en begrijpelijk hoe belangrijk het is om

Er is een educatiewerkgroep samengesteld, bestaande uit Lieuwe

nooit te vergeten.

Ypma, Jan Zondervan en Maarten Roeper. Zij worden ondersteund
door Merijn van der Veen, educatief medewerker bij Museum

Dodenherdenking 4 mei 2020

Federatie Fryslân en het Scheepvaartmuseum. Deze werkgroep

Het vaste protocol zal weer worden gevolgd, maar dit jaar krijgt

maakt een educatief programma voor deze gelegenheid met het

de herdenking een bijzondere betekenis omdat het 75 jaar na de

thema: Beleef de vrijheid. Het programma duurt 1,5 uur en wordt

bevrijding is. Ds. Corry Nicolay zal, net als vorig jaar, weer haar

beleefd in vier kazematten n.l. de XIV, IV, V en VI. Het programma

medewerking verlenen.

bevat 3 hoofdelementen, het soldatenleven, de meidagen 1940, het
verzet en de bevrijding. Alle rondleiders krijgen een meerdaagse

Bunkerdag 6 juni 2020

scholing aangeboden “Schoolklassen over de vloer!” Tijdens deze

Langs de kust van Nederland zijn nog veel sporen te vinden van

cursus gaan de deelnemers op een interactieve manier met elkaar

de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, gebouwd als onderdeel van

in gesprek en leren ze hoe je leerlingen kunt observeren en goed

de Atlantikwall, springen het meest in het oog. Normaal zijn deze

in kunt spelen op de groep. Dit alles gebeurt vanzelfsprekend op

fascinerende betonnen kolossen gesloten voor het publiek, maar

een manier die aansluit op de vraag van het huidige en moderne

op zaterdag 6 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur zijn bunkers van

onderwijs.

Zeeland tot de Waddeneilanden voor één dag open! De Duitse
bunker in het Kazemattenmuseum kan het hele seizoen worden

De werkgroep maakt ook een logistiek programma om zoveel mogelijk

bezichtigd, maar voor de publiciteit doen wij mee aan dit initiatief

scholen dit programma aan te kunnen bieden, incl. vervoer met

(zie: www.bunkerdag.nl).

bussen. Er hebben zich al een aantal scholen aangemeld en begin
2020 worden alle basisscholen aangeschreven. Het wordt sowieso

Samenwerking WO II musea in Friesland

druk in april, mei en juni 2020 en misschien wel het hele jaar door.

Gelijktijdig zijn we ook nog met andere WO II musea in overleg voor
gezamenlijke activiteiten in 2020, zoals een autoroute langs sporen

Museumweekend 25 en 26 april 2020

van de 2e Wereldoorlog en een verwijzing naar elkaars museum.

We zijn nog in gesprek met de re-enactment vereniging. Verder heeft
het bestuur besloten om geen extra activiteiten te organiseren in het

Inmiddels is er een mooi logo gemaakt voor deze samenwerking en

museumweekend. Het is in 2020 al druk genoeg.

wordt er gewerkt aan een presentatiepaneel dat een plaats moet
krijgen in de deelnemende musea. Dit zijn het Kazemattenmuseum,

Bezoek stad Hindeloopen en scholen uit Harlingen op 17 en 18 april

het Titus Brandsma Museum, Museum Bescherming Bevolking en

2020

Bezoekerscentrum Mar en Klif.

In het kader van 75 jaar vrijheid komt Hindeloopen per boot naar het
Kazemattenmuseum. Wij hebben voor hen gereserveerd:
- vrijdag de 17e april, ‘s morgens (250 personen) en ‘s middags
(150 personen)
- z aterdag de 18e april, vrije inschrijving, met een voorlopige
inschatting van 125 personen.
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‘wow, wat
een cijfers’

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

