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Na weer een

bijzonder jaar,
hopen op gewoon jaar
DOOR VOORZITTER KEES TERWISSCHA VAN SCHELTINGA

Bijzondere jaren, zo zullen 2020 en 2021
ongetwijfeld de geschiedenisboeken
in gaan. Met een zelftest, mondkapje,
ontsmettingsgel en foto’s van overvolle IC’s
als bewijs. Zeker zo bijzonder is hoe wij als
museum deze weerbarstige tijden hebben
doorstaan. Ondanks verplichte sluitingen,
teruglopende bezoekersaantallen (met
name schoolklassen), het vertrek en
helaas ook verscheiden van vrijwilligers,
een ingrijpende bestuurswisseling,
wegafsluitingen en watertekorten heeft het
Kazemattenmuseum een relatief goed jaar
achter de rug. En dat stemt hoopvol voor
2022 en de jaren die komen.
Voor mij persoonlijk was het zeker
bijzonder. Op 15 maart heb ik de
voorzittershamer van Ruurd Gaastra
overgenomen en inmiddels zijn we al
bijna een jaar verder. En wat is er veel
gebeurd! Dat blijkt wel uit het verderop
te lezen activiteitenoverzicht 2021 (met
dank aan Marijke Baarda). Hoewel op iets
meer afstand dan mijn voorganger, mede
door de nieuwe organisatiestructuur,
ben ik verrast door de onverminderde
bedrijvigheid in en rond ons museum. Ik
bewonder de flexibiliteit van alle mensen,
hoe snel alles is aangepast aan telkens
wisselende omstandigheden en hoe daarbij
de gezondheid van eigen vrijwilligers en
publiek voorop blijft staan.
Het betekende wel minder gasten over
de vloer. En ook extra diensten voor een
deel van onze vrijwilligers, omdat om
verschillende redenen niet iedereen altijd
kon komen. Deze onderlinge betrokkenheid
en binding met het museum geven een
warm gevoel. Maar goed, we dachten voor

het eerst richting de 20.000 bezoekers te
gaan, terwijl we nu, met nog een maand
extra open, blij zijn met 12.000 bezoekers.
Gelukkig hebben we met dank aan steun
van het Vfonds en de oplettendheid van
onze nieuwe penningmeester Bernhard
Kraan de schade kunnen beperken. Dus
ook financieel zijn we gezond.
Met die stevige basis, een gestaag
toenemend aantal vrijwilligers, een nieuw
bestuur en Raad van Advies kunnen we
ons richten op de toekomst. Het in 2020
opgestelde meerjarenplan Opmars dient
hierbij als uitgangspunt. Hierin staan
concrete stappen die nu al hun vruchten
afwerpen: een museumregistratie,
kwaliteitsverbetering, samenwerking,
inclusiviteit en aansprekende activiteiten en
exposities met een actuele boodschap. Dat
moet leiden tot een steeds professioneler
museum, met nationale erkenning als
een locatie waar de herinnering aan de
oorlog levend wordt gehouden en de plek
en gebouwen geschiedenis ademen. Een
museum dat één van de publiekstrekkers
op De Nieuwe Afsluitdijk is.
Kornwerderzand gaat helemaal op de
schop, waarbij met name de bereikbaarheid,
de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid
van het gebied worden aangepakt. Daar
worden we niet minder van en met name
de bereikbaarheid van ons museum wordt
sterk verbeterd. Tegelijk kun je er zeker van
zijn dat er meer bezoekers gaan komen. En
dat heeft weer gevolgen voor ons museum
en de organisatie.

willen toe naar een vaste beroepskracht
voor de dagelijks gang van zaken en we
hebben plannen om de kazematten en
bunkers aan de waddenkant bij ons terrein
te betrekken. Op die manier kunnen we
onze bezoekers beter spreiden. Daar
bereiden we nu, met de gemeente SúdwestFryslân, provincie Fryslân en het Rijk,
plannen voor. Zo proberen we dit jaar een
zgn. Erfgoeddeal binnen te slepen en is er
intensief contact met Rijkswaterstaat en
samenwerkingsorganisatie DNA over het
inrichtingsplan Beleef Kornwerderzand en
worden we als locatie opgenomen in de
internationale Liberation Route Europe.
Op 11 mei 2022 bestaat ons museum 37 jaar
en staan we, mede dankzij de inspanningen
van onze pr-man Henri Meijering, wat
naamsbekendheid betreft in de landelijke
Top-10 van oorlogsmusea. Als straks in
2025 De Nieuwe Afsluitdijk is geopend
en Kornwerderzand een toeristische
bestemming is geworden, kunnen we zelfs
doorgroeien naar één van de topmusea van
Fryslân.

Ik bewonder de
flexibiliteit van
alle mensen

Dat gaan we niet lijdzaam afwachten: we
lobbyen voor structurele financiering, we
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Bezoekersaantallen
en de verkopen via boekingspagina

Bezoekersaantallen (bron: net55)
We hebben dit jaar ruim 11.600 bezoekers mogen ontvangen in ons museum. Opvallend maar niet onverwacht, veel minder bezoekers uit
Duitsland. Laten we hopen dat in 2022 de covid-pandemie niet weer roet in het eten gooit en we weer een beetje normale bezoekersaantallen
kunnen registreren. Iets waar ik vooral op hoop is dat het mogelijk wordt weer volop scholen te mogen begroeten.

Nieuw tiqets boekingssysteem in 2021
2021 was ook het 1e jaar met het nieuwe boekingssysteem tiqets.
We hebben in 2021 ruim 2.500 boekingen via tiqets verwerkt, goed voor ruim 7.000 toegangsbewijzen.
De verdeling over land van herkomst:			

De verdeling naar soort toegangsbewijs:

Nederland
Duitsland
België
Frankrijk
Italië
Verenigde Staten

Volwassenen
Kinderen (4-12)
Kinderen (0-3)
Museumkaart
Museumpas Fryslân

2.397
72
8
2
2
2

Polen
Canada
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Roemenië

2
1
1
1
1		

Eerste bezoekers 2021
In verband met de covid-restricties konden we ook in 2021 niet op 1 april van start.
Op 5 juni was het eindelijk wel zover. Durk de Vries mocht de eerste bezoekers van
het museum in 2021 verwelkomen.

4098
1073
63
1855
22

Passe-Partout
Veteranenpas
Vrienden/donateurs
Voorstelling “Sperrgebiet”
Holocaust-Hollywood

12
68
28		
45
59

10.000e bezoeker voor het Kazemattenmuseum

Wat in 2020 niet lukte door de coronacrisis
lukte in 2021 wel! Op 15 oktober 2021
ontving het Kazemattenmuseum de 10.000e
bezoeker.
Kieran Kruis uit Woudsend was de gelukkige.
Samen met zijn moeder Rixt Spel bezocht
hij het museum op de eerste dag van de
herfstvakantie. Kieran is 10 jaar en zit in
groep 7 van de Bonifatiusschool in Woudsend.

De familie was al vaak langs het museum
gereden maar nog nooit binnen geweest. De
vakantie was een mooie gelegenheid om een
bezoek te brengen. Kieran komt binnenkort
misschien nog wel een keer terug maar dan
met de hele klas van de Bonifatiusschool.
Moeder Rixt en Kieran werden onthaald
met thee en oranjekoek en een bos
bloemen. Kieran mocht iets uitzoeken

in de museumwinkel en koos voor een
bouwpakket waarmee hij zich in de vakantie
kan vermaken. Ook kregen beiden een
rondleiding van vrijwilliger Yge van Dijk.
Toen bleek dat Kieran best al veel wist over
de Tweede Wereldoorlog, waar op school de
nodige aandacht wordt besteed.

BIJZONDERE VOERTUIEN OP BEZOEK

		

De Koninklijke Luchtmacht heeft in 2021 symbolisch afscheid genomen
van de F16 gevechtsvliegtuigen met een rondje Friese Elfsteden. Als
extraatje werd een luchtig bezoekje gebracht aan ons museum.

Een ander bijzonder voertuig was van een echte bezoeker, een
prachtige BMW R75 Wehrmachtsgespann ook bekend als een
“BMW R 75 Sahara” of kortweg “Sahararad”.
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Militairen oefenen in het
KAZEMATTENMUSEUM
Een deel van het Kazemattenmuseum was
op donderdag 2 september het terrein voor
militairen van het Advanced Search Team
(AST) uit Wezep. Het zuidelijk deel van het
museum was daarom tot het begin van de
middag niet toegankelijk voor publiek.
Advanced Search Teams van de Koninklijke
Landmacht zijn gespecialiseerde zoekteams.

De leden van de teams zoeken binnen
en buiten naar verborgen objecten en
ruimtes. De zoekspecialisten hebben veel
ervaring opgedaan, vooral tijdens militaire
missies in het buitenland. Ze gebruiken
hun zintuigen om veranderingen in de
omgeving te ontdekken. Ook wordt gewerkt
met geavanceerd gereedschap zoals een
grondradar. De AST’s worden geregeld

ingeschakeld door de politie en het Openbaar
Ministerie bij het oplossen van misdrijven.
Tijdens de oefening in het
Kazemattenmuseum moesten de militairen
er achter zien te komen of er verdachte
voorwerpen verborgen waren op het
museumterrein. Of wellicht in één van de
kazematten.

BEDANKJE
SCOUTINGGROEP
Beste vrijwilligers van het Kazemattenmuseum,
“We hebben op 2 oktober 2021 een
geweldige middag gehad!
Heel erg bedankt voor de gastvrijheid!”
De welpen van Scouting Regio Friesland.

Overzicht activiteiten 2021
DOOR MARIJKE BAARDA
Het jaar 2021 was een jaar met wederom een
moeilijke start. Een verplichte sluiting in de
eerste maanden van het seizoen betekent
toch dat het museum naast de reguliere bezoekers, weinig tot geen schoolklassen heeft
kunnen ontvangen. Niet alleen voor de bezoekersaantallen is dat jammer, maar meer nog
voor het doorvertellen van het verhaal van de
Stelling Kornwerderzand en de 225 soldaten
die hier hun leven hebben gewaagd in 1940.
Gelukkig was het niet alleen kommer en kwel.
Veel vrijwilligers waren bereid het museum
open te stellen en een flink aantal nieuwe
vrijwilligers had zich aangediend voor allerlei
werkzaamheden. Het museum blijft in trek als
plek voor vrijwilligerswerk. Dank aan iedereen
die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan
het reilen en zeilen van het museum.
Met elkaar hebben we er ondanks alles een
goed jaar van gemaakt met toch nog zo’n
11.500 bezoekers en regelmatig lovende reacties. Dankzij extra subsidies van de overheid
en fondsen hebben we in 2021 financieel ook
de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Een
greep uit de vele activiteiten in 2021.
Januari
Strenge lockdown met zelfs een avondklok.
Voorbereiden op het nieuwe seizoen
gaat door. Maarten Roeper blijft
museummedewerker voor 2 dagen per week.
Februari
De educatiecommissie wordt uitgebreid met
een nieuwe vrijwilliger. De Kazemattentoer
naar de vrijheid wordt afgemaakt en
aangeboden aan de scholen.

De actie “Help pake en beppe de vakantie
door” wordt geannuleerd wegens corona.
Maart
Per medio maart installatie nieuw bestuur en
afscheid van vertrekkende bestuursleden.
Oude loopgraaf en schuttersputjes ontdekt
en in ere hersteld. Restauratie van “De
Wanhoop”. Lions Bolsward/Sneek zijn actief
in kader van NL Doet met “Zwarte grond
kruien”.
April
Installatie nieuw alarmsysteem.
Opnames “Liberation Route Europe” voor
livestream op Facebook “Visit Wadden”.
Aanschaf nieuw boekhoudsysteem en
invoering standaard declaratieformulier.
Mei
Dodenherdenking met beperkt aantal
vertegenwoordigers. Instellen team voor
veiligheidszorgbeleid. Inwerken vele nieuwe
vrijwilligers.
Juni
Opening museumseizoen op 5 juni 2021.
Problemen met de waterleiding, maar
spontane hulp van Melkweg/Fritom en Verno.
Aflevering deel tankversperring in het
museum.
Juli
Installatie Raad van Advies, bestaande uit 3
leden. Openstelling museum naar 5 dagen in
de zomervakanties. Opnieuw problemen met
de waterleiding.
Augustus
Plaatsen diverse documenten op speciaal

gedeelte van de website voor de vrijwilligers.
Het Kazemattenmuseum is actief op Facebook
en Instagram dankzij nieuwe vrijwilliger. Het
museum haalt vele landelijke media.
September
Twee geslaagde theatervoorstellingen van
Holocaust-Hollywood. De tankversperringen
worden op hun definitieve plek gezet. Studenten Stenden maken een app met een quiz
en info over de kazematten voor kinderen.
Oktober
Onthulling informatiepaneel samenwerkende
WO II musea door wethouder Bakker van de
gemeente Súdwest-Fryslân. Filmopnamen
voor MuseumTV en Vrijwillige Landstorm.
Bezoek scoutinggroep en zeer geslaagde
Coole Kidsnacht. Welkom 10.000e bezoeker.
Acht voorstellingen van Theater
“Sperrgebiet”.
November
De audiotour met “Onverwoestbare
verhalen” in 3 talen wordt gepresenteerd.
Verhalenavond wordt geannuleerd wegens
corona en het geplande uitstapje gaat niet
door. Het Kazemattenmuseum is net als vorig
jaar 1 maand langer open dan voorheen.
December
Twee nieuwe AED’s aangeschaft.
Achterste kassa en wc opgeknapt en nieuw
fundament voor “De Wanhoop” gemaakt
Tv-opname gemeente SWF-Fryslân en
filmopnamen werkgroep Harlingen t.b.v.
de scholen. “Lichtjes op oorlogsgraven”,
Kazemattenmuseum doet mee aan deze actie
op 24 december.
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Jaarlijks wordt op 4 mei in het Kazemattenmuseum een herdenking
gehouden, maar ook afgelopen jaar moest dat zonder publiek.

Terugblik
dodenherdenking
4 mei 2021

De besloten herdenking vond plaats om 18.00 uur. Na het hijsen van de
vlag halfstok hield ds. Corry Nicolay een korte toespraak, gevolgd door het
spelen van het signaal Taptoe, twee minuten stilte en het Wilhelmus.
Daarna werden er kransen en bloemen gelegd. Gedeputeerde Poepjes
en wethouder Wielinga waren aanwezig om namens provincie
en gemeente een krans te leggen. Vertegenwoordigers van de
Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke
Luchtmacht deden dat namens hun onderdelen. Leerlingen van
de CBS Johan Willem Friso uit Huizum legden bloemen bij het
door de school geadopteerde monument ter nagedachtenis aan
de gevallenen in de Wonsstelling. Guus Boers, kleinzoon van
Kapitein Boers, deed dit bij het monument ter nagedachtenis
aan zijn grootvader.

Terugblik

Holocaust-Hollywood,
de kinderen van Ilse Weber
In deze voorstelling werd op indringende wijze verteld over het
leven van schrijfster Ilse Weber en de kinderen in haar leven. Deze
Joodse vrouw van Duits-Tsjechische afkomst, schreef kinderboeken,
hoorspelen en prachtige gedichten. De Duitstalige gedichten die ze
in het geheim schreef in het model-getto Theresienstadt, waren voor
veel gevangenen een baken van hoop en hebben op wonderbaarlijke
wijze de oorlog overleefd. Ze vormen 75 jaar later de basis voor
deze aangrijpende, meertalige muzikale theatervoorstelling met Inez
Timmer en Tseard Nauta.
De voorstellingen waren op vrijdag 24 en zaterdag 25 september 2021
in het Kazemattenmuseum te zien. Vanwege de coronamaatregelen

konden er maar een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten,
maar beide avonden waren uitverkocht en zowel de bezoekers als de
artiesten waren tevreden over de manier waarop alles geregeld was.
De bezoekers moesten voor dit theaterbezoek toch maar weer de 4
trappen op en af en voor de artiesten was het back-stage-gebeuren
ook improviseren. Omkleden tussen de blikken soep, lege flessen en
amper ruimte voor een stoel!
De aanwezigen waren zeer onder de indruk van het trieste verhaal.
De beide artiesten combineerden moeiteloos hun zang-, acteer- en
muzikale kwaliteiten en maakten “Holocaust-Hollywood, de kinderen
van Ilse Weber”, tot een voorstelling om nooit meer te vergeten.
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Terugblik
WETHOUDER MIRJAM BAKKER ONTHULT
INFORMATIEPANEEL VIJF FRIESE MUSEA
De wind was krachtig vrijdag 1 oktober
op Kornwerderzand. En de regen was
striemend. Op zich niets bijzonders op
die plek. Maar wanneer de onthulling van
een paneel in de buitenlucht gepland is, is
het toch wel even spannend.

Het paneel toont op de Friese kaart de
locaties van de musea en een verbindende
route. Per museum wordt in het kort
aangeduid waar het voor staat. Via een
QR-code kun je de website van één van de
musea bezoeken.

Tussen de buien door onthulde
wethouder Mirjam Bakker van SúdwestFryslân bij het Kazemattenmuseum
een informatiepaneel, ontworpen door
interieurarchitect Rein Feenstra uit
Goutum. Een initiatief van vijf Friese
“oorlogsmusea“: het Kazemattenmuseum
op Kornwerderzand, de Stichting Titus
Brandsma Museum als museale partij van
De Tiid in Bolsward, Bezoekerscentrum
Mar & Klif in Oudemirdum, Museum
Warkums Erfskip (oorlogszolder in
het stadhuis in Workum) en Museum
Bescherming Bevolking in Grou (periode
na de Tweede Wereldoorlog). De vijf
musea startten in 2019 de samenwerking
onder de titel Sporen van WOII.

Wethouder Bakker roemde de
samenwerking. Zo wordt in samenhang een
bijzondere periode in onze geschiedenis
breed belicht. De musea creëren een
herinnering waardoor we deze periode nooit
zullen vergeten. Gezamenlijk, zo verwacht
ze, kunnen de musea een breder en hopelijk
ook jonger publiek trekken. De wethouder
benadrukte dat de gemeente deze vorm
van samenwerking erg waardeert. En in
het bijzonder dat de vier musea uit haar
gemeente ook de samenwerking over de
gemeentegrens zoeken met het Museum
Bescherming Bevolking in Grou.

Ook bij de andere musea wordt
eenzelfde informatiepaneel geplaatst.

COOLE
KIDSNACHT
Gelukkig kon op vrijdag 15 oktober
2021 de Coole Kidsnacht georganiseerd
worden. Een geweldige avond met
grote opkomst van kinderen met hun
begeleiders. Voor deze gelegenheid was
een opdracht gemaakt, waarbij letters
moesten worden opgespoord in en buiten
de kazematten. De uitkomst was het
woord “Blitz Krieg”. De opdracht viel zeer
in de smaak. Met name in het donker is
dit een spannende gebeurtenis.

De volgende stap is het maken van auto- en
fietsroutes langs de “Sporen van WOII”. Deze
worden ontwikkeld met Battlefield Tours
en Merk Fryslân en worden verwacht in het
voorjaar van 2022.

Terugblik
THEATER
SPERRGEBIET

weet van de geschiedenis van de oorlog
van zijn moeder. Hij komt beelden tegen
van getuigen over het tijdelijk stoppen
van de Blitzkrieg in Kornwerderzand,
de bombardementen op Den Helder,
luchtgevechten met alle gevolgen van
dien, de bouw van de Atlantikwall, de
Russenoorlog op Texel, de laatste zware
gevechten bij Termunten, het uitblijven
van de bevrijding. Samen met Karim
gaat hij op zoek naar betekenis.

De voorstelling “Sperrgebiet!” was een
beeldende muziektheatervoorstelling
waarin een verhaal werd verteld over de
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding
in het waddengebied. De voorstelling
riep vragen op, zoals: “Hoe ver weg is de
oorlog eigenlijk? Welke beelden heb je bij
oorlog? Wat als een geschiedenis je een
leven lang blijft volgen? Wie moet straks
het verhaal vertellen? En waarom moet
het verhaal blijvend verteld worden?”
In de voorstelling keert oorlogsjournalist
Jos samen met zijn Syrische vriend
Karim terug naar zijn geboortegrond:
het Waddengebied. De moeder van Jos
is overleden en het ouderlijk huis moet
worden ontruimd. Karim en Jos hebben

elkaar ontmoet in Syrië. Zij willen
elkaars geschiedenis leren kennen. Nu
is het moment. En hoe meer laatjes
zij samen leeghalen, hoe meer Jos zich
realiseert dat hij veel weet over alle
brandhaarden in de wereld, maar weinig

Op 23 en 24 oktober 2021 werden de
voorstellingen van “Sperrgebiet!” acht
keer opgevoerd in het Kazemattenmuseum. Met beeldmateriaal uit ‘40-’45, in
combinatie met soulzangeres Monique
en de ervaringen van Karim, werd met de
voorstellingen een beeld van de oorlog
geschetst die dichterbij is dan je denkt.
Het Kazemattenmuseum als theater, dat is
zeker voor herhaling vatbaar.

LICHTJES OP OORLOGSGRAVEN
Sinds vijf jaar is op Kerstavond een nieuwe
traditie geboren. In het hele land worden op
de avond van 24 december lichtjes geplaatst
op oorlogsgraven en bij oorlogsmonumenten
als eerbetoon aan hen die gevallen zijn voor
onze vrijheid.
Vier dagen voor Kerstavond 2015 kreeg
Dick Jansen uit Burgum het idee om op de
oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje
te branden, net zoals dat al 25 jaar gebeurde
op de Canadese begraafplaats in Holten. Zijn
tweede gedachte was waarom kan dat niet
in heel Nederland? Hij zette een Facebook
actie met de gedachte als 15 tot 20 mensen
dit ook gaan doen is dat mooi. Maar dat liep
anders....
Het Kazemattenmuseum was afgelopen jaar
ook een van de 350 locaties waar de lichtjes
brandden.
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DOOR MARIJKE BAARDA

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter
Ruurd Gaastra
per 15 maart 2021
Kees Terwisscha van Scheltinga
Secretaris			:
Marijke Baarda – Postma
Penningmeester
Piet van Asperen
per 15 maart 2021
Bernhard Kraan
Bestuurslid Publieke Zaken
Henri Meijering
Bestuurslid Vrijwilligers Zaken
Henri Meijering
Bestuurslid Museale zaken
Wim Stienstra
Bestuurslid Dagelijkse zaken
Jack Robijn
Algemeen Bestuurslid
Marijke Waalkens (tot 15 maart 2021).

We zoeken nog een bestuurslid Vrijwilligers
Zaken; deze taak wordt tijdelijk waargenomen
door Henri Meijering. De secretaris en het
bestuurslid Museale Zaken zijn in 2022
aftredend. Het lijkt er op dat voor beiden een
opvolger is gevonden.
Het bestuur vergaderde in principe elke
laatste vrijdag van de maand.

Hans Groeneweg als conservator bij het
Verzetsmuseum Friesland. Jorrit Volkers is o.a.
voorzitter van FB Oranjewoud, bestuurslid van
het Bevrijdingsfestival Friesland en diverse
andere functies.
Op 13 juli 2021 was de 1e vergadering met de
Raad van Advies.
Museum en bestuur houden zich aan de
Ethische Code van het Museumregister, die
zijn vastgelegd in de Cultural Governance
Code, Fair Practice Code en Code Diversiteit
en Inclusie.
Nieuwe vrijwilligers en vertrek
oudgedienden
We konden in 2021 13 nieuwe vrijwilligers
verwelkomen. Er overleed 1 vrijwilliger en
er stopten 10 vrijwilligers. Dit waren vaak
vrijwilligers met een lange staat van dienst.
Op de vrijwilligersavond is daar uitgebreid
aandacht aan besteed. Je beseft steeds meer
hoe belangrijk hun bijdrage is geweest om
het museum te maken tot wat het nu is.
Vanaf het allereerste begin in 1985 tot een
prachtig professioneel museum in 2021 en we
ontwikkelen ons nog steeds. We hebben er
alle vertrouwen in dat de nieuwe vrijwilligers
hierin ook weer hun steentje zullen bijdragen.
Vrijwilligersbijeenkomsten
De voorjaarsvrijwilligersbijeenkomst ging weer
niet door vanwege de lockdown. Gelukkig
kon dat wel op 27 oktober. Deze bijeenkomst
stond vooral in het teken van afscheid nemen
van vertrokken en vertrekkende vrijwilligers
en het voorstellen en welkom heten van de
nieuwe vrijwilligers.

Installatie Raad van Advies
In verband met de wijzigingen in de
bestuursstructuur en in verband met de
invoering van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen zijn de statuten van de
Stichting Kornwerderzand aangepast. Er is
tevens een Reglement vastgesteld voor de
Raad van Advies.

Onderhoudswerkzaamheden en dagelijkse
gang van zaken
In de winterperiode zijn er elke week 2
onderhoudsploegen actief. Op maandag
is er groenonderhoud en op dinsdag is er
onderhoud van de kazematten, de inventaris
en het buitenterrein. In de openingsperiode
wordt er gewerkt met een 3-ploegenrooster
van vrijwilligers (rondleiders/suppoosten en
medewerkers kassa en bezoekerscentrum).

Drie mensen hebben zitting genomen in de
Raad van Advies. Dit zijn Hans Groeneweg,
Marre Faber-Sloots en Jorrit Volkers. Hans
Groeneweg is oud-bestuurslid en nu directeur
van de musea in Dokkum en omgeving.
Marre Faber-Sloots is de opvolger van

Dit jaar was het museum vanaf 5 juni tot
1 december open. In voor- en naseizoen 4
dagen per week en in november 3 dagen per
week.

Werkgroep Inrichting en expositie
De werkgroep is in 2021 vijf keer
bijeengeweest. Zij zorgt er voor dat de
inrichting en de exposities, zowel binnen de
kazematten alsook op het buitenterrein, blijft
zoals afgesproken is bij de vormgeving van de
herinrichting.
Een kleine greep uit de werkzaamheden:
•	De struiken op het voorste gedeelte van
het buitenterrein zijn gesnoeid, waardoor
het terrein er weer uitziet zoals in de
meidagen 1940.
•	Komend jaar worden ook
snoeiwerkzaamheden op het achterste
gedeelte van het terrein opgepakt.
Werkzaamheden die in 2021 zijn afgerond:
•	Het opnieuw bekleden van kassa 2 en het
toiletgebouw in een passende kleur.
•	Depot kazemat III verplaatst naar het
depot in kazemat VI .
•	Een informatie beeldscherm voor het raam
in de kassa.
•	De inrichting van een nieuwe expositie
met betrekking tot de versperringen.
•	De nieuwe audiotour is klaar en kan het
komende jaar worden gevolgd door de
bezoekers. Hiervoor zijn op het terrein 10
paaltjes geplaatst met QR code.
Het inrichten van zowel het terrein als de
exposities blijft een continu proces. Dit
kan niet zonder samenwerking met de

Bijgewoonde bijeenkomsten en
samenwerkingspartners
Contacten waren er o.a. met Rijkswaterstaat,
Gemeente SWF, Provincie Fryslân, De
Nieuwe Afsluitdijk, Levvel, Windpark Fryslân,
VVV Waterland, gezamenlijke musea in
SWF, Afsluitdijk Wadden Center, Museum
Federatie Fryslân, Verzetsmuseum Friesland,
AtlantikWall, V-fonds, Rabobank, Stichting
Menno van Coehoorn, Organisatie
Bunkerdag, Waddenfonds, De Tiid/Titus
Brandsma, Museum Bescherming Bevolking,
Bezoekerscentrum Mar en Klif en Warkums
Erfskip/De Oorlogszolder.
Financiën
Besloten is de entreeprijzen m.i.v. 1-1-2022
te verhogen van € 8,00 naar € 8,50 en voor
kinderen van €4,00 naar € 4,25. De kosten
voor rondleidingen en schoolbezoeken blijven
gelijk.
De minimum bijdrage voor de donateurs/
vrienden blijft € 20,00 per jaar. De
Rabobank heeft aangegeven dat zij haar
sponsorbijdrage met nog 2 jaar wil verlengen,
ingaande 1 juni 2021 (€ 5000,-- per jaar). Ook
waren er diverse kleinere sponsors, die het
museum steunden met een bijdrage in natura.
Zij zullen begin 2022 worden vermeld op de
website.
Van de overheid en het vfonds ontvingen we
compensatie vanwege gederfde inkomsten
vanwege corona. Bijzondere subsidies
ontvingen we van het Kickstartfonds, het
vfonds, de Stichting Friesland ’40-’45, het
Iepen Mienskipsfûns en de gemeente SWF,
resp. voor de audiotour en te maken routes
langs Sporen van WO II.
Het jaar 2021 kon met een klein positief saldo
worden afgesloten.
werkgroepen onderhoud, educatie, veiligheid
en evenementen.
Op deze manier blijft ons museum
aantrekkelijk voor nieuwe en terugkerende
bezoekers.

Nieuwe werkgroep Evenementen
Er is een werkgroep ingesteld die zich gaat
bezighouden met het organiseren van de
reguliere evenementen, maar die ook nieuwe
initiatieven kan voorstellen.

Werkgroep Veiligheidszorgbeleid
De werkgroep zorgt voor de veiligheid van
de vrijwilligers, de bezoekers en de collectie.
Er zijn goede contacten met de hulpdiensten
(politie, ambulance en brandweer). Er
worden regelmatig oefeningen gehouden
en de vrijwilligers krijgen periodiek scholing
aangeboden. Helaas is dit vanwege corona de
afgelopen jaren niet doorgegaan.

De reguliere activiteiten, zoals het
“Museumweekend” en de “Nationale
Bunkerdag” gingen dit jaar wegens corona
weer niet door en ook de Kazemattentoer
naar de vrijheid moest voor de tweede
keer worden geannuleerd. Gelukkig kon de
Dodenherdenking (op aangepaste wijze) wel
doorgaan evenals veel bijzondere activiteiten,
die hiervoor zijn genoemd.

Promotie
Het museum promoten in de diverse media
is de taak van de afdeling Publiekszaken en
dat lukt de afgelopen tijd wonderwel. Dankzij
Dina Eringa staan er regelmatig foto’s met
stukjes tekst over het Kazemattenmuseum
op Facebook en Instagram. Ook haalde ons
museum www.topics.nl en het Algemeen
Dagblad, er verscheen een uitgebreid
artikel op creabealounge.worldpress.
com, er werd aandacht geschonken in de
Veteranenkalender en ook in de Militaire
Courant.
Verder waren we regelmatig in het nieuws op
Omrôp Fryslân en in de regionale pers.
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•

Kazemattentoer naar de vrijheid uitvoeren.

•

Auto- en fietsroutes maken m.b.t. “Sporen WO II” met andere musea.

•

Vergeten doelgroepen aanboren.

•

Blijven werven en scholen van vrijwilligers.

•

Uitbreiden en ondersteunen van werkgroepen.

•

Subsidieaanvragen – structureel (Gemeente Súdwest-Fryslân).

•

Subsidieaanvragen – projecten (Erfgoeddeal en eventueel andere projecten).

•

Verantwoording besteding subsidies (richting provincie, gemeente, vfonds en andere fondsen).

•

Verder gaan met museumvisie richting 2026 (zie Op mars).

•

Nieuwe vrienden en sponsors werven.

•

Behoud kazematten in overleg met RCE en RWS.

•

Collectiebeheer verder oppakken.

•

Overleg met DNA over gebruik kazematten aan de noordzijde en rondje Afsluitdijk.

•

Samenwerking met AWC en anderen d.m.v. arrangementen.

Plannen
2022

Bestuursvergaderingen 2022 op vrijdagochtend van 9.30 – 11.30 uur
28 januari
26 augustus

4 maart		
30 september

29 april 		
28 oktober

27 mei		
25 november

Vrijwilligersbijeenkomsten
Zaterdag 26 maart (uitstapje) en donderdag 27 oktober 2022

Vrienden dag
Vrijdag 4 maart 2022

Werk
in
Plannen
uitvoering
2022

24 juni (mogelijk 1 juli)
23 december (mogelijk 15 december)

ZELFS EEN OERSTERKE MAN ZOALS JIJ
KON DEZE STRIJD NIET WINNEN……
DOOR HENRI MEIJERING
Op 9 november 2021 overleed vrijwilliger Rein Hofstee op 83-jarige
leeftijd na een slopende ziekte. Rein werd geboren op 3 maart 1938
in Oosterend (Easterein). Hij bracht zijn jeugd door op de boerderij
en volgde opleidingen aan diverse landbouwscholen. Maar boer
worden was toch niet wat Rein wilde. Hij wilde meer onder de
mensen zijn. In Sneek ging hij werken in een machinefabriek en
werkte zich op in het bedrijf. In 1999 werd hij mede-eigenaar. In dat
jaar las hij ook dat het Kazemattenmuseum vrijwilligers zocht en
het leek hem wel wat om zijn steentje bij te dragen.
Bij zijn introductie vertelde hij over zijn jeugd in de oorlogsjaren.
Lopend naar school zag hij Duitse soldaten langs de weg
in schuttersputjes zitten, met grote geweren. Dat was wel

Met Rein kon je lol hebben, er werd veel gelachen! En dat was
ook wat hem zo aansprak. Bij zijn begin als vrijwilliger was Rein’s
indruk dat de club leuk, ontspannen was. En dat er op zijn tijd ook
flink gelachen werd. In de ruim 20 jaar dat Rein vrijwilliger was
heeft hij daar zeker aan bijgedragen en was het een voorrecht om
met hem samen te werken.
In 2020 werd Rein ziek. Na zware medische behandelingen ging
het weer de goede kant op. Maar in de loop van 2021 stak de
ziekte weer de kop op en werd het een ongelijke strijd.
Op 15 november 2021 hebben we afscheid genomen van Rein.
Hoe geliefd Rein was blijkt wel uit het grote aantal vrijwilligers en
oud-vrijwilligers dat op 15 november 2021 afscheid nam.

beangstigend voor een 6-jarig jochie. Hij herinnerde zich ook nog
de treinbeschieting tussen Sneek en Workum. Midden in de nacht
zag de familie Hofstee, voor het raam staand, in de verte de trein
vuur spuwen. Op de boerderij waren ook onderduikers. Ze sliepen
op de hooizolder en bij onraad verhuisden ze naar de molen in
het weiland. Ook werd op de boerderij clandestien geslacht. In
zijn diensttijd was Rein bij een exercitie- en schietpeloton en
was hij scherpschutter. Al met al genoeg raakvlakken met het
vrijwilligerswerk bij het Kazemattenmuseum.
Rein is ruim 20 jaar vrijwilliger geweest bij het museum. Hij begon
in 2000 als secretaris in het bestuur. Later werd hij groepshoofd
en zorgde voor het inplannen van de vrijwilligers. Niet altijd
een gemakkelijke klus want na het eerste rooster moesten er
vaak weer veel wijzigingen worden aangebracht. Hij zorgde met
een aanstekelijk enthousiasme voor het inwerken van nieuwe
vrijwilligers in zijn groep. Ook deed Rein het voorraadbeheer van
de horeca en de winkel. En naast al deze activiteiten maakte hij in
de winter deel uit van de onderhoudsploeg.
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INGEZONDEN
AFSCHEID VRIJWILLIGERSWERK
KAZEMATTENMUSEUM
HERMAN PROPER
Dit had tot gevolg dat ik veel (eigenlijk
alles) ging lezen over de oorlogshistorie van
Kornwerderzand en zo een behoorlijke kennis
opbouwde over de Stelling Kornwerderzand
en de Afsluitdijk. Van den Berg ging
(sabbatical) op een grote reis naar Australië.
Misschien was er toen al wat onmin tussen
hem en het bestuur. In ieder geval keerde
hij niet meer terug in zijn functie. Vervolgens
kreeg ik het verzoek van de voorzitter Tye
Terwisscha om zijn plaats in te nemen als
conservator (maart 2006). Niet dat ik daar
ervaring mee had maar ik voelde me al aardig
thuis tussen de vrijwilligers en de boeken
van het museum. De lunchpauze in de oude
kantine van het dijksmagazijn fungeerde
voor mij als een soort inburgeringscursus.
De mooiste gesprekken en veel grappen
onderling.
Eigenlijk al op de tweede dag na mijn
verhuizing naar Friesland kwam ik in
contact met de vrijwilligersclub van het
Kazemattenmuseum. Hessel Kuiper
(voormalige bode op het gemeentehuis en
bekend inwoner van Koudum) sprak mij op
straat aan of ik wilde zingen (antwoord:
nee), of ik interesse had om rondleider op
Kornwerderzand te worden (misschien).
In november 2003 kreeg ik een uitnodiging
voor de najaarsbijeenkomst in Bolsward.
Verrassend was deze ontmoeting met
de club, een zaal vol met enthousiaste
museumvrijwilligers in een grote kring
gezeten in hotel “De Groene Weide”.
Contrast tussen binnen en buiten was
groot. Buiten koud en opvallend stil, binnen
warm en gezellig.
Mijn start bij het museum lag in 2004.
Eigenlijk wilde ik eenvoudig werk doen. Niet
nadenken! Maar al gauw had men in de gaten
dat ik meer op mijn plaats was als hulpje van
de conservator Van den Berg. Ik mocht de
boekenverzameling opnieuw gaan sorteren.

Toen men gewoon Fries bleef praten als ik
binnen kwam voelde dat als een moment:
nu hoor ik er bij. Sinds die tijd had ik weer
een kantoor zoals daarvoor in mijn werk in
Wageningen maar nu op de zolder van het
dijksmagazijn. Het achterstallige werk (alle
documenten en voorwerpen) vroeg zeker
2 dagen per week van mijn tijd. Maar met
plezier gedaan. Tot mijn verbazing werd het
boekje “Geheim agent” dat ik voor de jeugd
had gemaakt op de radio aangekondigd.
Het bleek een succes en heeft jaren dienst
gedaan.
Na het opruimen van de boeken kwamen
de losse papieren (documenten), foto's,
videobanden, alle schenkingen en het
achterstallig onderhoud aan de verzameling
van oorlogsattributen aan de beurt.
Documenten werden doorgelezen en
geregistreerd in een kaartenbaksysteem.
Voor de losse voorwerpen werd een officieel
Adlib museum registratie systeem in gevoerd.
Albert Kinderman had veel meer gevoel voor
computerwerk dan ik en heeft zich hier met
ziel en zaligheid op gestort. De stroom van
giften werd zo goed mogelijk verwerkt en
bedankbriefjes geschreven. Ook hier was

de hulp van Johan Cnossen onontbeerlijk.
Met een rustig, maar gestaag tempo werkte/
registreerde hij zich door al het materiaal
dat jaarlijks geschonken werd. Stoorzender
was Cees Scheepvaart want die kwam
graag op zolder kijken en hield dan lange
verhalen (heel interessant dat wel) maar
het hield je behoorlijk van je werk. Om een
beter overzicht te krijgen van alle spullen
werden er stellingen aangeschaft om op
de zolder van het dijksmagazijn enige orde
te krijgen. Jaarlijks werd een wensenlijstje
(in samenwerking met Jetze Hofstra) met
begroting van de conservator ingediend.
Dit was het stille werk. Met het organiseren
van tentoonstellingen timmerde je meer aan
de weg zoals: “Expositie 65 jaar bevrijding”,
“Militaire aspecten van de Afsluitdijk” en
een tentoonstelling over het zgn. “Zuiderzee
flottielje” (de lotgevallen van de Marine in
1940 op het IJsselmeer). In vervolg op de
“oral history” verhalen die mijn voorganger
had verzameld maakten we nog enkele
nieuwe videoopnamen van verhalen o.a. die
van Horjus over de visfabriek in Makkum.
Samen met Alex de Boer uit Sneek werd er
uit al het verzamelde materiaal een nieuwe
introductiefilm gemonteerd. Deze draait nu
nog in de filmzaal.
Achteraf gezien is het een productieve
periode geweest want er werden ook nog
stukjes geschreven voor KWZ Magazine en
rondleidingen gegeven. In 2013 vond ik het
wel genoeg. De functie van conservator
slokte steeds meer tijd op en het museum
zou opnieuw ingericht worden. Een
inrichtingscommissie met ingehuurde
ontwerper ging aan het werk. Ik had
geen energie meer om alles op de kop te
zetten. Een verstandig besluit denk ik want
het museum ziet er nu onder leiding van
mijn opvolger Wim Stienstra, eigentijds,
professioneel en tip top uit. Daar was ik veel
te behoudend voor geweest.

INGEZONDEN
POSTUME UITREIKING
MOBILISATIE-OORLOGSKRUIS
JACOB TOPPER

Op dinsdag 23 november 2021 werd op de
Johannes Postkazerne te Havelte postuum
het Mobilisatie-oorlogskruis aan de dochter
van soldaat Haring van den Bosch uitgereikt
door de Regimentscommandant van het
Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso,
de Luitenant-Kolonel Vrenken.
Dit regiment zet de tradities voort van het 1e,
het 9e en het 12e Regiment Infanterie uit die
periode.
Haring van den Bosch was in februari 1939
na zijn eerste oefening afgezwaaid bij het 9e
Regiment Infanterie en mobilisabel ingedeeld
bij de 9e Reserve Grenscompagnie. In april

1939 werd hij al weer gemobiliseerd door
de Buitengewone Oproeping Uitwendige
Veiligheid. De eenheid werd geplaatst op
de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling
en Ameland ter beveiliging van de aldaar
aanwezige Marine-kustwachtdetachementen.
Zijn sectie belandde op Ameland. Eind
oktober 1939 werd de compagnie in zijn
geheel afgelost en overgeplaatst naar het vak
Zurich in de Wonsstelling.
Na de val van de Wonsstelling werd hij als
krijgsgevangene afgevoerd naar Groningen.
Na opruimwerkzaamheden in de Wonsstelling
ging hij met groot verlof. In 1943 werd hij als
dwangarbeider naar Duitsland gebracht waar

hij op verschillende plaatsen tewerk werd
gesteld. Op 15 april 1945 werd hij door de
geallieerden bevrijd en kwam hij na enkele
weken heelhuids thuis aan.
Met behulp van het Duitse Rode Kruis in Bad
Arolsen kwam zijn hele verblijf in Duitsland
boven water, waardoor de nabestaanden
eindelijk inzicht kregen wat hem overkomen
was. Zelf heeft hij er niet veel woorden aan
vuil gemaakt.
De uitreiking van het Mobilisatie-oorlogskruis
was voor de nabestaanden een waardig slot
van de zoektocht.
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INGEZONDEN

ZELFS VRIJHEID
KENT GRENZEN
KEES TERWISSCHA VAN SCHELTINGA

Natuurlijk zullen we tijdens de Nationale
Dodenherdenking op 4 mei weer de
mannen en vrouwen eren die ter land,
ter zee en in de lucht vochten voor onze
vrijheid. Hopelijk op de wijze waarop we
het gewend zijn: met de gebruikelijke
grote groep belangstellenden op
Kornwerderzand: onze vrijwilligers,
vertegenwoordigers van overheden,
defensie, maatschappelijke organisaties,
belangstellenden en ook vele kinderen met
hun ouders.
Hoewel we trouw onze slachtoffers van
deze wereldbrand en andere oorlogen en
vredesmissies herdenken, ook tijdens de
coronacrisis, lijkt het stilstaan bij leven
in vrijheid anno 2022 wat aan slijtage
onderhevig.
Zo wordt het steeds lastiger om van ons,
vrijheidslievende mensen die we zijn, te
vragen zich aan gemeenschappelijke regels te
houden. Kijk naar afgelopen oudejaarsavond.
Zelfs bij situaties waarbij sprake is van
opnieuw een wereldwijde ramp, een pandemie
van ongekende omvang en impact.
Belangrijke waarde
Natuurlijk, vrijheid is een groot begrip, met
voor iedereen verschillende betekenissen.
Vraag dat maar aan vluchtelingen uit Bosnië,
Irak, Syrië of dichterbij Wit-Rusland.
En toch, als je Nederlanders vraagt naar wat
ze een belangrijke waarde vinden, noemen
ze het woord “vrijheid” het vaakst. We zijn
er trots op en zien het als een onlosmakelijk

onderdeel van de Nederlandse identiteit, zo
blijkt uit recent onderzoek door het Sociaal
Cultureel Planbureau en het Nationaal Comité
4 en 5 mei.
Verschillende lezingen
Maar wat betekent die vrijheid na 77 jaar
eigenlijk? Zijn we het eens over wat die
waarde inhoudt? Het begrip vrijheid kent
verschillende lezingen. Vrijheid betekent
“kunnen gaan en staan waar je wilt” en “je
eigen keuzes kunnen maken”. Het is “jezelf
kunnen zijn”, en “vrij zijn om te doen en
om te zeggen wat je wilt”. Maar ook “niet
beperkt worden”, of “met rust gelaten
worden”.
Het gaat zowel om keuzevrijheid, om
bewegingsvrijheid, als om meer burgerlijke
vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting.
Hoezeer we ook van mening verschillen: het
begrip vrijheid én de discussie erover hoort
bij onze traditie en onze cultuur. Dat is al
eeuwenlang zo.
Is die vrijheid dan onbegrensd? Nee, de
vrijheid van de één wordt beperkt door
de vrijheid van de ander. En de vrijheid
van de ander, aan óns gelijke burgers, mag
niet in het gedrang komen. Is vrijheid een
constante? Nee, vrijheid vraagt voortdurende
bescherming en toetsing, onder andere
door een onafhankelijke rechterlijke
macht. Opvallend dat juist de partijen die
respectievelijk Vrijheid en Democratie in
hun naam hebben staan, in de praktijk juist
de vrijheid van “anderen” het meest willen
beknotten.

Herdenken kan altijd en overal
Ik vind het echter een geruststellende
gedachte dat een grote meerderheid in
Nederland de Tweede Wereldoorlog nog
steeds als een belangrijke en leerzame
gebeurtenis ziet. Juist vanwege die
kwetsbare vrijheid, driekwart eeuw later,
terwijl de oorlogsgeneratie van oud-strijders,
overlevenden en ooggetuigen steeds kleiner
wordt.
Het is daarom goed om fysieke locaties als
het Kazemattenmuseum te hebben, waar
beton, schuttersputten en prikkeldraad
herinneren aan de mannen die hier vochten
voor onze vrijheid. Een plek ook, die prikkelt
om vragen te blijven stellen over hoe we
vandaag de dag met onze vrijheid omgaan.
Zeker, de kracht van herdenken is dat
het altijd en overal kan. Bij ons, thuis of
ergens onderweg. En dat, ondanks alle
inperkingen en met zelfs een tot voor kort
ondenkbare avondklok, iedereen dat op zijn
of haar manier kan doen. Maar locaties als
Kornwerderzand, de Grebbelinie, de Dam, de
Waalsdorpervlakte, Arnhem, Westerbork, kamp
Vught en de Hollandse Schouwburg zijn hierin
een onmisbare schakel.
Dat is en blijft ook de boodschap van het
Kazemattenmuseum Kornwerderzand. Vanuit
het verleden de lijn trekken naar heden en
toekomst. Het gaat ons niet enkel om het
behoud van militair en cultureel erfgoed, maar
ook om de verbinding van de plek met de
reden waarom hier zo hard is gestreden: om
de vrijheid van ons allemaal.

INGEZONDEN
HET DUITSE VOORNEMEN OM
DE AFSLUITDIJK TE VERNIETIGEN
TIM BURUMA

In april 1945 was het voor nagenoeg
iedereen duidelijk dat het Duitse rijk uiteen
zou vallen. Echter zouden de Duitsers
de strijd niet opgeven voordat ze zoveel
mogelijk schade hadden aangericht. In
dit kader moest de Afsluitdijk het ook
ontgelden. De vernietigingsplannen met
betrekking tot de Afsluitdijk zullen in dit
essay besproken worden.

Op 21 april meldt men dat de hefwerken van
de schuiven van alle tien inwateringssluizen
vernield zijn. Spuien is hierdoor onmogelijk.
Verder wordt al het vervoer op de Afsluitdijk
verstoord door geallieerde luchtaanvallen.
Deze aanvallen hadden volgens dit rapport
vele doden en gewonden als gevolg. Ook
een Duitse commandant van de Marine blijkt
gesneuveld te zijn.

Het Bureau Inlichtingen te Londen begon in
april 1945 verontrustende berichten te krijgen
van het verzet over de Afsluitdijk en daarmee
de Stelling Kornwerderzand.

Verder weet het rapport te melden dat
bij Den Oever de schutsluis op 17 april is
opgeblazen. Ook wordt gemeld dat een S.S.
generaal met zijn staf zich nabij de haven van
Kornwerderzand bevindt.

Op 16 op 17 april wordt in een rapport
opgetekend: ‘’3 stukken 8,8 cm en luchtdoel
van Den Oever naar den Afsluitdijk gebracht.
Het plan schijnt op 15 km van Den Oever
den dijk te ondermijnen.(1) De marine
troepen van de kazematten in Den Oever
zijn overgeplaatst naar Kornwerderzand.
De noordelijke torens van de hefdeuren te
Kornwerderzand zijn gesprongen, zodat de
sluis in gesloten toestand onklaar is. De brug
aldaar is zwaar ondermijnd.(2)
Den Oever. Bij de sluiswerken zijn dezelfde
voorbereidingen getroffen als die, welke
te Kornwerderzand thans zijn uitgevoerd.
In plaats van Marinetroepen zijn hier
Genietroepen gearriveerd (...)’’.

Een Duits rapport van 27-8-1944 meldt dat aan
de sokkel van de brug bij Kornwerderzand 100 kg

Uiteindelijk wordt duidelijk waar de Duitsers
mee bezig zijn. Een rapport tekent op: ‘’[Het
is de bedoeling van de Duitsers] (...) om op
twee plaatsen met een tussenruimte van 200
à 250 meter een gat in de dijk te blazen van
50 meter, waarbij dan wordt aangenomen dat
het tussenliggende gedeelte zal wegspoelen.
Met de werkzaamheden voor de eerste groep
gaten is begonnen. Deze worden uitgevoerd
ter hoogte van de kavels 54 en 55. De gaten
zullen gegraven worden en worden reeds
gegraven ter weerszijden van de dijk in de
glooiing evenals in de kruin van de dijk, in
groepen van 4 gaten (zie tekening). De gaten
moeten 5 meter diep worden bij 1.20 meter
binnenwerks. In de gaten wordt een stenen

“Sprengstoff” is aangebracht. Bron: Nederlands
Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, Duitse
verdedigingswerken en eenheden in bezet
Nederland, toegang 575.

put gemetseld, welke conisch moet lopen
[geleidelijk toenemen in diameter] om het
wegzakken te bevorderen (vermoedelijk
wordt hiermede bedoeld, dat de put zich door
naar beneden te zakken vast moet zetten).
De rij van 4 gaten aan de binnenkant van de
dijk zijn gereed, doch de stenenput nog niet.
De diepte der gaten is echter pas 2 meter
en kan zonder bronbemaling niet dieper
gegraven worden.
Men schijnt van plan te zijn een elektrische
bemaling te gebruiken. Materiaal daartoe
is nog niet aanwezig evenmin als de
machinerieën. Het werk vordert zeer
langzaam en wordt op nog 8 weken
geschat. Op geregelde tijden worden de
werkzaamheden door Duitse officieren
gecontroleerd.
Het vernietigen van de Afsluitdijk is de
Duitsers uiteindelijk niet gelukt. Waarschijnlijk
omdat het benodigde materiaal niet tijdig
geleverd konden worden en omdat dit proces
te veel tijd vereiste.

Dit is ongeveer nabij Breezanddijk
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INGEZONDEN
KORNWERDERZAND
GEDURENDE
BEZETTINGSTIJD
TIM BURUMA
Recent trof ik in het archief van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
een aantal inlichtingenrapporten aan die
handelen over de Afsluitdijk en de Stelling
Kornwerderzand. In dit artikel een aantal
bevindingen die hieruit voortkomen.

gebouwd. Deze zijn boven het dak van de
kazemat gebouwd en dienen om de kazemat
zelf te verdedigen. In deze kazematten zijn
kanonnen van 5 cm geplaatst.

Zoals uit de vuurrichting blijken beide ertoe
dienen om de aspergeversperring bij A. te
bestrijken.’’

Een rapport uit mei 1944 maakt de volgende
onthullende opmerkingen:
‘’Voor ongeveer 2 jaar zijn al de [Nederlandse
kazematten] dichtgemetseld [geweest].
Thans zijn ze weer gedeeltelijk in gebruik
gesteld. Daar ze zeer vochtig zijn worden ze
niet bewoond, maar zijn er drie gemetselde
woon-bunkers [voor] 10 man gebouwd.’’

‘’Kazemat [IV] is praktisch onbruikbaar omdat
ze niet hoog genoeg vuur kan geven. Voor
de versperring begint de weg te klimmen
waardoor voor de versperring een dode hoek
ontstaat.’’
De kazemat II is in een wat zwaardere
uitvoering, hierin staat een kanon van 7cm.
Het zijn geen snelvuurkanonnen.(2)

Over de Duitse bunkers schrijft het rapport
het volgende:
‘’De kazematten I, II en III zijn door de Duitsers
gebouwd.’’(1) “Gewapend betonnen kanon
kazematten I en III zijn door de Duitsers
gebouwd volgens tekening I. Met uitzondering
van de vleugelconstructie welke niet gemaakt
is. Wel zijn aan de kazematten tobruks

funderingsmuur van stampbeton aangebracht:
2,50 meter hoog en 1 meter breed. Het
schietgat van kazemat I is 100 cm hoger boven
het maaiveld aangebracht dan dat van de
mitrailleur kazemat [Nummer IV].(3)

In de stelling zijn verscheidene versterkingen
aangelegd. Het rapport zegt hier het volgende
over: ‘’veldversterkingen voor mitrailleur en
2 cm luchtafweer zijn gebouwd]. Verder zijn
over geheel Kornwerderzand schuttersputten
verspreid. Ze zijn met een rondje aangegeven
maar er komen dagelijks meer bij. Het zijn
betonringen van 60 cm ongeveer 150 cm diep
in de grond’’.
We kunnen hieruit concluderen dat het
verzet een verrassend goed beeld van de
kazematten wist te krijgen. Men was niet
alleen op de hoogte van de door Nederland
gebouwde kazematten, maar wist ook waar
de Duitse bunkers zijn gebouwd en wisten
zelfs het betreffende type te herleiden.
Bovendien wisten de binnenlandse
strijdkrachten deze informatie door te
spelen naar Londen. We kunnen dit gerust
een knap staaltje georganiseerd verzet
noemen.

Alle drie bunkers zijn op staal gefundeerd
wat in dit geval wil zeggen, op rivierzand
met een taludhelling van 40 cm. Om
ondermijning bij beschietingen te vermijden,
is rond de buitenkant der kazematten, een

Kaart, tekeningen alsmede de rapporten
afkomstig uit het volgende archief:
Nederlands Instituut voor Militaire Historie,
Den Haag, Duitse verdedigingswerken en
eenheden in bezet. Nederland, toegang 575.

IN DE MEDIA

Opnames bij Kazemattenmuseum
voor livestream Liberation Route Europe
Overal langs de 3000 kilometer lange
herinneringsroute vanaf Londen tot Berlijn
worden indrukwekkende verhalen en
gebeurtenissen verteld door Liberation Route
Europe (LRE). In Nederland zijn verspreid over
vijf provincies inmiddels al ruim tweehonderd
verhalen te lezen en te horen.
Op initiatief van het Waddenfondsproject
Atlantikwall in het Waddengebied zijn daar
nog zes bijgekomen. Zo is een luisterplek
gerealiseerd bij het Atlantikwall Centrum
in Den Helder, tevens een mooi startpunt
om meer over de Atlantikwall te weten te
komen. In Friesland is er een geplaatst bij het
Kazemattenmuseum Kornwerderzand, tevens
een van de tien locaties van Atlantikwall en
lid van LRE.

Omdat de locaties door de coronamaatregelen
momenteel niet bezocht kunnen worden, is
een serie van vier livestreams gemaakt. Zo
kunnen omwonenden en geïnteresseerden
alvast een deel van dit betekenisvolle erfgoed
uit de Tweede Wereldoorlog beleven. Joël
Stoppels, oprichter en gids van Battlefield
Tours, presenteert de livestreams met lokale
experts bij de Atlantikwall-locaties en nieuwe
luisterplekken. Voor Kornwerderzand zijn
dat Kees Terwisscha van Scheltinga en Henri
Meijering.
De livestreams zijn via het Facebook-account
van Visit Wadden te zien. De livestreams
worden op 14 april (Batterij Fiemel), 21 april
(Kazemattenmuseum), 28 april (Atlantikwall
Centrum) en 12 mei (Bunkermuseum Schlei)
van 20.00 tot 20.20 uur uitgezonden.

Filmen in
het museum

Henri Meijering wordt geïnterviewd
door Joël Stoppels van Battlefield Tours.
Cameraman is Martin Brink.

Museum TV
Door een team van Museum TV zijn
promotiefilmpjes gemaakt, te bekijken op
Museum TV en natuurlijk ook op onze website.

In oktober hebben twee
reservisten van de Koninklijke
Landmacht, Benjamin Feenstra
en Remko Meijer een hele dag
in het museum gefilmd. Ze gaan
minder bekende gebeurtenissen
uit de Tweede Wereldoorlog
in beeld brengen. Het verhaal
van de vrijwillige Landstorm
(nu reservisten) is een van de
invalshoeken. De film komt
beschikbaar op YouTube.

Promo sudwest-fryslan
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een
nieuw promotiefilmpje gemaakt over de
gemeente. Het Kazemattenmuseum is
prominent aanwezig in de opnames.
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DE VRIJWILLIGERSORGANISATIE
HENRI MEIJERING
Er werken per 31 december 2021 93
vrijwilligers in het museum. Zoals ieder
jaar is er door de drie dienstgroepen en de
twee onderhoudsploegen weer veel werk
verzet om het museum open te houden.
Met als resultaat veel waardering van de
bezoekers.
Ook achter de schermen wordt veel gedaan.
De website moet actueel zijn, berichten
worden geplaatst op Facebook en Instagram.
In een half jaar tijd is het aantal volgers
op Facebook met 7% gestegen naar 1652.
Instagram maakte een sprong van plus
70% naar nu 351 volgers. In 2021 werden 15
persberichten verstuurd. Dat leverde veel
aandacht in de media op. Het persbericht
over de problemen met de waterleiding
bracht twee bedrijven er toe om hulp te
bieden: Melkweg Fritom Bolsward en Verno
verhuur uit Sneek zorgden voor een tank met
water en een mobiel toilet.

Ook zijn in het museum meerdere
filmopnamen gemaakt. In coronatijd moet
het museum coronaproef zijn wat ook nu
weer goed gelukt is gezien de positieve
reacties van bezoekers. Het beheer van de
collectie vraagt ook de nodige aandacht. En
zo is er nog veel meer te doen. De taken en
verantwoordelijkheden van de vrijwilligers zijn
dus heel verschillend. De betrokkenheid bij
het museum en bij elkaars werk is groot.
Het museum draait alleen op vrijwilligers, met
uitzondering van de museummedewerker
die de vrijwilligersorganisatie ondersteunt.
Zonder vrijwilligers geen Kazemattenmuseum!

Nieuwe vrijwilligers kwamen er gelukkig ook
in 2021. We mochten verwelkomen: Bas van
den Born, Bennie Dreijer, Dina Eringa, Marijke
Galama, Harry Heemskerk, Hester Hoekstra,
Tjeerd Hofstra, Bernhard Kraan, Rein de
Lange, Hendrik de Swart, Kees Terwisscha
van Scheltinga, Henk van der Velde, Paul van
Venrooij, Hennie de Vries en Sjerp de Witte.

Jaarlijks stoppen vrijwilligers om
uiteenlopende redenen. Zo namen we
afscheid van Aad Verhagen, Piet Zijlstra,
Ruurd Gaastra, Wytske de Jong, Jetze Hofstra,
Neeltje Ypma, Melle Brouwer, Johan Cnossen,
Marijke Waalkens, Herman Proper, Robert van
der Poel, Cor Meyer en Willem de Jong. Ook

Sinds december hebben we een werkgroep
Evenementen. Enthousiaste vrijwilligers
die boordevol mooie ideeën zitten. Daar
gaan we de komende tijd vast nog veel van
horen. Zodat het Kazemattenmuseum nóg
meer in de belangstelling komt te staan in
2022.

DE VRIJWILLIGERSAVOND
Op de vrijwilligersbijeenkomst van
27 okt. jl. werd afscheid genomen
van een aantal vrijwilligers, nu ze
besloten hebben te stoppen met hun
werkzaamheden voor het museum.
Het museum zwaait uit: Neeltje Ypma,
Marijke Waalkens, Piet Zeilstra, Jetze
Hofstra, Ruurd Gaastra, Johan Cnossen,
Robert van der Poel, Herman Proper.
We zijn hen dankbaar voor hun
jarenlange inzet.

zagen we Luis Angel Quinonez Romero, na
enkele maanden in de groenploeg te hebben
gewerkt, weer vertrekken. Hij verhuisde
van AZC Sneek naar AZC Amsterdam. En
in november is groepshoofd Rein Hofstee
overleden.

“HET GA JULLIE ALLEN GOED“
JOHAN CNOSSEN
Beste Vrienden,
Afscheid nemen is een beetje sterven,
zeggen de Fransen. Ik vertaal het maar met
een beetje bij beetje inleveren. Zoals we hier
zitten hebben we er allemaal vroeg of laat
mee te maken.
Twintig jaar was ik vrijwilliger op
Kornwerderzand. Het was januari 2000 dat ik
met Jan Koolstra hier kwam.
Als de dag van gisteren herinner ik me die
eerste keer. Ik kreeg een plaats aan het
hoofdeinde van de tafel. Je zou zeggen een
ereplaats. Maar je kwam wel voor de oliekachel
te zitten die met de winterkou op temperatuur
begon te komen, dat je wilde op den duur wel
naar een ander kant van de tafel.
Jan had kennelijk al enigszins m’n doopceel
gelicht bij de collega-vrijwilligers. Onder
anderen dat ik uit het onderwijs kwam en van
hetzelfde houtje was als Jan.
Of het nu door frustraties kwam over z’n
lagere schoolperiode of dat hij z’n bijbelkennis
wilde etaleren, maar mijn linkerbuurman begon
prompt feilloos psalm 1 vers 1 te reciteren:
“Welzalig hij die in der bozen raad, niet
wandelt, noch op het pad der zondaars staat,
noch nederzit daar zulken samenrotten” enz.
Berijming van 250 jaar geleden. Onbegrijpelijke
taal toen voor deze man als jongetje van acht
jaar natuurlijk. Toen dreunde hij alle zonen van
Jacob op. Daarop volgden de scheppingsdagen
met het nodige commentaar dat dit onmogelijk
was zoals het in Genesis 1 stond. Daarmee
hield het ook op. Ik reageerde maar niet, maar
dacht wel dit is een ander gezelschap als in de
lerarenkamer in Lemmer.
Jetze zag mijn gezicht en vertolkte mijn eerste
indruk met de woorden: “Hjir sit it schuim der
naasje Johan”. Het kopje koffie dat hij toen
voor me neerzette brak het ijs. Desondanks
had ik het die dag wel naar de zin en voelde me
volledig op m’n gemak.

De eerste keer haalde Jan Koolstra me op. De
volgende maal was het mijn beurt natuurlijk.
Precies op tijd stond ik op de oprit van z’n
huis. Of had hij op de uitkijk gestaan, hij kwam
meteen naar buiten. Het portier had ik al
geopend. Maar Jan maakte geen aanstalten om
in te stappen. “Ik moet nog even toiletteren”
was z’n excuus. Ik dacht niet anders of hij
moest nog even tanden poetsen. Wat bleek
Jan moest nog even naar de wc. Daardoor
kwamen we wat later op Kornwerderzand.
Hij verontschuldigde zich en vertelde dat
hij rond de klok van acht uur altijd naar het
toilet moest. Lieuwe Terpstra kon het nog
sterker vertellen. ’s Morgens halfacht was
zijn dagelijkse stoelgang. Je kon de klok erop
gelijkstellen. Jappie de Vries luisterde aandachtig
naar dit “wc-praatsje” en kreeg daardoor z’n
eerste ontsluitingsweeën. Na het tweede bakje
koffie was hij ineens verdwenen. Toen we ons
omkleedden in de werkplaats kwam hij met een
vergenoegd gezicht van de het toilet. Op onze
vragende blikken wat nu, reageerde hij: “Hjir
knapt een Christenminske fanop”.
Als Koudumers traden Hessel Kuipers en
Jappie de Vries altijd eensgezind op. Maar op
politiek gebied waren ze elkaars grootste
rivalen. Hessel Sociaal Democraat en Jappie
CDA. Toen bij de verkiezingen in 2002 door het
Pim Fortuin-effect de PvdA 24 zetels verloor
en het CDA de grootste partij was geworden
werd Hessel door Jappie hiermee om de oren
geslagen. Toevallig of niet, maar Jappie haalde
onder de lunch uit z’n broodzakje een hele
grote groene appel tevoorschijn en daagde
Hessel uit die een klein rood appeltje van thuis
had meegekregen. Jappie had de lachers weer
op z’n hand. Aan het eind van de dag gingen de
mannen weer gebroederlijk op huis aan.
Cees Scheepvaart was een wandelende
encyclopedie. Samen hebben we het
registratiesysteem opgezet. Cees wist veel
van het Englandspiel, de afwikkeling van de
crash van de Lockheed Hudson en de politieke
opsporingsdienst.

Als we boven zaten te registreren moest je
oppassen dat je niet teveel vroeg. Er kwam
dan een stortvloed van wetenswaardigheden,
zodat je weer moeilijk aan het werk kwam.
Interessant, maar waar je wel veel van opdeed.
Al met al maakten zulke momenten de sfeer
altijd weer gezellig en gemoedelijk.
Het was niet het schuim der natie, zoals
Jetze als kwinkslag bedoelde. Maar in alle
opzichten een zeer gemengd gezelschap met
verschillende kwaliteiten zonder rangen of
standen.
Wat dat betreft heb ik veel opgestoken en
geleerd. Niet alleen in gesprekken, maar ook
in de praktische dingen. Zelf kon me uitleven
in het rondleiden. Ik had als voordeel dat
ik o.a. geschiedenisleraar was geweest en
de Tweede Wereldoorlog een paar keer een
examenonderwerp was. Bovendien was de
bezettingstijd van ‘40/’45 m’n hobby.
Doordat de collega-vrijwilligers dezelfde
belangstelling hadden, was er altijd wel
gesprekstof.
Vrienden, onze dochter zei jaren geleden: “Heit
hat fjouwer famyljes, de fjirde famylje is de
kazemattenfamylje”. Ik dacht je hebt gelijk.
Als familie gingen we met elkaar om.
Belangstelling voor elkaars wel en wee.
Aan het eind van de dag: “de groetnis oan
thús”. Het was kortom een fijne tijd. Hartelijk
dank hiervoor en het ga jullie allen goed.
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DE JONGSTE
VRIJWILLIGER

GEEN SCHELPEN
MAAR ZWARTE GROND
HENRI MEIJERING

Lange tijd kon Simon de Vries zich jongste
vrijwilliger van het Kazemattenmuseum
noemen. Hij heeft echter het stokje over
moeten dragen aan Jacob Jetze van der Veen,
ingedeeld in dienstgroep 2.

Op 27 maart 2021 was het weer zover. Actiedag voor de Lions uit Bolsward en Sneek.
De Lions zijn inmiddels experts in het schelpen kruien dus tijd voor iets anders. Een
gigantische bult zwarte grond lag klaar om over het kazemattenterrein verspreid te
worden. Zijn de vrouwen en mannen andere jaren al ruim voor 12 uur klaar, dit jaar werd
tot één uur doorgewerkt. En nog was de berg grond niet helemaal weggewerkt. Dat was
voor een andere keer. Na het harde zwoegen, vergezeld van een harde wind en af en toe
een hagelbui, was het tijd voor een welverdiende bak snert en haring met roggebrood.

TANKVERSPERRINGEN
NAAR KAZEMATTENMUSEUM
Zwaar werk. De antitankversperring wordt geplaatst.
Op de Afsluitdijk waren bij Kornwerderzand twee, door de Duitsers
gebouwde antitankversperringen. Eén bij de kop van de Afsluitdijk vlak
voor de Friese kust, deze is allang geheel verdwenen, de andere liep
achter de z.g. tweede linie schuin over de Afsluitdijk tot vlak voor de
Duitse bunker met antitankkanon.
De geplaatste stukken van de versperring komen hier vandaan en zijn
gevonden onder het fietspad tijdens de aanleg van de “bypass” t.b.v. de
Vismigratierivier. Het laatste intacte deel stond hier op de dijk aan de
Waddenzee maar zal verdwijnen onder de aanleg van de nieuwe dijk.

RENOVATIE WANHOOP
ULBE B. BAKKER
Medio 2003 is er met hulp van de genietroepen van de kazerne Havelte en evenzoveel
museum-vrijwilligers een replica gebouwd van
de klei-kazemat De Wanhoop op het museum
terrein. Oorspronkelijk was deze onderdeel
van de Wonsstelling. Een verdedigings -en
beschermingslocatie voor de Nederlandse
soldaten.
Omdat de verdediging tegen de Duitse troepen,
vanuit een klei-kazemat, op voorhand onbegonnen werk was, kreeg deze kazemat de bijnaam
De Wanhoop. Om er wanhopig van te worden.
Na overleg met de Inrichtingscommissie en
onder supervisie van onze conservator Wim
Stienstra, is onze groenploeg in februari 2021
gestart met de renovatie van De Wanhoop.
kortgezegd: De Wanhoop terug brengen in zijn
Dat in eerste instantie alleen de plafondplanken

oorspronkelijke staat en de contouren aanbren-

bij de uitkijk vervangen moesten worden was

gen aan de hand van foto’s uit 1940.

ijdele hoop. Deze planken staken schuin naar beneden. Na onderzoek bleken ze volledig verteerd,

In maart 2021 is de gehele Wanhoop opgehoogd

maar dat gold ook voor de zij- en voorplanken

en voorzien van nieuwe grond en in de oor-

van de uitkijk. Dat betekende dus niet veel

spronkelijke staat gebracht van 1940. Rondom

goeds. Een andere zorg was dat de constructie

is een ring gegraven en nu ligt De Wanhoop

van De Wanhoop aan de rechterzijde verzakte.

zogezegd op een eiland op het museum terrein.

voorjaar. Echter, dankzij het droge weer konden

Zo was het oorspronkelijk ook een onderdeel

wij wel constant werken aan de opmaak. Dan is

De groenploeg heeft aanvullend onderzoek

van de Wonsstelling. Je kunt er nu omheen wan-

er goed met klei te werken. Maar o wee als het

gedaan en geconstateerd dat De Wanhoop echt

delen. Nadat de graafwerkzaamheden afgerond

regent, dan wordt klei een plakmiddel i.p.v. op-

in wanhopige staat was. De hele constructie was

waren, bleek dat de aangebrachte grond teveel

vulmiddel. Dus heeft elk weertype een voordeel

nodig toe aan renovatie. Het bleek dat alle hou-

zand bevatte. Dat betekende dus: de hele Wan-

maar ook een nadeel.

ten zijwanden verteerd waren door vocht. Alleen

hoop opnieuw opzetten en afwerken met Friese

de houten constructie binnenin De Wanhoop

klei. Want u weet: “bouwen op zand, geeft geen

Degenen die tijdens de reconstructie langs

was nog intact.

garantie voor de toekomst”.

geweest zijn bij ons werk aan de nieuwe Wan-

Vanwege tijdsbeperkingen van de manschap-

Daar is de Groenploeg 5 weken druk mee

nieuwe contouren, maar vooral van de hoeveel-

pen in de groenploeg, hebben wij gefaseerd de

bezig geweest. De zijwanden bij de ingang van

heid werk dat is verzet. Zij staken ons een hart

Wanhoop opgeknapt. Dus is als eerste de uitkijk

De Wanhoop en de wanden bij de uitkijk zijn

onder de riem! Ga zo door. De Wanhoop oogt

compleet vernieuwd en voorzien van hardhouten

opgezet met zoden. Grote delen van De Wan-

als een plaatje, waren de vele reacties. Kijk, dat

planken. Bij de ingang van De Wanhoop, links en

hoop-contouren moesten voor de helft worden

geeft ons nou moed om door te gaan. Maar we

rechts, zijn de onderste vier planken vervangen

aangevuld met klei. Een gans karwei, want

zijn er nog niet. Misschien wordt De Wanhoop

door hardhouten exemplaren.

andere alternatieven waren er niet. Wij maakten

in de toekomst toch nog een monument. Aan

gelukkig vorderingen en op 19 april was de Wan-

ons zal het niet liggen. Wij zijn slechts “amateur

hoop ingezaaid met graszaad.

Wanhoop bouwers”, maar dat waren de oor-

hoop, waren onder de indruk. Niet alleen van de

Niet alleen de constructie van De Wanhoop
is onderzocht. Vanwege het nieuwe project:

spronkelijke bouwers evenzo!!

“Renovatie Wanhoop” is een begin gemaakt

Dat wij De Wanhoop na het inzaaien, gedurig

met het herstel van de contouren. Dit betekent

moesten beregenen, was vanwege het droge

Namens Bertus, Henk, Jacob, Koos, Luis en UBoes.
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Uit de oude doos

Drie Duitse militairen poseren vol trots bij 2 kanonnen van 88mm die, gezien het opschrift op de loop, de kazematten op Kornwerderzand
hebben beschoten. De witte ringen op de loop geven hoogstwaarschijnlijk het aantal waargenomen treffers aan.

Wonsstelling,
mobilisate en meer

Leven in de kazematten

Uit het fotoalbum van Jan van den Brom.

Op 14 november 2021 bracht Sjoerd van den Brom,
kleinzoon van Jan J.H. van den Brom een bezoek aan
ons museum. In een gesprek met een vrijwilliger zegde
hij toe op zoek te gaan naar een fotoboek van zijn
grootvader Jan, die tijdens de mobilisatie en in mei 1940
op Kornwerderzand diende.
Enkele dagen later ontvingen we een zestal scans
van foto's uit het album. Vijf foto's zijn gemaakt op
Kornwerderzand. Nummer zes niet, maar waar wel is
onbekend. Op de achterkant staat v.l.n.r Blokhuis, de
Rooij, Mul.
Met dank aan mevrouw Hilda Broeks-Van den Brom,
dochter van Jan van den Brom, die het album in haar
bezit had en bereid was deze foto's te delen en aan
Sjoerd van den Brom voor het toezenden van de scans.
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Uit de oude doos

De Pake's van Diety Schievink

Enkele weken geleden stuurde Diety Schievink ons een berichtje,
dat foto's van haar beide opa's naast elkaar in het boek "De
Wonsstelling" van Jacob Topper stonden. Een opmerkelijk toeval
omdat de pake's afzonderlijk van elkaar dienden tijdens de
mobilisatie.
Pake Oege Visser was melkrijder bij Freia in Veenwouden, woonde in
Akkerwoude en was als soldaat gelegerd op Kornwerderzand, mailt
Diety Schievink. Hij vertelde weinig over die tijd. Wel stuurde hij elke
week een ansichtkaart naar huis en als hij naar huis kwam nam hij
wel eens een cadeautje mee. Oege Visser staat op de eerste foto
achter de man met een kom in de hand in de deuropening van de
barak "De Rimboe".

Pake Jaap (Jacob Libbes) Poelstra was bakker op HeechsânEastermar. Hij was kok in het leger. Op de foto zit hij in kokskleren
op een krukje voor de keukenwagen tijdens het uitdelen van de
maaltijd. Veel weet de familie niet over die tijd.
Een anekdote is in de familie bewaard gebleven. "Eens was Kapitein
(Kruk) te laat voor het eten. Daar moest apart eten voor klaar
gemaakt worden. Het eten kwam uit de voerton van het vee en
met een ui erdoor was het een prima maaltijd volgens de kok. Later
durfde hij met een stalen gezicht te vragen of het gesmaakt had. En
dat had het gedaan".

De Jerkin uit
Ouddorp
HENRI MEIJERING
Op 22 maart 2021 belde de heer Klaas
Rispens uit Ouddorp (N-H) met de vraag of
het Kazemattenmuseum belangstelling heeft
voor een Canadese bodywarmer die zijn
vader ooit in Groningen van een Canadese
militair had gekregen. Tja ….. dacht ik. Wim is
nogal kritisch als het gaat om aanbiedingen
voor het museum. Dus vroeg ik om een foto
te sturen.
Na ontvangst een appje naar Wim met
de vraag of we belangstelling hebben. De
reactie kwam snel:
“De bodywarmer is zeker interessant en staat
bekend als een Jerkin. Werd veel gedragen
door Engelse en Canadese soldaten, over de
battledress. We hebben er niet één en ik zou
hem graag willen hebben”.
Op 1 april op naar Ouddorp waar ik de
bodywarmer in ontvangst mocht nemen.
In ruil voor een fles wijn en een uitnodiging

aan de familie Rispens om het museum te
bezoeken.
Klaas Rispens heeft nog het volgende over
de herkomst geschreven:
“Toen de Duitsers, kort voor het einde van
de oorlog, de Wieringermeer onder water
zetten op 17 april 1945, moesten boeren en
burgers hals over kop al hun spullen pakken
en de polder verlaten.

gingen. Eén van de soldaten gaf de JERKIN
aan Egbert.
Dit is het verhaal hoe mijn vader aan de
JERKIN is gekomen. Mijn moeder is ook zeer
tevreden dat hij een plek krijgt bij jullie in
het museum. Hij is al wel 75 jaar in onze
familie geweest. Veel plezier er mee en ik
kom jullie museum een keer bezoeken.
Groeten Klaas Rispens”.

Zo ook Egbert Rispens, boer aan de NieuwAlmersdorperweg.
Via diverse contacten kreeg hij te horen dat
in het Groninger Oldambt bij de boeren alle
machines gebruikt waren door de Duitsers
om in de kanalen te dumpen zodat ze deze
konden over steken.
De boeren hadden geen werktuigen meer
om het land te bewerken. Egbert Rispens
werd gevraagd of hij met zijn werktuigen
daarheen kon komen om te helpen.
Alles werd op 3 boerenwagens geladen met
een Allis Chalmers er voor. Zo vertrok Egbert
in mei 1945 naar het Oldambt in Groningen.
Daar is hij wel een jaar gebleven om te
helpen in de landbouw.
Daar kwam hij in contact met Canadese
soldaten, die later in de zomer naar huis

Schenking unieke
Duitse veldtelefoons
23 Oktober was het de Dag van het Oorlogserfgoed. Mevrouw Boringa uit
Leeuwarden schonk ons museum twee originele veld telefoons. We zijn
daar erg blij mee.
De Dag van het Oorlogserfgoed is een samenwerking van Tresoar,
het Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden en het
Kazemattenmuseum.

Op de foto Wim Stienstra en mevrouw Boringa.
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Educatie

WERKGROEP EDUCATIE
dit project nog steeds bereid hun bijdrage te
continueren.

LIEUWE YPMA
De werkgroep educatie ontwikkelt
opdrachten (voor de korte en langere
termijn) voor kinderen van de basisschool
en leerlingen van het voortgezet onderwijs
en individuele bezoekers De bedoeling is
kinderen het verhaal van de gebeurtenissen op Kornwerderzand te laten beleven in
plaats van het alleen maar te vertellen.
Kazemattentoer
De “’Kazemattentoer naar de vrijheid”
is ontwikkeld in het kader van 75 jaar
bevrijding. Door de beperkende maatregelen
vanwege de coronapandemie is het nu 2
jaar achter elkaar uitgesteld.
De opdrachten zijn klaar. De eerste groep
van tien rondleiders heeft de uitlegsessie
bijgewoond en een tweede groep zit in de
planning. Het voornemen is om de scholen,
die zich aangemeld hebben, de gelegenheid
te geven na de voorjaarsvakantie 2022
tot aan de meivakantie deze toer te laten
beleven. Gelukkig zijn de subsidiegevers voor

Recente ontwikkelingen
Plannen voor de toekomst. De werkgroep
educatie is voortdurend bezig te bedenken
hoe kinderen en jongeren bij hun tocht door
het museum door middel van spelvormen
de verhalen nog meer kunnen beleven. Men
hoopt daarmee de bewustwording te stimuleren wat het betekent om in vrijheid te leven.
In 2021 zijn twee studenten Communicatie
Multimedia en Webdesign van de NHL/
Stenden in het kader van hun afstuderen
bezig geweest met het bedenken en
voorbereiden van een digitale speurtocht
door het museum. De studenten willen dit
graag voor het museum verder ontwikkelen
tot een uiteindelijk echt inzetbaar educatief
product. In 2022 wordt verkend of er
subsidiemogelijkheden zijn voor een speciaal
te ontwikkelen app-toepassing.
Lezingen
De werkgroep educatie krijgt regelmatig

verzoeken om een lezing te verzorgen, maar
vanwege de coronapandemie werd dit een
paar keer uitgesteld. Afgelopen jaar zijn
twee lezingen verzorgd en voor 2022 staat
er nog één op de planning.
Met behulp van een PowerPoint presentatie
worden de geïnteresseerden meegenomen
op een tocht door de geschiedenis. Te beginnen met de bouw van de Afsluitdijk en de
redenen om de stelling Kornwerderzand op
die betreffende plek te bouwen. Vervolgens
naar de mobilisatie en het soldatenleven. De
meidagen 1940 zijn voor sommige ouderen
een emotionele gebeurtenis die tijdens een
lezing ook nog vaak voelbaar en zichtbaar
is. Naast het verzet en de bevrijding wordt
uiteraard ook aandacht geschonken aan de
bouw van de kazematten.
Aangezien de bezoekers van deze lezingen
voor het merendeel niet meer in staat
zijn het museum fysiek te bezoeken is
dit een mooie gelegenheid hen kennis te
laten maken met de geschiedenis van de
kazematten op Kornwerderzand.

NIEUWE AUDIOTOUR
De nieuwe museale audiotour met de titel “Onverwoestbare verhalen” is klaar om in 2022 te worden
ingezet. Met deze audiotour kan de bezoeker nog
meer worden verspreid over het museumterrein. Door
verhalen toe te voegen aan de huidige chronologische
volgorde kunnen ook de kazematten buiten het museumterrein worden betrokken bij het museum.
Het zijn 10 bijzondere verhalen op 10 bijzondere
plekken, verspreid over het museumterrein en verteld
door een fictief persoon, beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Via de QR codes kan de
bezoeker met eigen smartphone de code scannen en
het verhaal beluisteren.
Het inzetten van nieuwe media maakt het voor de
bezoeker mogelijk de verhalen van het verleden als
zijnde hedendaags te beleven.

Educatie

“GEHEIM AGENT” WORDT
“SUPER SPEURDER”
De vernieuwde uitgave van het boekje “Geheim agent” met de
nieuwe naam “Super speurder” valt erg in de smaak bij onze jongere
bezoekers. De werkgroep gaat er voor zorgen dat de teksten en de
opdrachten actueel blijven.

REACTIES VAN BEZOEKERS
“Indrukwekkende verhalen” schreef Jan
Hein de Bruin in zijn review afgelopen
november.
"Was al een aantal jaren geleden toen ik
hier voor de eerste keer ben geweest, maar
na mijn bezoek vandaag zeer aangenaam
verrast door alle uitbreidingen en
verbeteringen.
Indrukwekkende verhalen in combi met
goeie beelden, geluid & tastbare historie.
Aanrader voor iedereen met interesse
voor dit mooie stukje Nederlandse
krijgsgeschiedenis !!!".
"We hebben veel musea gezien, maar dat
van jullie ziet er geweldig uit en jullie mogen
er trots op zijn".
Prachtige verhalen vertellen bezoekers ons!
Zoals enkele dagen geleden het verhaal
van een mevrouw die al 50 jaar was langs
gereden op weg naar haar ouders die in
Friesland woonden. Zelf woont ze op Texel.
Haar zoon moest voor de 13e keer
rijexamen doen in Leeuwarden. Zij dacht:
“Laat ik naar Leeuwarden gaan en hem
ondersteunen”. Ze vertelde dat hij nu
eindelijk geslaagd was en nu wilde ze wat
leuks met hem gaan doen: “Laten we
naar het Kazemattenmuseum gaan”. Ze
bedankte ons want ze vonden het geweldig
en indrukwekkend.
"Prachtig museum met een heel
eigen verhaal, mooi opgezet en goed
onderhouden door (uitsluitend!)
vrijwilligers".

"Mooi museum. Zeker een aanrader. De
bezoeker wordt door de geschiedenis
genomen van de hele stelling op de
Afsluitdijk. Gaat veel verder als een
simpele tentoonstelling. Deels interactief.
Probeer te beginnen met de film in het
Bezoekerscentrum".
"Indrukwekkend! Mooi dat dit behouden
blijft". Dit schreef een familie uit Zeeuws
Vlaanderen na hun bezoek in ons
gastenboek.
“You might wonder, is it only casemates?
No, it isn’t. There’s films shown in several
casemates with explosions and gunfire,
making you forget everything around you.
There’s no peace, it’s war.
You don’t have to be a history buff to visit
this wonderful spot, as it’s bound to make
you amazed. It did with me.
I visit such places a lot: bunkers, camps,
other war museums. But this, this one really
stood out to me. There’s so much to see,
so much to discover. I wandered around
for 3 hours and it felt like it had only been
a minute. I was so stunned by what I saw,
what I could relive and feel, that I almost
forgot I was just a visitor. It took my breath
away. And when it does that, I can assure
you that it’s something worth visiting. I
surely will go back here one day”.

Het KWZ Magazine is een jaarlijkse
uitgave van Stichting Kornwerderzand
/ Het Kazemattenmuseum
Afsluitdijk 5, 8752 TP Kornwerderzand

Redactie KWZ Magazine
Dhr P. de Vlugt en Mw T. Kuipers
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kazemattenmuseum.nl
facebook.com/Kazemattenmuseum
Instagram instagram.com/kazemattenmuseum
Website

Facebook

Drukwerk

Grafische Groep Van der Eems
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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?

‘wow, wat
een cijfers’

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

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

