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In de overtuiging van de redactie dat ‘de verhalen verteld moeten blijven 
worden, opdat wij niet vergeten’, staat dit themanummer van Sint Maerten 
volledig in het teken van de viering van 75 jaar bevrijding. Het nummer 
bevat nog niet eerder in de Sint Maerten gepubliceerde foto’s en verhalen 
uit de aanloop naar de oorlog, uit de bezettingstijd en van de bevrijdingspe-
riode, uit de kernen van de toenmalige gemeente Maartensdijk.

Blauwkapel draagt twee verhalen bij, een over de geallieerde bombar-
dementen op het spoorwegcomplex rond fort en dorp (p. 5), een tweede 
verhaal over de uitbraak van oorlogsjournalist en radiopropagandist Wim 
Sassen (of was hij een dubbelspion?) uit het NSB-interneringskamp dat na 
de bevrijding in fort Blauwkapel was opgezet (p. 56).

Groenekan eert met het verhaal ‘De Stille Helden, Maarten en Non Hulst 
uit Groenekan’ de grote opofferingsbereidheid en vasthoudendheid van het 
gezin Hulst bij het bieden van een veilige schuilplaats aan Joodse mede-
mensen, die hun pad kruisten. Het verhaal is gekruid met de herinneringen 
van de jongste dochter aan die spannende tijd (p. 9).

Hollandsche Rading is present met een bijdrage over schrijver Nesna 
(pseudoniem van Jan Pieter Jansen) en zijn boek ‘De Hongerprocessie’, 
een indringend verslag van de Hongerwinter en van hongertochten in de 
periode 1944-1945 én een aanklacht tegen de zwarthandelaren (p. 44). 
Verder speelt een reportage over de afvoer van gevangen genomen Duitse 
militairen na de bevrijding, zich (deels) op grondgebied van Hollandsche 
rading af (p. 3).

Maartensdijk is vertegenwoordigd met het verhaal ‘Een verloren schaak-
spel’, over de bevrijding, vanuit het perspectief van de aldaar ingekwar-
tierde Duitse soldaten (p. 22). Dat verhaal bevat ook een persoonlijke link 
met één van de verhalen uit Westbroek via soldaat Georg Kilens. In het 
Maartensdijks verhaal vertellen de ingekwartierde soldaten ontdaan aan 
één van hun hospita’s dat zij, hoewel de oorlog voorbij is, toch zijn opge-
roepen om in Westbroek een aantal kameraden te ontzetten, die gevangen 
genomen zijn door de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) (p. 26). 

Tuindorp levert twee bijdragen: een verhaal over de opkomst van de NSB 
en de rol daarbij van burgemeester Coenraad Van der Voort van Zijp en 
het lot van de Joodse burgers (p. 34). Verder herdenkt de auteur in een 
beknopte bijdrage Cor en Aja Schilp – Jansen die in Tuindorp twee beman-
ningsleden van een Amerikaanse bommenwerper verborgen (p. 43)

Westbroek pakt met drie verhalen flink uit. De bijdrage ‘Ongewild samen-
wonen’ verhaalt van de aanloop naar en de afschuwelijke afloop van het 
bevrijdingsdrama in Westbroek (p. 26). De tweede Westbroekse bijdrage 
vertelt het verhaal van Teunis van de Bunt, uit Westbroek die in de Amster-
damse verzetswereld een belangrijke rol heeft gespeeld (p. 48). Het derde 
verhaal  gaat over het lot van de Joodse inwoners van Westbroek (p. 54). 

De Redactie hoopt dat ook déze verhalen, èn de meer dan 100 oorlogsver-
halen op de website van de Historische Vereniging Maartensdijk (StMaer-
ten.nl), nog lang (door-) verteld zullen blijven worden. 
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Nadat in het weekend van 
5 mei 1945 de Duitse bezet-
ting met de capitulatie for-
meel was beëindigd, trok-
ken op maandag, 7 mei, de 
bevrijders vanuit Utrecht 
Maartensdijk binnen. De 
overgave van de in Maar-
tensdijk aanwezige Duitse 
soldaten verliep zonder ge-
vechtshandelingen. The Po-
lar Bears, een divisie van 
The Second British Army, 
ontwapenden de soldaten. 
De Duitse soldaten werden 
achter in het dorp en in de 
Lage Vuursche verzameld. 
Het zou echter nog twee 
weken duren voordat de 
soldaten door het Canade-
se bevrijdingsleger werden 
afgevoerd.

Bloesem
 op
 Duitse 
 pet

In Maartensdijk waren tijdens de 
bezettingsjaren veel Duitse solda-
ten bij boeren en burgers ingekwar-
tierd. Vooral in het laatste jaar van 
de oorlog waren als laatste stuip-
trekking veel oudere mannen, soms 
60-plussers, in actieve dienst opge-
roepen. Dit betrof de zogenaamde 
Volkssturen.
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Koos Kolenbrander

De familie Van Zijtveld 
kijkt voor hun boerderij aan 

de Tolakkerweg, naar wegtrekkende 
Duitse soldaten.
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Achter in het dorp verbleef in Rustenho-
ven een divisie van de parachutisten, de 
Fallschirmjäger, Georgische soldaten en 
een aantal NSKK-ers, het National Sozi-
alistisch Kraftfahrers Korps. Op de boerde-
rij van Gijs de Rooy aan de Tol was ook 
een groot aantal soldaten ingekwartierd. 
In de boomgaard stonden onder camou-
flagenetten munitiewagens en kanonnen 
geparkeerd.

Kolenkit
Gedurende de laatste dagen van de be-
zetting was de stemming onder de inge-
kwartierde soldaten mat, zij verlangden 
naar huis. Bij een gezin aan de Dorpsweg 
was in het voorhuis een Funkstelle, ra-
diozender, gevestigd. Eén van de soldaten 
schreef voor de bewoners de berichten die 
hij via radio Oranje opving over de vorde-
ringen van de geallieerden op, en gaf deze, 
verstopt in een kolenkit, aan hen door.
Bij sommige gezinnen was er met de in- 
gekwartierde soldaten een zekere band 
ontstaan. Zonder dat dit de duidelijk 
tegengestelde belangen schaadde. Duitse 
soldaten letten op de veiligheid van de 
kinderen. Wanneer er een jager overkwam, 
mochten ze niet over het terrein rennen, 
maar moesten tegen een muur gaan staan 
om te voorkomen dat ze werden geraakt. 
Na de capitulatie liepen sommige Duitse 
soldaten met bloesem op hun pet. Soms 
zongen ze mee wanneer in het huis ver-
blijvende evacueés psalmen of het Wilhel-
mus zongen.

Kanonnen
Op maandagmorgen 21 mei trok een gro-
te stoet Duitse militairen vanaf achter uit 
het dorp via de Tolakkerweg richting Hil-
versum. De afgenomen munitie was hen 
al vooruit gegaan naar een opslagdepot in 

Hilversum. Kanonnen waren vernageld 
of vastgelast. In de stoet op de foto lopen 
alle rangen door elkaar. De soldaat met 
een camouflagejack aan behoort tot de 
parachutisten, naast hem loopt iemand 
met een zilverkleurige band om de schou-
der, een Obergefreiter of onderofficier. In 
de stoet loopt ook een aantal paarden en 
wagens mee. Deze waren gevorderd. Hoe-
wel de oorlog was beëindigd, was er nog 
altijd de mogelijkheid om paarden en wa-
gens voor de terugtocht te vorderen. Deze 
kwamen later op verzamelplaatsen weer 
terug en waren door de eigenaar ervan af 
te halen.

Nu de oorlog vele decennia achter ons 
ligt, komen soms de verhalen los over 
vriendschappelijke banden met Duitse 
soldaten die na de bezetting in de vorm 
van briefwisseling of bezoek zijn blijven 
bestaan. Vaak waren het jonge soldaten 
die bij boeren of burgers in het dorp wa-
ren ingekwartierd en de huiselijke warm-
te in den vreemde opzochten. Met deze 
contacten was geen sprake van landver-
raad. Nederlanders die tijdens de oorlog 
actief meehielpen met de bezetter waren 
meestal gevaarlijker.

Nadat de Duitse militairen waren ver-
dwenen en het dorp was gezuiverd van 
de NSB-aanhang, was volgens de mees-
ten de bevrijding een feit. De jongens en 
mannen die medio januari 1945 tijdens 
de razzia waren opgepakt en in Duitsland 
en Oostenrijk moesten werken, kwamen 
eind mei en juni weer thuis. Soms had-
den zij een lange en onzekere reis achter 
de rug. Eenmaal thuis konden zij in vrij-
heid over hun vaak penibele ervaringen 
vertellen. 
Voor sommigen duurde het echter nog 
lang voordat hun oorlogsverleden geen 
invloed meer op hun dagelijks leven 
uitoefende.
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Arbeitseinsatz en 
onderduik
In het najaar van 1944 vertrok Bertus (Bart) 
Overeem (1917 – 1968) vanuit zijn woning aan 
de Gageldijk nummer 242, om zich in Utrecht 
te melden voor zijn terugkeer naar Keulen waar 
hij te werk was gesteld in het kader van de Ar-

beitseinsatz. Bij zijn vertrek nam hij afscheid 
van zijn vrouw en twee jonge dochters (geboren 
in 1941 en 1943). Bart was huisschilder en een 

Bommen 
bij Blauwkapel
Dit is het verhaal van een huisschilder, die in 1944 gebombardeerd 
werd en daarom niet terugkeerde naar zijn tewerkstelling in Duits-
land. Dit is ook het verhaal van de bombardementen op het spoor-
wegknooppunt bij Fort Blauwkapel.

Foto 1. De witte stippen geven de bominslagen 
weer rond het spoorwegknooppunt Blauwkapel. 
Bron: Vooronderzoek Explosieven A1 en A27 bij 
Hilversum; luchtfoto Royal Air Force (RAF).
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geboren Westbroeker. Hij werkte bij de schil-
dersbedrijven van Geurtsen en (later) de Graaf 
in Westbroek. In Keulen werd hij te werk gesteld 
in zijn eigen vak, als schilder. 
Hij vertrok per trein vanuit Utrecht na een pe-
riode van verlof. Dat verlof zal de lezer wellicht 
verbazen. Wij zijn gewend aan verhalen van 
dwangarbeid en kampen, maar al tussen 1937 
en het begin van de oorlog vonden, in het kader 
van de werkloosheidsbestrijding, tienduizenden 
‘vrijwillige’ werkkrachten werk over de oostgren-
zen van Nederland door tussenkomst van de Ne-
derlandse Arbeidsbeurs. Dat ging ‘gewoon’ door 
in de bezettingsperiode. Tot maart 1942, zijn er 
volgens de officiële gegevens 227.000 arbeiders 
naar Duitsland vertrokken. Voor een klein deel 
echte vrijwilligers, maar het grootste deel vertrok 
onder de dreiging dat de werkloosheidsuitkering 
(‘de steun’) zou worden ingetrokken. Na 1942 
werd de dwang vanuit Duitsland steeds sterker.

Sinds 1940 gold een verlofregeling waarin ge-
huwde arbeiders recht hadden op verlof na een 
ononderbroken diensttijd van een half jaar, on-
gehuwde arbeiders na een jaar. Het aantal va-
kantiedagen varieerde van 6 tot 14, al naar ge-
lang het beroep dat men uitoefende en de tijd 
die men bij een bedrijf werkzaam was.
Onverwacht en onaangekondigd verscheen Bart 
Overeem dezelfde dag weer thuis. Hij had in de 
trein gezeten, die vlak na het vertrek uit Utrecht 
tot stilstand was gekomen door een bombarde-
ment. Het bombardement was gericht op de 
spoorlijn en waarschijnlijk meer specifiek op het 
spoorwegknooppunt bij Blauwkapel, waar de 
lijnen Utrecht Amersfoort en Hilversum Lunet-
ten elkaar kruisten. 

Bart, die al meerdere keren deze tocht naar Keu-
len had gemaakt en ook al meerdere keren met 
verlof was geweest, had er genoeg van. In de 
chaos na het stoppen van de trein had hij de kui-
erlatten genomen en was naar zijn huis gelopen. 
“Ik ga niet meer op pad”, zei hij. Hij volgde het 
voorbeeld van meer dan 30 % van de arbeiders 
die in Duitsland werkten en dook onder. 
Hij dook onder in zijn eigen huis, dat in een 
soort niemandsland van moerasbos, legakkers 
en trekvaarten stond; in het gebied waar nu de 

Foto 2.  Bomkraters in en rond het Fort Blauwka-
pel. Bron: Historisch Vooronderzoek Niet Gespron-
gen Explosieven Utrecht Noordelijke Randweg; 
luchtfoto Royal Air Force (RAF).
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Maarsseveense Plassen zijn. Het was een gebied 
van kleine tuinders en palingvissers. Een plek 
waar je makkelijk weg kon vluchten bij onraad 
en waar men elkaar hielp bij het signaleren van 
razzia’s. Volgens zijn eigen verhalen vluchtten bij 
de komst van Duitsers op de Gageldijk meerdere 
mannen het moerasgebied in, waar ze zich – als 
het nodig was – zelfs in het water lieten zakken 
om met het hoofd net boven de waterspiegel te 
schuilen tot het weer rustig was.

Bombardementen 
op het 
spoorwegknooppunt 
bij Blauwkapel
Er is reden genoeg om aan te nemen dat Fort 
Blauwkapel en het nabijgelegen spoorweg-
knooppunt bij Blauwkapel vanuit geallieerd 
oogpunt interessante doelwitten waren. Fort 

Blauwkapel werd door de Nazi’s voor militaire 
doeleinden gebruikt. “Op 27 februari 1943 kre-
gen de inwoners van het fort het bevel om te 
vertrekken en op 1 maart ging het fort op slot. 
Over wat de Duitsers precies op het fort deden 
is niet veel bekend. Het is door informatie uit 
rapporten van de inlichtingendiensten dat we 
weten dat het fort in februari 1944 munitiepark 
van de SS was.” 

Daarnaast lag er naast het fort een spoorweg-
kruising waar de belangrijke verbinding Utrecht 
Amersfoort overheen ging. Niet onbelangrijk 
was ook de positie van het commando van het 
88e Duitse legerkorps in Bilthoven, vlak bij de 
spoorlijn en een belangrijk doelwit van gealli-
eerde luchtaanvallen.

Het logistieke belang van de spoorverbinding 
met het oosten en het noorden van Nederland 
was zowel voor de Duitsers als voor de gealli-

eerden evident. Uit onderzoeken naar ‘Niet 
Gesprongen Explosieven’, die worden uitge-
voerd bij grote infrastructurele werken, blijkt 
hoeveel bombardementen er op de spoorweg-
kruising zijn uitgevoerd. Een simpele zoektocht 
via Google leverde drie relevante rapporten op 
naar aanleiding van een onderzoek in het ka-
der van de herinrichting van de Noordelijke 
Randweg Utrecht, de herinrichting van de A27 
en de werkzaamheden aan het spoor Utrecht 
Amersfoort. Het meest recente onderzoek (uit-
gevoerd in het kader van de reconstructie van de 
Noordelijke Randweg Utrecht) laat zien welke 
bombardementsvluchten in het najaar van 1944 
gericht waren op de spoorwegkruising. Het wa-
ren vier vluchten, die specifiek gericht waren op 
‘Rail Junction E 223939’. Zie de tabel op de vol-
gende bladzijde. 

De bomvluchten werden bij daglicht uitgevoerd 
en het waren naar huidige maatstaven beslist 
geen precisiebombardementen. Op luchtfoto’s, 
die voor en na de bombardementen werden ge-
nomen, is goed zichtbaar hoe onnauwkeurig de 
bombardementen feitelijk waren (foto 1). De 
spreiding  is groot. Let bijvoorbeeld op de drie 
bominslagen in de polder ten noorden van de 
Gageldijk. Het gaat om bomkraters van ruim 10 
meter doorsnee. (foto 2).

De vraag doet zich voor welk bombardement 
heeft geleid tot de onderduik van Bart Overeem. 
Omdat hij terug moest reizen naar zijn tewerk-
stelling in Duitsland liggen de donderdag en de 
vrijdag (5 en 6 oktober) wellicht niet zo voor de 
hand. Zondag (25 november) zou wellicht kun-
nen, maar het is de vraag of christelijke inwoners 
uit Westbroek op zondag zouden willen reizen. 
Deze redenering is natuurlijk nattevingerwerk, 
maar geeft toch aanleiding om wat beter naar de 
maandag van 6 november te kijken. 

Zes november 1944 was een dag met veel acti-
viteit in de lucht boven Utrecht. Verschillende 
bronnen rapporteren aanvallen en bombarde-
menten. 

“6-11-44, 2nd Tactical Air Force. Jagers en 
jachtbommenwerpers vlogen onder meer in de 

Jan Maasen



8

omgeving van Utrecht ter ondersteuning van 
grondtroepen. Onder meer gemotoriseerde 
voertuigen en treinen aangevallen.”

“Erger lot trof Utrecht: een bombardement op 
6 november raakte het Academisch Ziekenhuis 
aan de oostrand van het rangeerterrein. (…) 
Waarschijnlijk parkeerden de Duitsers met op-
zet v-2 treinen in de nabijheid.”
 “Twaalf Spitfires voerden op 6 november een 
geslaagde aanval uit op het knooppunt (JM 
Blauwkapel), met drie treffers op een locomotief 
en één op de spoorberm.” Die treffers op een 
locomotief worden ook in andere bronnen ver-
meld. 

De zoon van Bart Overeem herinnert zich vage-
lijk dat de trein waarin zijn vader reisde getrof-
fen is. Hij weet zeker dat de trein net uit Utrecht 
vertrokken was. Dus al met al lijkt het niet on-
redelijk om te veronderstellen dat Overeem op 
zes november 1944 zijn reis naar Keulen was be-
gonnen. Het is ook goed voorstelbaar dat al die 
luchtaanvallen voor een chaotische situatie heb-
ben gezorgd in en rond Utrecht, waardoor het 
voor hem niet moeilijk was om weg te komen. 

Hoe het verder ging …
De familie Overeem heeft geen makkelijke tijd 
gehad in het laatste half jaar van de oorlog. Bart 
kon zich uiteraard niet meer openlijk vertonen 
en de hongerwinter was in aantocht. Daarbij 
kon ook niet altijd vertrouwd worden op de eer-
lijkheid van buurt- of dorpsgenoten. Zo vertelde 
Bart later onder meer over een ‘warmwaterboer’ 
in Westbroek. Daar werd oude melk verkocht, 
aangelengd met warm water zodat het leek of 
de melk vers van de koe kwam. Ook waren er 
verhalen over een kuil met aardappelen achter 
een boerderij, waar woekerprijzen gevraagd wer-
den. Onderduikers werkten soms samen om ’s 
nachts de aardappels op te graven.  Toch was het 
ook nodig dat de vrouw van Bart Overeem op 
hongertocht moest naar Zwolle. 

Het gezin heeft de oorlog ongeschonden over-
leefd. In 1945 en 1946 werden nog een zoon 
en een dochter geboren. Bart pakte zijn werk als 
schilder weer op en verhuisde, toen de Maarsse-
veense Plassen werden gegraven, weer terug naar 
Westbroek waar hij werkte en waar hij geboren 
was. 

Bron                           Datum           Tijd                     Aantal vliegtuigen  Aantal Opmerkingen
                                                                
AIR 37/715, AIR         Thursday,                   14.47 - 18.26 hrs 14 Typhoon                     28x 500 Spoor tussen E.220940 –en
37/993, AIR                                           jachtbommenwerpers     lbs. E.239945. Vijf treffers, hevige
27/1169 en AIR                                             explosie waargenomen.
27/1548.     
     
AIR 37/715 en AIR     Friday,                        14.20 - 18.35 hrs 8 Typhoon                    16x 1.000    Spoorwegkruising. Vijf
27/1169.                                           jachtbommenwerpers lbs. voltreffers, de rest bijna
     
AIR 37/716.               Monday,                      09.00 - 15.23 hrs 12 Spitfire                     4x 500 en Spoorwegkruising, één
                                           jachtbommenwerpers     8x 250 lbs. voltreffer op de kruising.
     
AIR 37/716 en AIR    Sunday,                       13.35 - 14.50 hrs 12 Spitfire                     9x 500 lbs.  Totaal afgeworpen bommen,
27/1372                                            jachtbommenwerpers  niet alleen op Blauwkapel.
     
Samenvatting bombardementen op de spoorwegkruising in het najaar van 1944.     

De bombardementsgegevens zijn afkomstig uit The National Archives (TNA) in Londen en geven gedetailleerde informatie over 
uitgevoerde bombardementen en luchtaanvallen van de Engelse luchtlegers Second Tactical Air Force, Fighter Command, 
Coastal Command en Bomber Command.     

     

bommen

October 05, 1944

October 06, 1944

November 06, 1944

November 26, 1944
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Voorwoord
Bij aanvang van zijn on-
derzoek, in 2013, naar on-
derduik- en verzetsactivi-
teiten in Groenekan vraagt 
de auteur zich af waarom 
onderduik en verzet nooit 
eerder aandacht hebben 
gekregen in de lokale ge-
schiedenis van Groene-
kan? Zou dit komen door-
dat dit dorp wellicht geen 
of nauwelijks onderdak 
aan (Joodse) onderduikers 
en/of verzet heeft gegeven. 
Bij geruchte is hem dan 
al wel ter ore gekomen 
dat het dorp in de derti-
ger jaren een relatief grote 
NSB-aanhang zou hebben 
gekend en dát gevoegd bij 
het feit dat sommige van 
de omringende forten in-
tensief door Duitse mili-
tairen zijn gebruikt maakt 
Groenekan misschien ook 
onaantrekkelijk als plek 
om onder te duiken of ver-
zet te plegen. 

Wie schetst zijn verbazing 
als bij een eerste globale li-
teratuurstudie Groenekan 
toch regelmatig opduikt 

als (tijdelijke) woonplaats 
van Joden, van (Joodse) 
onderduikers én van het 
daaraan gerelateerde ver-
zet. Zelfs op de website van 
Yad Vashem worden Groe-
nekanse families geprezen 
als Rechtvaardigen onder 
de Volkeren wegens het 
verlenen van onderduikge-
legenheid aan Joodse me-
demensen.

Yad Vashem houdt bij 
de Joodse bevolking de 
gedachtenis levend aan 
de Holocaust, geeft die 
door én geeft er beteke-
nis aan voor toekomstige 
generaties. Yad Vashem is 
opgericht in 1953 als hét 
centrum in de wereld voor 
documentatie, onderzoek, 
onderwijs en herdenking 
van de Holocaust. Yad 
Vashem heeft de onder-
scheiding Rechtvaardi-
gen onder de Volkeren in 
het leven geroepen voor 
niet-joden die met gevaar 
voor eigen leven Joden in 
de tweede wereldoorlog 
hebben geholpen aan de 
Duitse vernietigingsma-
chine te ontsnappen..

“And to them will I 
give in my house and 
within my walls a me-
morial and a name (a 
“yad vashem”)... that 
shall not be cut off.”
(jesaja 56  vers 5)

Verder onderzoek heeft in 
2015 uiteindelijk geleid tot 
de publicatie van het boek 
‘Groenekan en de Tweede We-
reldoorlog’ waarin een ver-
heugend aantal Groenekanse 
‘Stille Helden’ (mensen die 
met gevaar voor eigen leven, 
have en goed onderduikge-
legenheid hebben geboden 
aan Joden en verzetsmen-
sen) de revue passeerden. In 
de vijf jaar die sindsdien ver-
streken zijn hebben de no-
dige aanvullende en nieuwe 
verhalen over dit onderwerp 
de auteur bereikt. Omdat 
het dit jaar 75 jaar geleden 
is dat ons land bevrijd werd 
van het Nazi-juk en een the-
ma van de herdenking dit 
jaar is, we moeten de verhalen 
blijven doorvertellen, heeft 

Maarten en Non Hulst 
uit Groenekan

Stille helden
Frank Klok
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de auteur gemeend ook 
de aanvullende en nieuwe 
verhalen nu te publiceren. 
Als titel van deze nieuwe 
publicatie is gekozen voor: 
De Nagekomen Verhalen, uit 
Groenekan en de Tweede 
Wereldoorlog.

In deze Sint Maerten, die 
t.g.v. 75 jaar bevrijding ook 
gewijd is aan de oorlogs- en 
bevrijdingsverhalen uit de 
diverse kernen van Oud-
Maartensdijk, publiceert de 
auteur uit de beide eerder 
genoemde publicaties het 
verhaal van de Stille Hel-
den Maarten en Non Hulst 
uit Groenekan. Toegegeven, 
een arbitraire keuze, want 
met evenveel recht had de 
auteur het verhaal van de 
Buddingh’s van de Vijver-
laan 6 of dat van de familie 
Spies van de Kastanjelaan 5 
of de hele rij Stille Helden 
langs de Koningin Wilhel-
minaweg kunnen selecteren. 
Allemaal verhalen die ver-
teld moeten blijven worden. 
Vandaar bij deze de oproep 
van de auteur: lees ook al die 
andere verhalen, opdat wij 
niet vergeten!

Inleiding
In Groenekan wonen bij 
het begin van de bezetting 
geen Joodse gezinnen. Op 
de Utrechtseweg 274 (nu 
de Koningin Wilhelmina-
weg) woont dan wel musi-
cus Hennie van der Horst 
die, volgens de rassentheorie 
van de bezetter, getrouwd is 
met een halfjoodse vrouw, 
Rachel Bleekrode. Verder 

woont op Vijverlaan 26 (nu 
Vijverlaan 32) een Joodse 
jongen, Emile Bernard Har-
tog, in bij de familie Hulst.

Op 10 maart 1943 rappor-
teert de gemeente Maartens-
dijk aan de Politieresident 
te Utrecht dat er in haar 
gemeente nog slechts op 
14 adressen Joodse burgers 
wonen, merendeels in Tuin-
dorp. In Groenekan zijn dat 
er nog twee: Vijverlaan 26 
waar nog steeds Emile Ber-
nard Hartog stand houdt 
bij de arische familie Hulst 
en Utrechtseweg 347 waar 
het gezin Lindeman met 
vier personen nog steeds 
inwoont bij Henri van der 
Horst en zijn halfjoodse 
vrouw.
Uit gesprekken met oudere 
Groenekanners, aangevuld 
met literatuur en archiefma-
teriaal is het beeld ontstaan 
van een dorp waar - voor 
de auteur onverwacht - op 

een vrij groot aantal adres-
sen onderduikgevers en 
verzetslieden hulp bieden 
aan (Joodse) onderduikers. 
Uit de verhalen blijkt ook 
dat de activiteiten met zó-
veel geheimhouding zijn 
omgeven dat men van el-
kaars activiteiten op dit vlak 
maar heel weinig of zelfs 
helemaal niets weet. Joop 
van Brenk (1934) herinnert 
zich: “ik moet tegen het 
eind van de oorlog af en toe 
melk brengen naar Hulst in 
Voordaan (het villapark). Er 
zitten in die tijd nogal wat 
(Amsterdamse) Joden in de 
vleeshandel en uit die hoek 
zouden die onderduikers af-
komstig zijn. Mijn vader zit 
in die handel en zodoende 
kent die er heel wat. Maar 
ik moet eerlijk bekennen, ik 
ken geen namen, heb ze ook 
nooit gezien, weet niet eens 
in welk huis ze zaten”.

Vijverlaan 26 (nu 32+34) 
(familie Hulst)

Maarten Hulst is geboren in 
1895 in Zaandam en over-
lijdt in 1959 in Groenekan. 
Tussen 1920 en 1923 is hij 
bewoner van de vegetarische 
kolonie De Ploeg te Best. 
Deze kolonie besluit ook 
een weverij te beginnen, 
waaraan we nu de wereldbe-
roemde Ploegstoffen te dan-
ken hebben. Maarten krijgt 
een relatie met Jeanne Mag-
dalena Bosman, geboren te 
Djember (toen Nederlands 
Indië) in 1893. Maarten 
is dan dienstweigeraar en 
Jeanne is enige tijd Montes-
sorileidster. De pacifistische 

NB. Daar waar de auteur 
in dit artikel straatnamen 
en huisnummers noemt 
moet de lezer zich reali-
seren dat daarbij de toen 
gebruikte benaming en 
huisnummering zoveel 
mogelijk is aangehouden. 
Die zijn dus niet altijd 
één-op-één te projecteren 
op de huidige situatie in 
Groenekan.
Om nabestaanden te ont-
zien en/of op verzoek van 
zegslieden zijn in deze bij-
drage wellicht sommige 
personen geanonimiseerd 
en sommige adressen glo-
baal aangeduid.
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en alternatieve Maarten en 
Jeanne (Non genoemd) ko-
men in 1925 in Groenekan 
wonen en raken nauw ver-
bonden met de Werkplaats 
van zielsverwant Kees Boeke 
uit Bilthoven. 
Maarten Hulst koopt in dat 
jaar een stuk bos in Groe-
nekan [nu Vijverlaan 32-
34, FK], kapt er bomen en 
bouwt er een woning. Dat 
doet hij met geld van zijn 
vrouw, dat haar ouders in 

tie: Maarten en Non huwen 
niet voor de wet en daarover 
wordt in een geheim rap-
port van de Centrale Inlich-
tingendienst uit 1938, over 
de Werkplaats en de idealen 
van Kees Boeke c.s, nadruk-
kelijk melding gemaakt. 
“Niet alleen waren de mede-
werkers antimilitarist, ook 
op zedelijk gebied gebeur-
den er vreemde dingen in 

Indië hebben ver-
diend. Het huis 
is vlak voor de 
oorlog vergroot. 
Op de grote lap 
grond achter 
het huis begint 
Maarten een 
tuinbouwbedrijf.
Rolanda, jong-

ste dochter van Maarten en 
Non (1937): ‘Voor de oor-
log hadden mijn ouders kin-
deren in huis van rijke men-
sen die elders in het land 
woonden en die hun kind 
op de Werkplaats van Kees 
Boeke hadden zitten. Die 
kinderen waren bij ons in 
de kost, en daar verdienden 
mijn ouders geld mee’. Ge-
leidelijk werden dat steeds 
meer Joodse kinderen, hoe-
wel het altijd wel een mix 
gebleven is. Rolanda: “Mijn 
vader was heel pedagogisch, 
‘voor andere kinderen’. Z’n 
eigen kinderen moesten ge-
lukkig zijn omdat die in een 
paradijs woonden en alles 
hadden wat hun hartje be-
geerde”. De achterkant van 
de woningkaart van Vijver-
laan 26, ‘van de inwonende 
personen en dienstboden 
die niet met het gezinshoofd 
verwant zijn’, illustreert 
goed dat pensionkarakter 

van huize Hulst 
[zie foto op p15]. 

Deels aan “De 
geest in dit huis 
is liefderijk”, een 
biografie van 
Kees Boeke, ont-
lenen we de vol-
gende informa-

Het door Maarten Hulst in 
1925 gebouwde huis met 
bijgebouwen in Groenekan met 
als adres toen Vijverlaan 26 in 
Groenekan.

De voorkant van het kort voor 
de Tweede Wereldoorlog vergrote 
huis aan de Vijverlaan 26 in 
Groenekan

Een impressie van het tuinbouw-
bedrijf van Maarten en Non 
Hulst op Vijverlaan 26 in Groe-
nekan

Bilthoven. Tuinmedewerker 
Maarten Hulst bleek niet 
officieel getrouwd te zijn 
met de moeder van zijn kin-
deren!”

Géén losbandigheid

Rolanda hecht er aan de 
observaties van de Neder-
landse Geheime Dienst te 
corrigeren. Weliswaar wa-
ren haar ouders niet voor 
de wet, noch voor de kerk, 
getrouwd, maar zij waren 
wel in 1925 in het Broe-
derschapshuis in Bilthoven 
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door de Quakers in de echt 
verbonden. Ten bewijze 
daarvan overlegde Rolanda 
een krantenknipsel uit die 
tijd over de huwelijksdienst, 
in de ‘wijdingsstonde’ om 
10:30 uur. Rolanda: ‘Mijn 
vader leefde puur, seks was 
er alleen om kinderen te 
verwekken, niet voor de lol. 
Dat geeft een heel andere 
lading aan zo’n verhaal’. 
Rolanda toont een foto van 
haar vader. ‘Ik vond hem 
altijd erg op Kees Boeke lij-

ken’. Maarten Hulst en Kees 
Boeke waren beide Quakers 
en (mede) daarom ongetwij-
feld zielsverwanten.

De Werkplaats

Maarten en Non hebben 
vier kinderen als de oorlog 
uitbreekt en de drie oudsten 
zitten vanzelfsprekend op de 
Werkplaats. Hun grote tuin 
loopt achter helemaal door 
tot aan Bos Voordaan en 
daarin liggen naast de pro-

ductietuin de schooltuintjes 
van de werkplaatsleerlingen 
(de Werkers). Het is er een 
komen en gaan van kinde-
ren die er regelmatig hun 
tuintjes verzorgen. Die tuin 
is een soort Uithof avant la 
lettre van de Werkplaats. 
Onorthodoxe natuurfilo-
soof Maarten geeft ook les 
op de Werkplaats, brengt ze 
kennis over en liefde voor 
de natuur bij en onderwijst 
ze in de land- en tuinbouw. 
In de tuin staat ook een 
schuur die wat later, na de 
oorlog, ook enige tijd dient 
als schooltje.

De Werkplaats was een pri-
ma adres voor kinderen die 
een beetje moeilijk opvoed-
baar waren, en voor (rijke) 
ouders, die veel van huis 
waren, was de Werkplaats 
met zijn interne opvangfaci-
liteit een handige oplossing. 
Leraren van de werkplaats 

werden vaak be-
taald met de oogst 
van de tuinen om-
dat er regelmatig 
geen geld was voor 
normale betaling. 
Maarten’s belang-

Het gezin Hulst in hun paradij-
selijke omgeving.

Het Broederschaps-
huis van Kees en 
Betty Boeke in Bilt-
hoven waar Maarten 
en Non in 1924 in 
het huwelijk traden 
(HUA).
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rijkste inkomstenbron was 
dan ook de pensionop-
brengst van de logies van de 
werkplaatskinderen in zijn 
huis. Rolanda: ‘Ik heb nog 
een fraaie folder over die 
kinderopvang, heel mooi!”. 
Voor de oorlog ging Maar-
ten ook wel rond met een 
groentekar door de regio. 
Daar werd dan veel bij ge-
poft en, volgens de verhalen, 
door Maarten kwijtgeschol-
den! Maarten was niet erg 
zakelijk, te goed voor deze 

wereld. Rolanda: ‘Er werd 
op de Werkplaats toen nooit 
normaal les gegeven in lezen, 
rekenen en schrijven, maar 
die kennis werd opgedaan 
via praktische dingen als ge-
wassen verbouwen, fietsen 
maken, zelf de weg vinden, 
padvinderachtige dingen, 
zingen, toneel etc. Op de 
Werkplaats zitten dan veel 
Duitse en Joodse leerlingen, 
maar ook de leerkrachten 
waren vaak Duits’. Vanaf de 
zomer van 1942 ontwikkelt 
zich een web van illegaliteit 
en hulp aan Joden rond Kees 
Boeke en de Werkplaats én 
in de schooltuin van Hulst, 
waar de schuurtjes een goe-
de schuilplaats bieden. “Het 
zat daar vol met Joden en 
linkse intellectuelen.” 

In de laatste jaren van de 
oorlog zijn de Werkplaats-
gebouwen feitelijk voor het 
onderwijs gesloten geweest. 
Diverse gebouwen waren 
gevorderd door de Duitsers 
en er waren veel bombarde-
menten op het nabij gelegen 
vliegveld Soesterberg en op 
de nabijgelegen spoorlijn. 
In de hongerwinter kregen 

de leerlingen 
vanwege de on-
veilige situatie 
daarom vanuit 
de Werkplaats 
r e g e l m a t i g 
h u i s we rk o p -
drachten.

Lanzkron uit Tuindorp

De Lanzkrons zijn Duitse 
Joden die Duitsland in 
1938 zijn ontvlucht om aan 
de Jodenvervolging daar te 
ontkomen. Na hun vlucht 
zijn ze, met vele tientallen 
lotgenoten, neergestreken 
in Tuindorp en zij komen 
te wonen op de Albrecht 
Thaerlaan nr 20. Ze hadden 
veel contact met de familie 
Jochems aan de Utrechtse 
weg (nu de Koningin Wil-
helminaweg) in Groene-
kan. Mevrouw Jochems is 
zelf Duitse van geboorte en 
trekt zich het lot van haar 
gevluchte landgenoten sterk 
aan. De kinderen Lanzkron, 
Bea en Ruthi, worden via 
de Jochems naar het huis 
van Maarten en Non Hulst 
verwezen. Op 18 augus-
tus 1942 fietsen Maarten 
Hulst, zijn zoon Ernst (17 
jaar) en de Joodse zusjes 
Beatrice Babette (12 jaar) en 
Ruth (7 jaar) Lanzkron van 
Tuindorp (waar de meisjes 
met hun ouders, Moritz en 
Fanny, wonen) naar Maar-
tens huis in Groenekan. Op 
diezelfde dag zijn vrienden 
uit Rotterdam de ouders 
Lanzkron op komen halen. 
Vader Lanzkron meende 
nog dat het zo’n vaart niet 
zou lopen: ‘Ik heb in de 
eerste Wereldoorlog voor 
de Duitsers gevochten, heb 
zelfs een medaille, dus mij 

Maarten Hulst, 
eind 20-er jaren

Medewerkers en leerlingen van de Werkplaats van Kees 
Boeke in Bilthoven, gefotografeerd eind 30-er jaren.
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overkomt niets’. Maar die 
vrienden voelden niets voor 
uitstel: ‘dat gaan we niet 
afwachten, kom mee!’ De 
ouders Lanzkron hebben de 
hele oorlog in Rotterdam op 
een achterkamertje gezeten, 
en mochten dus ook niet 
weten waar hun kinderen 
ondergebracht waren! 
Maarten en Non ontvangen 
voor de meisjes Lanzkron 
voedselbonnen van de on-
dergrondse. De zusjes wor-
den in het gezin behandeld 
als eigen kinderen. Na de 
oorlog, is Rolanda Hulst 
met Ruthi Lanzkron nog 
bij de Jochems op bezoek 
geweest. De Jochems zijn 
na de oorlog voor hun steun 
aan Joodse onderduikers 
met een Yad Vashem-onder-
scheiding geëerd.
 In de loop van de oorlog 
verstopt de familie Hulst 
nog negen andere Joden 
voor korte of langere tijd in 
hun huis. En alsof dat nog 
niet genoeg is zijn zij ook 
betrokken bij andere ver-
zetsactiviteiten.

Bouke en Froukje Koning

Maarten 
en Non 
Hulst ge-
ven in de 
schuur op 
hun ter-
rein, toen 
Z o n n e -

weide genoemd, (nu Vij-
verlaan nr 32A) ook onder-
dak aan de rode pacifist en 
dienstweigeraar Bouke Ko-
ning (1915-1998) en zijn 

vrouw Froukje Koning-Kra-
mer (1914-1995). Bouke is 
goed geïnformeerd over het 
lot van de Joden in Duits-
land en werkt vanaf 1939 
net als Maarten op de Werk-
plaats van Kees Boeke. Die 
Werkplaats wordt in de oor-
log al snel een broedplaats 
van verzet tegen de Duitse 
bezetter en een steunpunt 
van de bekende verzetsgroep 
van Joop Westerweel. Bij die 
groep is ook Bouke betrok-
ken en hij zet zich, net als 
Maarten, in voor het redden 
van bedreigde Joodse me-
demensen. Samen met zijn 
vrouw Froukje (Koning-
Kramer, 1914-1995) laat 
hij ook Joden onderduiken 
in hun eigen huis, waaron-
der Margalith Rosenthal en 
Lotte Wahrhaftig (later Sie-
sel). Op 11 maart 1944 zijn 
Bouke en Joop Westerweel 
met twee Joodse meisjes op 
weg naar de Belgische grens, 
als ze door de Duitsers wor-
den verrast en gearresteerd. 
Het persoonsbewijs dat 
Bouke gebruikt wordt hem 
noodlottig. De identiteit die 
hij heeft aangenomen blijkt 
van een man die gezocht 
wordt voor moord op een 
Duitse Gestapoman! Bouke 
komt terecht in kamp Vught 
en vandaar wordt hij door-
gezonden naar de kampen 
Oranienburg (onderdeel van 
concentratiekamp (KZL) 
Sachsenhausen), Dora, 
Ravensbrück en tenslotte 
Peltoff, waar hij door de 
Russen wordt bevrijd. Joop 
Westerweel wordt in 1944 
in kamp Vught gefusilleerd. 

Op 16 juni 1964 worden 
Bouke en Froukje Koning 
daarvoor door Yad Vashem 
onderscheiden als Righte-
ous Among the Nations.

Kamp Vught

Maarten Hulst, Bouke en 
Froukje Koning waren al-
lemaal betrokken bij de on-
dergrondse. Door verraad 
van één van de jongens van 
het verzet, die na zware mar-
telingen namen noemde, 
wordt ook Maarten op een 
avond in december 1943 op-

De teruggestuurde ansichtkaart 
aan Maarten Hulst waarmee 
Non Hulst de censuur van kamp 
Vught probeerde te ontduiken. 
Zij had aan de voorkant van de 
kaart een foto van haarzelf en 
van dochter Rolanda  laten af-
drukken, maar dat werd door de 
censuur onderschept 
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gepakt en belandt hij, via de 
gevangenis in Amsterdam, 
in kamp Vught. Hij wordt 
beschuldigd van deelname 
aan verzetsactiviteiten. De 
Duitsers doorzoeken de wo-
ning en treffen zes slapende 
kinderen aan. Non houdt 
vol dat het haar eigen kin-
deren zijn. Omdat kinderen 
geen eigen identiteitskaart 
nodig hebben is controle 
moeilijk en de Duitsers la-
ten dit verder maar zitten. 
In tegenstelling tot Bouke is 
Maarten in september 1944 
vrijgelaten en lopend weer 
thuis gekomen. Rolanda: 
‘Waarom mijn vader een an-
dere behandeling kreeg dan 
Bouke weten we niet echt, 
maar we hebben daar zelf 
een verklaring voor bedacht. 
Wij denken dat mijn vader, 
zèlfs voor de Duitsers, zó so-
ciaal was, echt een likeable 
person, dat hij daarmee veel 
goodwill heeft gekweekt en 
dáárdoor uiteindelijk is vrij-
gelaten’.

Na korte tijd wordt de situ-
atie op Vijverlaan 26 toch zó 
zorgwekkend dat de kinde-
ren Lanzkron tijdelijk naar 
een ander adres worden 
overgebracht, bij familie van 
Maarten in Zaandam. In 
juni 1944 haalt Non de kin-
deren weer naar Groenekan, 
maar in Juli moet ze hen al 
weer elders onderbrengen, 
op een adres dat via de on-
dergrondse loopt, helemaal 
in Dedemsvaart (Overijs-
sel).

In december 1944 haalt 
zoon Ernst op een tan-

dem, door sneeuw en ijs en 
Duitse controles, met onge-
looflijke moed en doorzet-
tingsvermogen de kinderen 
Lanzkron weer op uit Dede-
demsvaart en brengt ze vei-
lig terug op de Vijverlaan in 
Groenekan. 

De zusjes blijven verder bij 
de familie Hulst tot het ein-
de van de oorlog. Zij noe-
men Maarten en Non vader 
en moeder, zowel tijdens de 
oorlog als daarna. Ook de 
ouders Lanzkron overleven 
in onderduik de oorlog.

Razzia’s

Voor de oorlog stond er al 
een Joodse jongen, Emile 
Hartog genaamd, officieel 
bij de gemeente geregis-
treerd als inwonend bij de 
familie Hulst. Hij heeft de 
hele oorlog bij de familie 
Hulst gewoond en de oor-
log overleefd. Rolanda: “Ik 

weet nog wel, mijn vader 
zat toen in kamp Vught ge-
ïnterneerd, dat er een razzia 
was. De Duitsers kwamen 
‘s avonds het huis in ter-
wijl de kinderen allemaal 
in bed lagen. Mijn moeder 
heeft toen kordaat opgetre-
den: ‘dit zijn allemaal mijn 
kinderen en je laat ze lekker 
slapen!’ Emile heeft toen uit 
angst (want hij hoorde die 
Duitsers natuurlijk het huis 
binnenkomen), z’n papie-
ren opgegeten. Hij was een 
hartstikke roodharig, Joods 
jongetje en ik denk dat hij 
een beetje een watje was. Ik 
weet nog dat ik na de oorlog 
met mijn moeder bij hem 
ben geweest.

Woningkaart van de gemeente 
Maartensdijk waarop het pensi-
onkarakter van huize Hulst dui-
delijk tot uiting komt 
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Ze hadden bij de familie 
Hulst geen schuilplaatsen 
voor de kinderen. Kinde-
ren hadden geen eigen per-
soonsbewijs en je kon ze dus 
eenvoudig claimen als ‘eigen’ 
kinderen. De kinderen die 
bij Hulst ondergedoken za-
ten, gingen in de oorlog niet 
naar school. Voor de tieners 
en volwassenen waren er wel 
plekken om je te verbergen. 
Onder meer hadden ze in 
de keuken een inloopkast en 
daarachter was een luik met 
een trap naar boven. Dat 
was een schuilplaats voor 
de mannen. Een oom van 
Rolanda was een fervente 
roker en die kuchte vaak, 
dus dat was link als die zich 
daar moest verstoppen. Die 
rokende oom en zijn vrouw 
hebben een tijdje bij Hulst 
in huis gezeten om Non 
te helpen, terwijl Maar-
ten vastzat in kamp Vught. 
Oom was een volwassen 
man, dus die mocht niet zo 
maar in het dorp rondlopen 
in verband met de kans dat 
hij zou worden opgepakt 
voor de Arbeitseinsatz in 
Duitsland. 

Kantje boord

Uit het bos naast Hulst kwa-
men er onverwacht Duitsers 
aanzetten. Die zagen de 
oudste zoon, Ernst (toen 
ca. 17 jr), in de tuin aan het 
werk. Gelukkig moesten ze 
nog over de sloot heen zien 
te komen en in die tussen-
tijd heeft Ernst zich verstopt 
in de bijgebouwen naast 
het huis. Hij zag er welis-

Dat verhaal en die spanning 
herinnert Rolanda zich nog 
goed: ‘Die spanning van de 
volwassenen heb ik opge-
vangen en daar heb ik me als 
kind altijd heel alleen in ge-
voeld. Volwassenen zijn met 
zichzelf bezig en niet met de 
angst van een kind. Ik was 
écht angstig. Ik begreep best 
wat er aan de hand was’. Dat 
betekent niet dat Rolanda 
de keuzes van haar ouders 
in de oorlog afkeurt. In te-
gendeel, zij respecteert niet 
alleen ten volle dat zij hun 
eigen veiligheid en die van 
hun gezin op het spel zetten 
voor mensen in doodsnood, 
maar ze is er ook trots op!

waar nog 
vrij jong uit, 
maar nam 
toch maar 
geen risico. 
De Duitsers 
hebben hem 
daar naar 
binnen zien 
gaan maar 
er niet uit 
zien komen. 
Toen heb-
ben ze ge-
probeerd de 
deur open 
te maken, 
maar toen 
dat niet snel 
genoeg luk-
te hebben 
ze door het 
slot heen 
geschoten. 
Niemand had gezien waar 
Ernst gebleven was, ook zijn 
moeder niet. Oom die bin-
nen in huis was, stond voor 
het raam, verstijfd als een 
standbeeld, uit angst. Hij 
dacht dat de Duitsers hem 
al gezien hadden en dat ver-
stoppen dus geen zin meer 
had. Rolanda: ‘Mijn moeder 
was toen heel angstig, want 
wist ook niet waar Ernst 
was, en de Duitsers schoten 
door de deur in de kamer 
waarvan zij dacht dat hij 
daar binnen was. Dat was 
heel spannend!’ 

Na afloop bleek dat Ernst 
ónder het balkon in de sloot 
was gaan liggen! Gelukkig 
zijn toen zowel die oom als 
Ernst met de schrik vrijge-
komen.

De kinderen Hulst, Ernst, Clara 
en Robbie, in 1935.
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Rolanda: ‘Mijn twee oudere 
broers Ernst en Rob en ou-
dere zus Clara zijn op de 
werkplaats geweest, maar 
ik nooit!’  Toen de oorlog 
afgelopen was, was Rolanda 
nog net 7 jaar oud en haar 
broers en zus riepen: ‘doe 
haar in Gods naam niet op 
de werkplaats maar op een 
gewone school!’ Het eerste 
jaar heeft ze privéles gehad 
van mevrouw Pieper, zodat 
ze in de 2e klas kon instro-
men op de School met de 
Bijbel in Groenekan! Die 
School met de Bijbel was 
voor Rolanda een trauma-
tische ervaring. Ze hoorde 
er niet bij, moest psalmen 
leren, maar ze hadden thuis 
het verkeerde psalmenboek-
je. Haar moeder was van 
huis uit hervormd, maar 
de dorpskerk en de School 
met de Bijbel in Groenekan 
waren ‘Bonders’ (Gerefor-
meerde Bond). ‘Wij waren 
verder natuurlijk de schande 
van de buurt, want op zon-
dag was mijn vader gewoon 

in de tuin aan het werk met 
ontbloot bovenlijf!’ Qua 
leren kwam het overigens 
wel goed. Ze heeft de hele 
school daar afgemaakt en 
zelfs het Joodse onderduik-
kind Ruthi Lanzkron heeft 
na de oorlog nog een tijdje 
op de School met de Bijbel 
gezeten!

Buitenbeentjes

In Groenekan waren de 
Hulsts buitenbeentjes. Ze 
hoorden niet bij de strenge 
kerk en dat Rolanda na de 
oorlog op de School met 
de Bijbel terecht kwam, 
was dan ook uitzonderlijk. 
Na de oorlog zijn ook mijn 
oudere zus Clara en oudere 
broer Rob naar een gewone 
school gegaan. Ernst moest 
toen eigenlijk in dienst, en 
meteen maar naar Neder-
lands Indië. Hij heeft dienst 
geweigerd en is daardoor in 
de gevangenis terecht ge-
komen. Daaruit is hij ge-
vlucht, opnieuw opgepakt 

en hij heeft toen heel lang 
(2 jaar) in Nieuwersluis zit-
ten wachten tot hij voor zou 
komen. Hij werd uiteinde-
lijk veroordeeld tot nog eens 
2 jaar burgerdienst en heeft 
die tijd in Vledder gezeten. 
De anekdote wil dat al die 
dienstweigeraars met hun 
schop in de greppel soldaatje 
lagen te spelen. Na Vledder 
heeft Ernst nog een tijd in 
Woensel/Eindhoven in een 
psychiatrische inrichting ge-
werkt. Pas in 1950 of daar-
omtrent is hij vrij gekomen, 
en bleek dat hij en passant 
ook nog eens TBC had op-
gelopen.

Door al die verwikkelingen 
had Ernst natuurlijk een 
dramatische schoolcarrière: 
na de Werkplaats had hij 
geen andere school meer 
bezocht, niets meer geleerd. 
Daarna heeft hij wel aan wat 
werkkampen deelgenomen 
en aan een internationale 
vrijwillige hulpdienst. Bij 
die laatste activiteit heeft 

hij zijn vrouw 
ontmoet, een 
Zwitserse. Zij 
was verpleeg-
kundige en het 

Rolanda Hulst op 
de School met de 
Bijbel in Groene-
kan geflankeerd 
door haar over-
buurmeisjes en 
vriendinnen, Erna 
en Wanda von Kre-
feld, gefotografeerd 
in de 2e helft van 
de 40-er jaren
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paar is toen naar Nederland 
gekomen en Ernst heeft hier 
een kuur gevolgd om van 
die TBC af te komen. Toen 
was hij inmiddels de vijf-
entwintig voorbij en moest 
om in zijn levensonderhoud 
te kunnen voorzien, nog 
een beroep leren. Hij heeft 
in Utrecht de grafische op-
leiding gevolgd en daarin 
een baantje kunnen vinden. 
Na enige tijd is hij met zijn 
vrouw naar Zwitserland ver-
huisd, naar een mooi huis 
van zijn schoonouders. In 
Zwitserland heeft hij lang 
in de zetterij van een krant 
gewerkt.

Dit is overigens dezelfde 
Ernst Hulst die in die stren-
ge winter van 1944 op een 
tandem de Joodse onder-
duikkinderen Ruthi en Bea 
Lanzkron dwars door de 
Duitse linies uit Dedems-
vaart heeft teruggehaald!

Hongerwinter

De familie Hulst heeft in 
de hongerwinter niet echt 
honger geleden. Ze hadden 
natuurlijk die forse groen-
tetuin achter hun huis lig-
gen. Een familie-anekdote 
wil dat ze een hele kuil met 
aardappels hadden, langs de 
kant van het bos. Op een 
gegeven moment waren die 
er tot op de laatste aardap-
pel uitgehaald. Niemand ge-
bruikte het woord ‘gestolen’. 
Ze hadden zo iets van: ‘dat 
moet dan maar, die mensen 
hebben ook honger’. Rolan-
da: ‘Ik herinner me wel dat 

in die hongerwinter mijn 
vader probeerde de wortels 
van de witlof nog eetbaar te 
maken! Zó verschrikkelijk 
bitter! Ik zie hem nog bij de 
kachel staan roeren om te 
proberen er iets lekkers van 
te maken’. 
Rolanda weet niet of haar 
vader contacten had met 
politieman Rakers op de 
Utrechtseweg (nu de Ko-
ningin Wilhelminaweg), 
een belangrijke verzetsman 
in de Groenekanse context. 
‘Daar werd in het bijzijn van 
een klein kind niet over ge-
sproken!’ Ze heeft ook geen 
weet van andere onderdui-
kers in het dorp. Wel meent 
ze haast zeker te weten dat 
haar vader bekend was met 
de verzetsactiviteiten van 
Siem Buddingh’ op Vijver-
laan 6 in Groenekan. In 
tegenstelling tot de Joodse 
onderduikers bij Buddingh’ 
hielden de onderduikers bij 
Hulst in huis zich gedeisd. 

Na de bevrijding

De ouders Lanzkron zijn 
na de oorlog teruggeko-
men en weer in hun oude 
huis in Tuindorp (Albrecht 
Thaerlaan 20)  gaan wonen. 
Dat was lekker dichtbij en zo 
konden ze langzaam de band 
met hun kinderen weer her-
stellen. Dat moest heel gelei-
delijk om de overgang niet 
te abrupt te maken. Voor de 
kinderen waren Maarten en 
Non inmiddels hun ouders, 
hoewel Non wel eens tegen 
hen heeft gezegd niet zeker 
te weten of hun ouders nog 
terug zouden komen. Voor-
al de oudste, Bea, heeft veel 
last van beide overgangen 
gehad. De families Hulst 
en Lanzkron zijn altijd met 
elkaar in contact gebleven, 
ook de kinderen van beide 
gezinnen onderling. 
In het archief van de ge-
meente Maartensdijk trof 
de auteur een begeleidings-

briefje bij een on-
derduikverklaring 
aan, gedateerd 27 
december 1946, 
gericht aan Maar-
ten Hulst voor de 
kinderen Lanz-
kron. Die ver-
klaring was (ook 
toen al!) nodig 

Onderduikverkla-
ring na de oorlog 
door de gemeente 
Maartensdijk afge-
geven aan Maarten 
Hulst voor de kinde-
ren Lanzkron
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voor b.v. uit het buitenland 
(in dit geval dus Duitsland) 
afkomstige burgers die naar 
Nederland gevlucht waren 
en die niet over verblijfs-
papieren beschikten, om-
dat ze hier ondergedoken 
hadden gezeten. Als ze niet 
naar Duitsland (hun vervol-
ger) of een ander land van 
herkomst terugwilden dan 
vroegen ze zo’n onderduik-
verklaring aan. Met zo’n 
verklaring van de vreemde-
lingenpolitie konden ze hier 
enige tijd als Statenlozen 
verblijven. Gedurende de 
procedure mochten ze niet 
teruggestuurd worden  naar 
het land van herkomst.

Rolanda: ‘Het is toch wel 
bijzonder dat alle kinderen 
die bij ons in huis zaten 
er goed doorheen zijn ge-
komen!’ Ruthi Lanzkron 
woont nu in Israël. Rolanda 
heeft met haar op het Mon-
tessorilyceum in Zeist geze-
ten en daarna zijn ze samen 
in Amsterdam aan een ver-
volgopleiding begonnen. 
Ruthi arbeidstherapie en 
Rolanda fysiotherapie. Dat 
was in 1959, het jaar dat 
Maarten overleden is. Ruthi 
heeft de opleiding niet afge-
maakt en is het jaar daarop 
naar Israël gegaan. 

Brand en nieuwbouw

Maarten Hulst overleed in 
1959 aan keelkanker in het 
huis dat hij in 1925 had ge-
bouwd en kort voor de oor-
log had vergroot. Het huis is 
in 1962 afgebrand door een 

s choor s t een -
brand, die op 
zolder begon. 
Non Hulst had 
het na de brand 
moeilijk en 
heeft toen wat 
afgezworven. 
Na de brand is 
er met de no-
dige vertraging 
door vergun-
ningperikelen 
(ook toen al!) 
een Rietvel-
dachtig huis 
gebouwd. Zoon Rob was 
toen inmiddels architect, 
een leerling van Rietveld, en 
heeft eerst een huis voor zijn 
zus ontworpen en gebouwd 
(nummer 34) en daarna 
het ‘Rietveldhuis’ voor zijn 
moeder (nummer 32). Non 
wilde eigenlijk een bunga-
low, alles gelijkvloers, maar 
het huis moest van de ver-
zekering twee verdiepingen 
tellen. Achteraf vond Non 
dat wel fijn want zo kon ze 
de bovenverdieping verhu-
ren en was ze niet zo alleen 
in dat grote huis. Het was 
wel wat gehorig. 
In 2018 is het Rietveld-
pand gesloopt en is er op die 
plaats de huidige rietgedekte 
villa neergezet.

Na de oorlog, heeft Ernst 
met zijn Zwitserse vrouw 
nog een tijdje in het bijge-
bouw, ‘De Zonneweide’, 
gewoond. Er was toen na-
tuurlijk volop woningnood. 
Dat bijgebouw is ooit door 
tandarts Hazeleger, die na 
Hulst de Rietveldwoning 

op nummer 32 betrok, ver-
bouwd tot een woning voor 
zijn ouders. Naderhand is 
het terrein gesplitst en is 
het bijgebouw, nu nummer 
32A, apart verkocht. Daar 
wonen nu Eugene en Flo-
rence Mittendorff.

Onderscheiden

Maarten noch Non zouden 
zich ooit op de borst klop-
pen voor het helpen van 
(Joodse) medemensen in 
nood. Desondanks heeft 
de familie Lanzkron in Is-
raël gepleit voor een Yad 
Vashem-onderscheiding 
voor de familie Hulst. Op 
15 maart 1966 zijn Maarten 
(postuum), Non en Ernst 

Het ‘Rietveldachtige huis dat 
zoon Robbie Hulst voor zijn 
moeder ontwierp en bouwde op 
de plaats van het in 1962 af-
gebrande huis dat zijn vader in 
1925 had gebouwd  
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dan toch onderscheiden 
voor hun hulp aan Joodse 
medemensen in nood als 
‘Rechtvaardigen onder de 
Volkeren’. Non heeft in dat 
jaar in Israël ook de sym-

Verantwoording
De informatie waarop dit 
verhaal is gebaseerd is af-
komstig van:
-   De database van Yad 
Vashem
-   ‘De geest in dit huis is 
liefderijk’, een biografie van 
Kees Boeke
-   RHC Vecht en Venen te 
Breukelen (RHCVV), Ge-
meentearchief Maartensdijk 
periode 1926-1957

bolische Yad Vashem-boom 
geplant. In 1999 is Rolanda 
met haar zus Clara nog gaan 
kijken hoe groot die boom 
nu was: ‘Hij was al fors uit 
de kluiten gewassen’.

Non is in 1983, toen ze 80 
werd, verhuisd naar Ooster-
beek naar een vegetarisch 
bejaardenhuis. Tot haar 
overlijden in 1993 heeft ze 
daar gewoond.

Non Hulst ontvangt in 1966 in Israël de Yad Vashem onderscheiding als ‘Rechtvaardigen onder de Vol-
keren’, voor zichzelf, voor Ernst en postuum voor Maarten, en ze plant bij die gelegenheid symbolisch een 
boom

-   RHCVV, Archief Wo-
ningkaarten Maartensdijk 
1920-1950
-   Archief Vierklank: 
20100502 fam. Jochems, 
door Koos Kolenbrander
-  ‘Groenekan en de Tweede 
Wereldoorlog’, 2015, door 
Frank Klok, Wim Hoebink, 
Wim van Schaik.
-   Gesprek in 2018 met 
Rolanda Hulst

De foto’s in dit artikel:
-   zijn grotendeels afkom-
stig uit het privé-archief van 
Rolanda Hulst 
-   de foto van de familie 
Jochems is afkomstig uit 
het privé-archief van Koos 
Kolenbrander
-   de woningkaart van 
Vijverlaan 26 komt uit het 
archief van de RHCVV te 
Breukelen.
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Publicatie in 2015 van de 
voorgaande informatie in 
het boek ‘Groenekan en 
de Tweede Wereldoorlog’ 
brengt de auteur in 2018 in 
contact met Rolanda Hulst 
(1937), jongste dochter van 
Maarten en Non Hulst en 
geboren in Groenekan op 
4 oktober 1937. Rolanda 
heeft aan die oorlogstijd nog 
steeds een warme vriend-
schap overgehouden met 
één van de bij hen onder-
gedoken Joodse kinderen, 
Ruthi Lanzkron uit Tuin-
dorp. Ruthi woont nu in Is-
raël, maar zou eind augustus 
2019 haar vriendin Rolanda 
in Nederland bezoeken. De 
auteur zou van die gelegen-
heid gebruik maken hen 
beiden te interviewen om 

aanvullend materiaal voor 
dit portret te verzamelen. 
Helaas werden beide dames 
op leeftijd voor die tijd ge-
troffen door ingrijpende me-
dische ‘ongemakken’ die een 
tweede gesprek onmogelijk 
maakten. De auteur heeft 
desalniettemin gemeend 
de beperkte informatie uit 
de eerdere ontmoeting met 
Rolanda, met haar instem-
ming, alsnog te publiceren. 

Rolanda was in die oorlogs-
tijd nog te jong om eigen 
betrouwbare herinneringen 

te hebben aan die periode 
en om eigen feitenkennis 
aan die oorlogsperiode toe 
te kunnen voegen. Wel kan 
ze enkele van haar ongetwij-
feld subjectieve observaties 
en emoties uit die tijd delen. 
Noch haar vader, noch haar 
moeder hebben na de oor-
log veel verteld over wat ze 
in de oorlog hebben gedaan. 
Rolanda: ‘Dat past ook wel 
bij het geheimzinnige ka-
rakter van alles uit die tijd’. 
Haar oudere broer Ernst 
(1926), zus Clara (1929) en 
Rob (1933) hadden aan die 
periode meer eigen herinne-
ringen kunnen toevoegen, 
maar zij zijn helaas over-
leden en hebben ook geen 
materiaal over die periode 
nagelaten.

Ruthi (de kleinste) en Bea (uiterst 
links) Lanzkron na de oorlog 
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Een aantal ingekwartier-
de Duitse soldaten kwam op 
zaterdagmorgen 5 mei 1945 
ontdaan bij moe van Dijk 
de keuken van de boerderij 
achter de hervormde kerk 
in Maartensdijk inlopen. 
‘Het is nu eindelijk vrede 
en toch moeten we nog in 
Westbroek gaan vechten’, 

zeiden ze. Ze wisten dat 
moe van Dijk in Westbroek 
was geboren. De soldaten 
van de tweede compagnie, 
behorend tot het korps ver-
bindingen afdeling 488 en 
werkzaam hij de Funk-Zen-
trale (radiotelegrafie) waren 
eind november 1944 vanuit 
Bilthoven te Maartensdijk 

ingekwartierd. In het dorp 
waren zes Funkstellen ge-
plaatst op enkele kilometers 
afstand van de korpsstaf aan 
de Bilderdijklaan en Jagtlust 
te Bilthoven. Bij de familie 
Van Dijk aan de Dorpsweg 
32 verbleven een onderof-
ficier en zes manschappen 
in de voorkamer. Gebrui-
kelijk was dat de Ortskom-
mandant bij de gemeente 
de nodige ruimten opeiste 
om soldaten onder te bren-
gen. De gemeente regelde 
de huisvesting in het dorp. 

Het verloren schaakspel
Begin 2005 kwam de auteur - bijna zestig jaar na 
de bevrijding - via zendamateur Gerard Achterberg 
uit Driebergen in contact met de 82-jarige Hanns 
Thomas uit Köningswinter in Duitsland. Hanns 
was tijdens het laatste jaar van de bezetting als tele-
grafist ingekwartierd bij een boer in Maartensdijk. 
Alvorens zijn herinneringen aan het laatste jaar van 
de bezetting te publiceren, heb ik deze eerst doorge-
nomen met verschillende families in het dorp, waar 
de Duitse  soldaten destijds in huis verbleven.

Hanns Thomas achter zijn zend-
installatie, waarmee hij regel-
matig contact heeft met Gerard 
Achterberg uit Driebergen (ca. 
2005).
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Degenen die ruimte voor 
de soldaten beschikbaar 
stelden, ontvingen een ver-
goeding en waren er tege-
lijkertijd van verzekerd dat 
de stroom niet zou worden 
afgesloten. De soldaten ont-
vingen iedere dag eten van 
de compagniekeuken uit 
Bilthoven. 

Radio Oranje
 
Het waren jongens van begin 
twintig jaar oud. De mees-
ten hadden een middelbare 
of hogere schoolopleiding 
genoten. De inmiddels 82-
jarige Hanns Thomas uit 
Königswinter had de leiding 
over de groep bij de fam. 

van Dijk. Hanns ontving na 
zes maanden actieve dienst 
in Polen en Rusland een op-
leiding voor radiotelegrafist 
en decodeerder. In Maar-
tensdijk stonden volgens 
een verslag van een spiona-
gedienst vanaf november 
1944 tot maart 1945 zes 
zendinstallaties: Dorpsweg 

32 87, 92, 102, 117 en l19.
De installaties waren te-
lefonisch verbonden met 
de Commandopost in de 
boerderij aan Dorpsweg 85. 
Het waren gemotoriseerde 
zend- en ontvangststations 
met een 100 watt-zender 
en een eigen stroomvoor-
ziening. Er stond een tien 
meter hoge antennemast in 
de tuin. Onder leiding van 
een onderofficier werkten 4 
telegrafisten, 1 telegrafist-
chauffeur en 1 telegrafist-or-
donnans. Ze verzorgden het 
draadloos radioverkeer voor 
het Generalkommando van 
het 88ste legerkorps. 

Vanaf 15 april 1945 waren 
de soldaten van de gehele 
tweede compagnie in Maar-

De laatste dag bij de fam. van 
Dijk met v.l.n.r. Fred Huken, 
Marhias Paas, Horst Sluck, Ma-
rie van Dijk, Hannes Ley, Hanns 
Thomas, Albert Nielsen en Hein 
Post (12 mei 1945).

Berichten van het verzet aan 
de geallieerden m.b.t. de Duitse 
troepen gelegerd in Maartens-
dijk van 15 februari en 16 april 
1945.
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tensdijk ingekwartierd. Ra-
diotelegrafie mocht alleen 
worden gebruikt wanneer 
de telefoonverbindingen en 
het telexverkeer waren on-
derbroken. Het telegraaf-
verkeer werd zowel door de 
bezetter als de bevrijders 
gepeild en afgeluisterd. Aan 
het Rembrandtplein 6 te 
Bilthoven verbleef een een-
heid van zes Engels spreken-
de Duitse soldaten die het 
radioverkeer van de bevrij-
ders afluisterde. Ze maakten 
gebruik van de befaamde 
Enigma codeermachine. Bij 
van Dijk stond de zendwa-
gen in een lege hooiberg. 
Ernaast stond een tweede 
hooiberg. In de berg was 
een groot hol gemaakt, dat 
door een met hooi gedekt 
luik was afgesloten. Tijdens 
een razzia verstopten zeven 
man, o. a. de jongens van 
de families van Eek en van 
Rossum, zich in dit hol op 
maar enkele meters van de 
zendwagen, In het huis van 
de familie van Rossum aan 
Dorpsweg 30, rechts van de 
kerktoren, was ook een een-
heid van de tweede compag-
nie ingekwartierd. De leider 
hiervan was de onderofficier 
Ferdinand Pieper. Hij volg-
de voor het uitbreken van 
de oorlog een opleiding tot 
priester. De heer van Ros-
sum liep dikwijls naar de 
boerderij van van Dijk om 
te informeren hoe het met 
de bevrijding van Nederland 
zat. Bij een goed bericht dat 
de Duitsers via radio Oranje 
hadden vernomen, trakteer-
de Van Rossum op sigaren. 

Zangkoor 

De omgang van de solda-
ten met de families waar zij 
waren ingekwartierd leverde 
weinig spanningen op. Er 
werd Nederlands gespro-
ken. Op de boerderij van 
de familie van Dijk zaten 
de soldaten ‘s avonds vaak 
bij de familie in de keuken 
te praten en een kaartje te 
leggen. Dikwijls kwam de 
fles op tafel. Marie van Dijk 
had een keer van rogge jene-
ver gestookt. De drank was 
zo pittig, 70% alcohol, dat 
haar man Henk van Dijk de 
volgende morgen niet tot 
melken in staat was. Via de 
Ortskommandant, eveneens 
aan de Dorpsweg ingekwar-
tierd, vernam de familie van 
Dijk dat er paarden zouden 
worden gevorderd. De zoon 
Gert van Dijk liet daarop 
hun eigen paard zo schrik-
ken dat het beest niet meer 
te vangen was. Later stond 
het beest in hun eigen stal 
tussen een detachement 
paarden van de Duitsers. 

De in Maartensdijk inge-
kwartierde, thans 95-jarige 
Obergefreiter Kurt Hertel 
was voor de oorlog koor-
leider en organist bij een 
hervormde gemeente in 
Thüringen. Hij organiseerde 
in Maartensdijk een koor 
met twaalf zangers. Ze oe-
fenden twee maal per week 
en traden regelmatig op in 
het Wilhelminagebouw. 
Hun repertoire bestond uit 
volksliederen, hymnen, ca-
nons en werk in de stijl van 
de Comedian Harmonist. 
Bij het repertoire behoorden 
ook de liedjes van de Ram-
blers. Tijdens winteravon-
den trad het koor ook wel 
eens op verzoek bij boeren 
in het dorp op. Dochters 
van op de boerderijen ver-
blijvende evacués sloten zich 
soms bij het koor aan. 

Vertrek naar Bilthoven, Foto 
genomen t.h.v. huidige perceel 
Dorpsweg 140 te Maartensdijk 
(13 mei 1945).
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Het verzet 
Hanns Thomas heeft zich 
dikwijls afgevraagd waarom 
het Maartensdijk’s verzet, 
in tegenstelling tot dat van 
Westbroek, weinig van zich 
liet merken. Pas in 1970 
hoorde hij van de voorma-
lige Hauptwachtmeister van 
de tweede compagnie, Wil-
helm Goldschmidt, dat deze 
tijdens de bezetting contact 
heeft gehad met de leider 
van het verzet in Maartens-
dijk, volgens zijn zeggen een 
onderwijzer. De twee heren 

maakten de afspraak niets 
tegen elkaar te zullen on-
dernemen. Volgens Hanns 
Thomas kregen ze na de 
bevrijding ruim de gelegen-
heid hun geheime stukken 
bij een bakker in het dorp 
in de oven te verbranden. 
De overval op het distribu-
tiekantoor in het gemeente-
huis was een actie van leden 
van een verzetsgroep uit een 
andere gemeente. Ondanks 
de genoemde afspraak van 
Goldschmidt met het Maar-
tensdijk’s verzet is er o.a. bij 
de familie van Putten aan de 
Eikensteeg een ondergedo-
ken joodse familie opgepakt, 
weggevoerd en is daar nooit 
meer iets van vernomen. 

Schaakspel 

Een collega van Hanns Tho-
mas, George Kilens, heeft 
bij zijn vertrek een schaak-

bord bij een boerderij achter 
in het dorp waar hij was in-
gekwartierd, achtergelaten. 
De boerderij stond een stuk 
van de weg af in het land. Er 
woonde ook een meisje in 
huis dat de hele dag zong. 
Kilens is na de oorlog nog 
herhaaldelijk in Maartens-
dijk geweest, maar kon de 
boerderij niet meer terug-
vinden. 

Canadezen 

Op 13 mei 1945 zijn de 
Duitse soldaten in Maar-
tensdijk door de Canadezen 
in de buurt van de Bantam-
laan en de Eyckensteinse 
bossen ontwapend en afge-
voerd naar een met prikkel-
draad afgescheiden terrein 
aan de Gerard Doulaan te 
Bilthoven. De volgende dag 
kwamen enkele mensen uit 
Maartensdijk met brood 
langs. Ze waren bezorgd 
dat de Duitsers niet te eten 
zouden krijgen. Op 25 mei 
1945 begon de terugtocht 
via de provincie Noord Hol-
land naar Duitsland. 

Op de vraag wat Hanns 
Thomas vindt van de on-
langs ontstane gedachte om 
na 60 jaar de jaarlijkse vie-

ring van de bevrijding om 
te zetten in ‘een dag van 
de democratie.’ antwoordt 
Thomas: ‘ik ben van me-
ning dat er zoveel mensen 
voor de vrijheid hun leven 
hebben moeten offeren dat 
daarvoor een bijzondere 
gedenkdag moet blijven be-
staan. Dit heeft niets met de 
staatsvorm democratie van 
doen’. 

Deze bijdrage werd eer-
der gepubliceerd in de 
Vierklank van 11 mei 
2005. Wij nemen dit 
artikel  op in dit the-
manummer vanwege de 
context die dit verhaal 
biedt aan de bijdrage van 
Karien Scholten over het 
drama van Westbroek, 
elders in dit nummer 
van Sint Maerten. 
Eén van de met name 
genoemde Duitse solda-
ten figureert namelijk in 
beide artikelen.

Ontvangst op het gemeentehuis 
in De Bilt met v.l.n.r. burge-
meester Tchernoff, Hans Brug-
man, Hanns Thomas, Kart Pledt 
en Georg Kilens (4 juli 2001).

Koos Kolenbrander
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Leen de Raadt en Henk van 
Zijtveld schrijven in hun arti-
kel De trieste bevrijdingsdag 
van Westbroek (St. Maerten 
13): Vanaf 1942/1943 krijgt 
Westbroek nog een geheel an-
dere categorie inwoners, wan-
neer de Duitse Wehrmacht 
voor haar soldaten inkwartie-
ring opeist. In het laatste jaar 
wordt hun aantal geschat op 
zo’n 200 man. Het is niet 
duidelijk waarom zij hier ge-
legerd waren. In het algemeen 
wordt echter verondersteld 
dat de Duitse soldaten na 
hun vele gevechtshandelingen 
de gelegenheid kregen om ‘op 
verhaal’ te komen, eventueel 

om te zijner tijd weer ‘uitge-
rust’ naar nieuwe fronten te 
trekken. Die veronderstelling 
strookt met de aanwezigheid 
van een speciale ‘officier van 
gezondheid’ die in Westbroek 
was ingekwartierd en later 
nog een cruciale rol zou spelen 
bij de Duitse overval op de 5e 
mei 1945. 
In het voorjaar van 1941 
werd door commandant 
F.N. 05278 onderdak ge-
vorderd voor stafofficieren, 
officieren, onderofficieren, 
soldaten en hun paarden. 
Nauwkeurig werd bijge-
houden wie, waar werden 
ondergebracht, het aantal 

dagen en de vergoeding 
daarvoor. (Gemeente West-
broek. Staat van verleende 
inkwartieringen en de daar-
voor betaalde vergoedingen 
van de Duitsche Weermacht 
1942-1943) Zo werd bij T. 
van Zijtveld, Kerkdijk 16, 
in 1942 twee dagen, van 14 
mei tot 16 mei, 1 soldaat 
ondergebracht tegen een 
vergoeding van 20 cent per 
dag. C. Brouwer, Kerkdijk 
10, kreeg van 15 mei tot 27 
mei 6 paarden in onderdak. 
Hij ontving hiervoor een 
vergoeding van 10 cent per 
dag. De organisatie van de 
vergoeding veroorzaakte een 

Ongewild samenwonen
in oorlogstijd

Naast onderduikers en evacués heeft Westbroek 
in de oorlogsjaren ook een heel andere categorie 
inwoners gehad. 

26



26

ingewikkelde papierwin-
kel: Vordering van legering 
(inkwartiering) heeft slechts 
plaats tegen overgifte van een 
schriftelijke bevestiging, ge-
tekend door of vanwege den 
Commandant die inkwartie-
ring vordert. Degene, bij wie 
inkwartiering is gevorderd, 
doet hiervan aangifte bij de 
burgemeester, zo mogelijk met 
afgifte van de hun verstrekte 
lastering. De burgemeester 
houdt van de aangiften aan-
tekening en controleert - voor 
zover nodig - de juistheid. 
Commandant reikt inkwar-
tieringsbiljet aan manschap-
pen uit. Inkwartieringsbiljet 
wordt aan kwartiergever afge-
geven. Kwartiergever lost het 
inkwartieringsbiljet bij burge-
meester in, gemeente betaalt. 
De door de gemeente uitge-
geven kwartiergelden worden 
door het bevoegde plaatselijke 
commando op vertoon van de 
gezamenlijke inkwartierings-
biljetten maandelijks ver-
goed. Bij inkwartiering lan-
ger dan een maand worden 
op desbetreffend verzoek van 

de kwartiergevers door den 
Ortskommandant maande-
lijks nieuwe inkwartierings-
biljetten afgegeven. Hierdoor 
is maandelijkse uitbetaling en 
vergoeding der inkwartiergel-
den mogelijk gemaakt. 

De extra geleden schade kon 
worden ingediend in het ge-
meentehuis. Burgemeester 
Huydecoper gaf vervolgens 
opdracht aan de directie 
van de Berlitz School aan de 
Oude Gracht te Utrecht om 
deze nota’s te vertalen in het 
Duits. ‘Vertalen van nota’s 
inzake vorderingen geleden 
schade enz. tijdens inkwar-
tiering’.
Gijs Schuurman woonde in 
die jaren met zijn ouders bij 
de Molenweg in Achttien-
hoven. Hij herinnert zich: 
De eerste keer dat we Duit-
sers in het dorp kregen was 
in 1942 - 1943. Het was een 
kleinere groep. Ze sliepen bij 
diverse gezinnen in het dorp. 
Bij ons op de boerderij heeft 
er één dag een Duitser met 
een auto vol zendapparatuur 
onder de appelboom gestaan, 
maar die is voor de avond 
weer vertrokken. Op de boer-
derij van Jan van Zijtveld 
sliepen er 2. De soldaten aten 
gezamenlijk in de gaarkeuken 
achter de boerderij van fami-
lie van de Broek, Welfferweg 
24. Op het schoolplein van de 
hervormde school deden ze ‘s 
ochtends exercities, waarna ze 

in colonnes naar het sportveld 
marcheerden. Achter boerde-
rij Patna (Dr Welfferweg), 
bij de familie van Garderen, 
was het korfbalveld in een 
weiland. Hier gingen de sol-
daten dan voetballen. Ach-
ter de smederij van de Rooij 
stond een ‘zoeklicht’. Daar 
werd door de Duitse solda-
ten gewerkt. Bij mooi weer 
liepen ze met ontbloot boven-
lijf, voor ons opzienbarend! 
In Westbroek deden wij dat 
nooit. We keken onze ogen uit! 

Ongewild samenwonen met 
de vijand werd verschillend 

Inkwartiering 1941 Gemeen-
tearchief Westbroek 723 Regio-
naal Archief Vecht en Venen

Schadevergoeding inkwartiering 
paarden 1942 Gemeentearchief 
Westbroek 723
Regionaal Archief Vecht en Ve-
nen.
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ervaren. Het werd de gast-
gezinnen verplicht een deel 
van hun huis af te staan. 
Daarmee waren zij niet al-
leen hun privacy kwijt, maar 
in hun huis werd ook de ge-
hate Duitse taal gesproken. 
Er zaten ‘kwaaien’, echte 
nazi’s tussen, maar er wa-
ren ook jonge mannen met 
heimwee naar huis of naar 
hun meisje. Een aantal had 
een boerenachtergrond en 
zou graag de handen uit de 
mouwen steken op de boer-
derij. Gerrit van de Beek, 
toen boerenzoon op de 
Kerkdijk 61 in Westbroek, 
heeft nog duidelijke herin-
neringen aan die tijd: Ik was 
een jaar of tien toen we Duit-

se soldaten in 
huis kregen. Wij 
hadden een groot 
huis, daar konden 
wel 5 soldaten 
in. Die mannen 
sliepen bij ons op 
zolder, op de eer-
ste verdieping. 
Daar stonden 5 
ledikanten, vast-
geschroefd aan de 
vloer. Wij had-
den onze slaap-
kamer beneden. 
Boven mocht ik 
niet komen, dat 
was verboden 
toegang. Die sol-
daten waren heel 
aardige lui. Ze 
hadden wel ver-

lof, maar mochten niet naar 
huis (Duitsland). Er was 
er één bij die mijn moeder 
vroeg om een strijkbout. Dat 
kan ik me nog goed herinne-
ren. Hij wou een strijkbout 
om z’n broek op te persen, 
want z’n meisje zou komen. 
Die soldaat had zijn broek 
geperst en de tijd verstreek 
en d’r kwam helemaal geen 
meisje. Wat was er gebeurd? 
Ze was weg gebombardeerd. 

Het was ook in Duitsland 
geen beste tijd hoor. Die man 
was helemaal in de war, het 
was verschrikkelijk voor hem. 
Er was nog meer verdriet. Ik 
herinner me nog heel goed 
dat twee soldaten een oproep 
kregen om naar het Oostfront 
te gaan. Dat was verschrik-
kelijk. Ik zie ze nog zitten, 
helemaal in de war. D’r was 
er één bij en die zat op dat 
kelderluik, met z’n handen
om z’n hoofd, te huilen. Hij 
wist zich geen raad. De ander 
stond te huilen met zijn hoofd 
op de schouder van mijn moe-
der. Hij was daar al geweest. 
De andere soldaten probeer-
den hem te kalmeren. In Rus-
land kwamen meer mensen 
om van de kou dan van oor-
logshandelingen. Maar Befehl 
was Befehl. dat gold ook voor 
ons. Nooit meer iets van ze 
gehoord. 

Over inkwartiering Gemeentear-
chief Westbroek 723
Regionaal Archief Vecht en Ve-
nen

Duitsers ingekwartierd bij fa-
milie van de Bunt 1944 Georg, 
Nel, Wim, Christiaan, Alex, 
Thijs Manten jr., 
Thijs Manten sr, Map, Karel
Archief Wout van Winssen.28
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Ook al bleken de Duitse sol-
daten niet altijd verkeerd, je 
moest erg op je woorden let-
ten. Dat gold overigens ook 
voor dorpsgenoten. Je moest 
uitkijken in de oorlog. Je kon 
geen mens vertrouwen. Ze 
waren er niet altijd op uit je 
te verraden, maar ze hielden 
hun mond niet. Als je iemand 
aanbracht, dan kreeg je geld. 
“Mij was geleerd horen, zien 
en zwijgen”. 

Nog meer 
inwoning
In Westbroek en Acht-
tienhoven was gedurende 
de oorlogsjaren voldoende 
voedsel voorhanden. Maar 
dat werd moeilijker toen in 
september 1944, na de slag 
om Arnhem, ook evacués 
opgenomen moesten wor-
den. Marten Mobach werk-
te als marechaussee vanaf 
1942 in Westbroek, ter on-
dersteuning van politieagent 
Witteveen. Na zijn trouwen 
woonde hij in het huis tus-
sen de brandweerkazerne en 
familie Sackers (bank). Dat 
was een huurhuis van de ge-
meente en er had voorheen 
een Joodse familie gewoond. 
De huur bedroeg 5 gulden 
per maand. Dhr. Mobach 
vertelt: Er kwamen evacués 
uit Huussen. Gemeentesecre-
taris Kors van Vliet deelde 
in waar zij onderdak kre-
gen. Wij kregen niemand in 
huis vanwege mijn functie 
met nacht- en avonddienst. 
De meesten kregen onderdak 
bij boeren. Deze moesten een 
deel van hun huis afstaan. De 

meeste boeren waren protes-
tant en de evacuees katholiek. 
Zij brachten hun eigen pas-
toor mee. Deze hield dienst in 
Rehoboth. 

Vreemde 
mensen met 
vreemde 
gewoontes 

Soms in grote gezinnen en 
enkelen brachten zelfs hun 
hond mee. Dat veroorzaakte 
af en toe onenigheid. Als er 
heibel was werden Witte-
veen en Mobach geroepen: 
Wij hadden veel met de pas-
toor te maken. Met hem on-
derhandelden we bij proble-

men. In de winter van 1944 
wilde de pastoor graag een 
kerstdienst houden in één van 
de kerken in het dorp. Toen 
beide kerken dit weigerden 
werd de dienst toch in Reho-
both gehouden. Witteveen en 
ik werden uitgenodigd om de 
dienst bij te wonen met onze 
vrouwen. Op de voorste rij 
waren vier stoelen voor ons ge-
reserveerd. De RK dienst was 
een hele ervaring voor ons. Na 
deze ervaring gingen we ieder 
door naar de eigen kerk; Wit-
teveen en zijn vrouw naar de 
hervormde, wij naar de gere-
formeerde.
Toen kwamen er Duitse 
soldaten in het dorp om uit 
te rusten, het waren er 180! 

De Duitsers waren overdag 
niet veel aanwezig, want dan 
hadden ze hun plichten. Wit-
teveen en ik werden meerdere 
keren geroepen als er proble-
men waren. De taal van de 
Duitsers was al bedreigend 
en velen waren bang van 
hen. Ook had iedereen wel 
wat te verbergen. De generaal 
zat in Bilthoven. Drie offi-
cieren zaten het meest op het 
gemeentehuis. Burgemeester 
Huydecoper mocht geeneens 
op z’n eigen kamer komen. 
Eten hadden ze bij zich. Goed 
gezinde Duitsers kwamen wel 
bij hun gastgezin in de huis-
kamer. Veel soldaten wilden 
liever vandaag dan morgen 
naar huis. 
Ook bij marechausse Mo-
bach en zijn vrouw kwamen 
begin maart 1944 twee Duit-
se officieren langs om een 
gedeelte van hun woning te 
vorderen voor inkwartiering 
van twee Duitse militairen: 
Kors van Vliet had al gezegd: 
“Je ontkomt er niet aan, ook 
jij krijgt inkwartiering”. Die 
2 officieren bekeken de zaak 
en schrik niet… ze vorderden 
de gehele benedenverdieping, 
onze mooie grote woon- en 
zijkamer met keuken en serre 
en alles erbij! Ik zei, waar 
moeten wij dan wonen? Bo-
ven… Ze zijn twee maanden 
gebleven. Gelukkig hadden we 
boven één kamer met schoor-
steen. Ik heb toen het zware 
kolenfornuis, tree voor tree, 
alleen de trap op gesjouwd! 
Steeds een poosje rusten… 
Die heb ik aangesloten op het 
stookgat. Wij waren niet vrij 
meer en hebben toen een be-
nauwde periode meegemaakt. 

Karien Scholten



Vooral mijn vrouw ervoer dat 
als een enorme druk, vooral 
als ik nachtdienst had. 
De Duitsers bij ons waren 
twee tegenpolen. De één was 
Oberfeldwebel, een hogere on-
derofficier, een onaangenaam 
mens uit het Ruhrgebied. 
De ander was soldaat eer-
ste klas, een Gefreiter. Deze 
laatste, Meierhof genaamd, 
was boer uit de omgeving van 
Brandenburg. Hij was boer 
en verlangde naar het einde 
van de oorlog om naar huis, 
z’n vrouw en z’n vee terug te 
keren. In hem kregen we enig 
vertrouwen, want hij waar-
schuwde ons ook voor niet te 
vertrouwen Duitse officieren. 
Hij kreeg door dat wij Radio 
Oranje luisterden met een 
radiotoestel, in een ruimte, 
uitgezaagd in de vloer tussen 
de verdiepingen. Voorzichtig 
vroeg hij dan: “Wann ist es 
ende krieg?” Ik liep met twee 
petten op, van het gezag en 
van het verzet. Vreselijk las-
tig! Ik kon niet met iedereen 
vertrouwelijk omgaan. 
Bij meerdere gezinnen wer-
den eind 1944 grote groe-
pen Duitse soldaten inge-
kwartierd. De, vaak jonge, 
mannen hadden veel meege-
maakt en hadden heimwee 
naar huis. Als je zo dicht 
op elkaar woont, ontstaat er 
ook begrip voor de positie 
van de ander. Gedeelde inte-
resses brachten geanimeerde 
discussies op gang. Grote 
tegenstellingen ten spijt 
ontstonden er ook vriend-
schappen. Het was een ver-
warrende tijd. Een herinne-
ring van Bep-Schuurman in 
een interview uit 2007: 

Bij ons sliep een Duitse soldaat 
op de divan in de kamer. Het 
was een leuke knul. ‘s Avonds 
zaten veel mensen buiten, 
voor de deur te praten. Hij 
praatte graag mee, hij wilde 
het pak van de bakker wel 
aan .. dan kon ‘ie terug naar 
zijn Mutti... 

Communicatie 
in verwarring
Het einde van de oorlog was 
nu echt in zicht. Op 5 mei, 
bevrijdingsdag, heerste in 
Westbroek een ontspannen, 
opgewekte sfeer. Niet alleen 
bij de inwoners, maar ook 
bij de ingekwartierde Duit-
sers. De meesten van hen 
leken uiterst opgelucht met 
het bericht dat de oorlog 
ook voor hen was afgelopen. 
Spontaan leverden velen 
hun wapens in. Dhr. van de 
Beek vervolgt: Aan het eind 
van de oorlog waren er bij ons 
twee Duitsers ingekwartierd, 
een officier van gezondheid 
en zijn helper. Op ons hek zat 
een doek met een rood kruis. 

Die dikke Duitse dokter was 
niet te vertrouwen, een echte 
Nazi. Deze officier droeg een 
speciaal pistool bij zich. Op 
bevrijdingsdag weigerde hij 
zijn wapen in te leveren aan 
‘spitsboeven’ (verzet), maar 
zou dit alleen doen aan de 
‘grote mannen’...

Slechts enkele officieren 
weigerden zich zomaar over 
te geven aan de Binnenland-
se Strijdkrachten. Zij wer-
den daarom vastgezet in de 
burgemeesterskamer van het 
gemeentehuis in Westbroek. 
Door een fatale vergissing 
wisten deze ‘gevangenen’ 
per telefoon contact te leg-
gen met het hoofdkwartier 
van de Duitse Wehrmacht 
in Bilthoven. Totaal onver-
wacht reden Duitse man-
schappen met machine-
geweren, op pantserwagens 
het dorp binnen ‘om de 
orde te herstellen’. Als eerste 
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Ons genoegen. Kerkdijk 49 West-
broek Familie Seldenrijk Foto 
Reijer Seldenrijk



sneuvelde een Duitse sol-
daat door geweervuur van 
twee mannen van het verzet. 
Sommige Duitse soldaten 
waren ‘door de dolle heen’ 
en schoten links en rechts 
op de huizen. De gevechts-
eenheid die betrokken was 
bij deze actie, het 88ste le-
gerkorps, was gelegerd in 
Maartensdijk. Deze mannen 
van de radiotelegrafie, sol-
daten van de verbindingen, 
stonden daar goed bekend. 
Vaak zaten zij ‘s avonds bij 
hun gastgezinnen aan de 
keukentafel, zongen samen 
bij het orgel of deden een 
kaartspel. Georg Kilens was 
één van hen. Toch was hij 
ook één van de soldaten die 
op 5 mei 1945 Achttienho-
ven en Westbroek binnen-
trok. 57 Jaar later, in 2001, 
schreef hij over de onvergete-
lijke dingen die ik heb beleefd 
op de laatste dag van de oor-
log: Het weer was die morgen 
lenteachtig en gedeeltelijk 
zonnig. Bij de Nederlanders 
was de sfeer opgewekt. Ook de 
Duitse soldaten waren in
gespannen verwachting. Wat 
zou er de komende weken, 
maanden, jaren gaan gebeu-
ren. Eén ding was zeker, de 
ellendige, huiveringwekkende 
oorlog met al zijn leed voor de 
mensen liep ten einde… Maar 
in de vroege morgen kregen de 
soldaten van onze compagnie 
opeens het bevel om aan te 
treden. In het naburige West-
broek, zo werd verteld, had-
den verzetsmensen onze Tele-
fooncompagnie ontwapend. 
Een gedeelte van de man-
schappen zat opgesloten in het 
gemeentehuis... Ongeveer 30 

soldaten van onze compag-
nie, waaronder mijn vriend 
Albert en ik, werden geselec-
teerd. We kregen handgrana-
ten en geweerpatronen en een 
soldaat zelfs een pantservuist! 
Zo uitgerust klommen wij 
in de vrachtauto. Wij waren 
angstig en bezorgd, maar ook 
kwaad en geïrriteerd door 
hetgeen in Westbroek gebeurd 
was. Was de oorlog dan toch 
nog niet afgelopen? Maar wij 
van de Radio Compagnie 
hadden geen enkele gevechts-
ervaring...

Wat er daarna gebeurde in 
Westbroek is bekend uit tal-
loze verhalen. De vreugde 
om de vrede sloeg plotse-
ling om in totale oorlog. 
Een vreemde razernij kostte 
mensenlevens en velen wer-
den getraumatiseerd voor 
het leven. Achteraf onbe-
grijpelijk hoe het zo uit de 
hand kon lopen. 

Soldaat Kilens stapt bij de 
Gruno in Achttienhoven 
over in een pantser verken-
ningswagen van een Para-
chutisten eenheid, ook in 
de omgeving gestationeerd. 
Over de lange, rechte weg 
reden zij door Achttien-
hoven naar Westbroek: We 
hoorden het geluid van kogels 
uit een machinegeweer die 
afketsten op de voorkant van 
de pantserauto en naar alle 
kanten wegvlogen. Duidelijk 
hoorde ik het vuur van het 2 
cm kanon van onze pantser-
wagen antwoorden. Daarna 
verstomde het mitrailleur-
vuur van onze tegenstander, 
die in de bocht voor de brug 

geposteerd was. Toen werden 
we plotseling vanuit een boer-
derij beschoten, rechts van de 
weg. Instinctief zocht ik dek-
king in de sloot links van de 
weg. Alle ramen van de boer-
derij met uitzicht op de weg 
werden onder vuur genomen. 
Twee of drie soldaten spron-
gen over de brug in de rich-
ting van de boerderij. Met 
enige vertraging volgde ik en 
zie in mijn herinnering een 
mesthoop, van waarachter 
zeer angstige leden van een 
boerenfamilie tevoorschijn 
kwamen. Daarna stormde 
ik het huis binnen en loste 
geweerschoten om eventueel 
aanwezige verzetsstrijders te 
verjagen...

De verwarring was totaal, 
bij zowel Nederlanders als 
Duitsers. 11 Mensen kwa-
men die dag om, waarvan 2 
Duitse soldaten. 

Dhr. Kilens: Lopend in de 
richting van het dorp zag ik 
twee dode verzetsmensen lig-
gen, gekleed in overalls. Ik 
werd op wacht gezet bij de 
wegrand. De dorpelingen wer-
den in een weiland bijeenge-
bracht. Het was een jammer-
lijke aanblik, de zeer angstige 
jonge en oude vrouwen met 
kinderen, die zich moeizaam 
voortbewogen. Ik vermoed 
dat men ze buiten het strijd-
gewoel wilde brengen… Ver-
der weg, links van de weg, 
stond nog een huis van waar-
uit geschoten werd. Daarbij 
werd een parachutist dodelijk 
getroffen. Zijn kameraad, die 
in de oorlog zoveel samen met 
hem had doorgemaakt, was 
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vertwijfeld en geschokt over 
de dood van zijn vriend... 
Ik heb een soldaat van onze 
legereenheid gezien, die met 
een stalen helm in zijn  hand, 
tamelijk langzaam en versuft 
uit het dorp terugkwam. Zijn 
van nature rode haar was met 
bloed doordrenkt en stak sterk 
af tegen zijn uniform. Her-
mann, zo heette hij…
Wat bleef was de vraag naar 
de zin van dit gebeuren…

Reijer Seldenrijk woonde 
met zijn ouders en zus Cor-
rie op boerderij ‘Ons genoe-
gen’, Kerkdijk 49. Bij hen 
in huis waren in 1945 twee 
Duitse soldaten ingekwar-
tierd in de achterkamer. Ze 
gingen door het schuifraam 
naar binnen en naar buiten. 
Zelf woonde de familie in de 
voorkamer. Eén van de twee 
soldaten was een aanhanger 
van Hitler. De ander heette 
Heinz Engelbert en met hem 
had Reijer goed contact. De 
ouders van Heinz hadden 
een café in Frankfurt am 
Main en tegen zijn zin in 
moest hij ‘onder de wapens’. 
Er was veel tijd om te praten 
omdat het land onder water 
stond en daar dus niet ge-
werkt kon worden. 
Op de vroege morgen van 
de 5e mei kwamen vader 
en zoon Seldenrijk terug 
van het melken. Op straat 
schreeuwde een jongen 
naar hen: “We zijn bevrijd!” 
Thuisgekomen werd meteen 
de vlag van de vliering ge-
haald. Maar de soldaten die 
op straat langs reden bleken 
geen Engelsen te zijn, maar 
Duitsers. Toen vader en 

zoon gekleed in overall, net 
als de mannen van het ver-
zet, boven uit het raam de 
straat op keken, werd er op 
hen geschoten. Dwars door 
muren en ramen, net tus-
sen hen door. Die kogelga-
ten zijn jarenlang zichtbaar 
geweest. Gauw werd toen 
de vlag binnen gehaald. 
Emma Seldenrijk beschreef 
wat haar man die dag had 
meegemaakt: De BS (Bin-
nenlandse Strijdkrachten) 
hadden hun geheime ontmoe-
tingsplek in de gereformeerde 
pastorie, vlak naast familie 
Seldenrijk. Toen de
Duitsers jacht maakten op het 
verzet, gooiden zij in paniek 
hun geweren in de hooiberg 
van familie Seldenrijk. Het 
was mei, dus de hooiberg bij-
na leeg, waardoor de wapens 
makkelijk zichtbaar waren. 
Toen ze daar werden gevon-
den door de Duitsers werden 
vader en zoon Seldenrijk op-
gepakt. Al herhaalde Reijer 
dat hij niets te maken had 
met het verzet, toch werd hij 
gearresteerd en op de tank ge-
zet. Soldaat Heinz heeft zijn 
Duitse collega’s toen, na veel 
praten overtuigd dat Selden-

rijk sr. niets met het verzet 
te maken had. Hij mocht 
van de tank af komen. Maar 
Reijer moest blijven zitten, 
was ter dood veroordeeld en 
een soldaat zei : “Schiet hem 
kapot”. Toen ging Heinz met 
uitgestrekte armen voor hem 
staan en zei: “Niet schieten!”. 
Ook Reijer mocht toen van de 
tank af komen. Heinz zei te-
gen hem: “Ze geloven me niet. 
Zoek een schuilplaats, want 
ze komen terug!”. Vader en 
zoon Seldenrijk hebben 
toen een schuilplaats gevon-
den in een ruimte achter 
de suitedeuren. Daar zaten 
ze van zaterdagmorgen tot 
zondagavond zonder eten 
en drinken. De Duitsers 
kwamen inderdaad terug, 
doorzochten het hele huis 
en haalden de kleden van de 
vloer. Ze staken zelfs door de 
wand, want ze wilden weten 
wat daarachter zat. Weer 
kwam Heinz met een ver-
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klaring en tenslotte 
zijn de soldaten 
onverrichter zake 
vertrokken. Reijer 
vertelde later dat 
hij, in doodsangst, 
zittend op de tank, 
zijn jeugd in een 
flits zag passeren. 
Hij zag zichzelf als 
jongetje van 3 à 4 
jaar in de groente-
tuin een glasplaat 
optillen om te zien 
of de plantjes al ge-
groeid waren. Hij 
kon de glasplaat 
niet houden en liet 
‘m in scherven val-
len. Toen hij zijn 
moeder daar later 
naar vroeg, verbaasde zij 
zich. Dat je dat nog weet, je 
was nog zo klein... Zo had 
Heinz Engelbert zijn leven 
gered.

Terwijl de Nederlanders 
hun leven weer proberen 
op te pakken, worden de 
Duitse soldaten naar huis 
gestuurd. In 2005 beschrijft 
Georg Kilens de reis die ze-
ven maanden duurde. Over 
de mars van 8 à 10 dagen 
met zijn compagnie via 
IJmuiden, langs het Noord-
hollandsch Kanaal naar Den 
Helder. Hoe hij zijn voeten 
kapot liep en hoe zij door 
Nederlandse soldaten met 
knuppels achterna werden 
gezeten. Bij de grens met 
Duitsland bleven zij lang 
kamperen, bewaakt door 
Canadese soldaten: Zij spra-
ken tot mijn verbazing een 
Duits dialect. hun voorouders 
waren in de 19e eeuw naar 

Canada geëmigreerd… Het 
laatste deel van de reis ging 
per trein door zwaar geha-
vende steden. Met Kerst-
feest was hij weer thuis bij 
zijn ouders.

Na de oorlog bleven niet al-
leen de herinneringen. De 
gezamenlijk doorstane ang-
sten en ontberingen waren 
reden voor velen om ook 
lang na de oorlog nog con-
tact te houden met de on-
gewilde huisgenoten. Met 
evacués, onderduikers en 
ook Duitse soldaten waren 
soms warme banden ont-
staan. Juist de nieuwe vrij-
heid gaf mogelijkheden om 
elkaar te bezoeken, ook in 
Duitsland. 

33
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Duitse soldaat in mei 1945 
op de Tolakkerweg richting Hollandsche Rading, foto Koos Kolenbrander
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C. van der Voort van Zijp 
was burgemeester van 
Maartensdijk van 1924 
tot in 1935.  Een nieuwe 
kern daarvan was Het 
Tuindorp, dat vanaf 1929 
aan de zuidrand van de ge-
meente begon te ontstaan. 
De nieuwe Openbare La-
gere School kreeg Van der 
Voorts naam. Hij werd 
kort daarop een promi-
nent lid van de NSB. Oók 
is een laan na zijn dood in 
1935 naar hem vernoemd. 
Van der Voorts portret hing 
vanouds in het Maartens-
dijks gemeentehuis (thans 
in een burgemeesters-ga-
lerij in het gemeentehuis 
Jagtlust te De Bilt). 

In 2017 gingen in Maar-
tensdijk stemmen op om 
de straatnaam: Burge-
meester Van der Voort van 
Zijplaan in Utrechts Tuin-
dorp te doen verwijderen. 
De Maartensdijkse zui-
veringsbehoefte gold óók 
zijn portret.

Waarom?
                                                                                                                                               
Het argument was, dat dit 
vroege NSB-lid ‘tot aan zijn 
dood in 1935 het NSB-
gedachtengoed was blijven 
verdedigen’, en dat: ‘Min-
stens zevenhonderd NSB’ers 
op zijn begrafenis afkwamen 
en er een erewacht vorm-
den.’ Bewijst dat afdoende 
‘s-burgemeesters morele 
failliet?

Voor een goed oordeel daar-
over moeten we meer over 
zijn daden en/of uitspraken 
weten. 

Wie was deze 
man? 
                                                                                                                                     
Zijn grootvader (1790-
1866), notaris in Dor-
drecht, ging de naam van 
diens moeder (Van der 
Voort) en vader (Van Zijp), 
gecombineerd gebruiken, 
waarschijnlijk zonder of-
ficiële toelating. Kleinzoon 
Coenraad van Zijp werd in 
1871 in Dordt geboren als 

Coenraad 
van der Voort van Zijp

de NSB en de joodse burgers   

Een portret en 
een straatnaam 

Detail van akte Burgerlijke 
Stand Dordrecht 1876 met KB-
naamswijziging 

Rob Hufen Hzn.
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echtpaar kreeg vanaf 1900 
zeven kinderen, waaronder 
tenminste drie meisjes. 

  
Politicus
                                                                                                                                                      
Van der Voort werd in 1908 
Tweede Kamerlid voor de 
Anti-Revolutionairen (ARP) 
voor het Friese kiesdistrict 
Tietjerksteradeel en vervul-
de van 1913 tot 1925 ver-
schillende functies: fractie-
voorzitter van die partij (hij 

had er weinig aanleg voor); 
lid van de Staatscommis-
sie Bos voor het onderwijs; 
voorzitter der Commissie 
van Rapporteurs voorstel 
grondwettelijke bepalin-
gen inzake het kiesrecht en 
lid van het bestuur centrale 
commissie voor uitzending 
van stadskinderen naar het 
platteland. 

Maar hij ontwikkelde zich 
vooral tot specialist op het 
gebied van defensie en ijver-
de voor een betere bewape-
ning en gezondheidszorg 
voor de manschappen, ook 
in de periode van de grote 
antimilitaristische beweging 
na de Eerste Wereldoorlog.
De functie van voorzitter 
van de Vlootcommissie was 
in overeenstemming met 
zijn grote belangstelling 
en liefde voor de marine, 
waarvan hij bij verschillende 
gelegenheden blijk gaf. In 
1919 sloeg hij een aanstel-
ling tot Minister van Marine 
af, naar verluidt uit loyaliteit 
aan de vertrekkende functi-
onaris, Naudin ten Cate, 
een marine-officier in Den 
Helder. 
Van der Voort vervulde ook 
het voorzitterschap van het 
Nationaal Comité voor het 
huldeblijk bij het 25-jarig 
regeringsjubileum van Ko-
ningin Wilhelmina (1923) 
en werd tweevoudig ko-
ninklijk gelauwerd.  

zoon van Willem Bruines 
van Zijp, een koopvaardij-
kapitein, gehuwd met (Wil-
helmina) Francina van Leer. 
                                                                                                                                                      
Coenraad, en zijn neven 
(waaronder een tweede 
Coenraad) en nichten, 
hadden bij hun geboorte 
nog niet het voorvoegsel 
‘Van der Voort‘ in hun ge-
slachtsnaam. Dat verander-
de door een verzoekschrift 
van zijn vader Willem aan 
Koning Willem III, .....‘ter 
bekoming van vergunning 
voor zijnen minderjarigen 
zoon Coenraad, om bij zijn 
geslachtsnaam dien van Van 
der Voort te voegen ten ein-
de zich in het vervolg te mo-
gen noemen en teekenen: 
Van der Voort van Zijp’. De 
Koning liet op 7-2-1877 
aan Dordrecht ‘Onze eind-
beslissing’ (N.23) weten: 
“Wij hebben goedgevonden 
en verstaan toe te stemmen, 
gelijk Wij toestemmen bij 
deze.” Coenraad was toen 
zes jaar oud.  

Dominee                                                                                                                                               

Hij volgde later het gym-
nasium te Dordrecht en 
ontwikkelde onderwijl een 
interesse in de Marine. 
Hij studeerde orthodox-
hervormde theologie aan 
de Utrechtse  universiteit; 
huwde in 1899 Jacomijn-
tje Saarloos uit Geervliet 
(1878-1951) en werd ach-
tereenvolgens predikant te 
Dalem en Vuren (waar zijn 
vader geboren was) en Doe-
tinchem/Doesburg. Het 

Coenraad 
van der Voort van Zijp

C. van der Voort van Zijp, mo-
gelijk in zijn Doesburgse tijd

C. van der Voort van Zijp, 
mogelijk in 1923



Vervreemding                                                                                                                                          

Een jaar later was hij één van 
de oprichters van de Natio-
nale Unie, een rechtsauto-
ritaire, antidemocratische 
beweging. Ir. A.A. Mussert 
was een van de geregis-
treerde sympathisanten van 
de Unie, waarin leefde dat 
één sterke man in het Ne-
derlandse staatsbestel, grote 
beslissingsmacht zou moe-
ten hebben. Van der Voort 
en de Unie waren, over het 
zich fascistisch noemen, een 
beetje dubbelzinnig: Wij 
zijn anti-fascist in zoover 
[...] het fascisme de individu 
onderwerpt aan de absolute 
vergoddelijkte staatsidee en 
dientengevolge o.a. het ge-
zin beschouwt als een or-
gaan van den staat.’   
Dat zal in strijd zijn geweest 
met Christelijke opvattingen 
over het gezin  ‘als exclusieve 
kweekplaats van de kinderen 
tot gelovige mensen. 
                                                                                                                                                      

Burgemeester 
van het bouwen                                                                                                                                           
                                                                                            
Van der Voort werd per 1 
november 1924 burgemees-
ter van Maartensdijk, maar 
beëindigde zijn Kamerlid-
maatschap pas per 15 sep-
tember 1925, na zeventien 
jaar Kamerlidmaatschap. 
Dat was, naar verluidt, het 
gevolg van ‘vervreemding’ 
van zijn partij, de ARP. Dat 
spreekt misschien ook eruit, 
dat de A.R.-kiesvereniging 
Tietjerksteradeel, waarvoor 
hij in 1908 als Kamerlid 

was uitgekomen, hem vroeg 
zijn zetel ter beschikking te 
stellen.
De N.V. Gemeenschap-
pelijk Eigendom uit Den 
Haag bouwde te zelfder tijd 
een aantal villa’s aan de Vij-
ver- en Grothelaan in Groe-
nekan. Eén daarvan was de 
villa aan de Vijverlaan 1. 
Misschien huurde Van der 
Voort eerst iets anders, of 
húúrde de gemeente Maar-
tensdijk de villa aanvan-
kelijk van de bouwonder-
neming, want pas in 1928 
werd hij door de gemeente 
als ambtswoning voor Van 
der Voort gekocht. 
De bouwmaatschappij N.V. 
de stadswoning - van de ge-
broeders Godijn - bouwde in 
die twintiger jaren in Utrecht 
middenstandswoningen aan 
de Pieter Nieuwland-, In-
genhousz- en Juliusstraat 
(en omgeving), vlakbij de 
grens met Maartensdijk. De 
Stadswoning kocht in 1930 
van die gemeente 17 hectare 
grond in het Haverland aan 

de Maartensdijkse kant van 
de grens met Utrecht, voor  
350.000,--, teneinde er een 
aantal woningen te gaan 
bouwen. Later kochten ze er 
nog eens 33 hectare bij.    
Directeur Willem Godijn 
had daarom veel contact 
met het gemeentebestuur 
van Maartensdijk. ‘De bur-
gemeester ging regelmatig 
op de fiets bij hem langs, in 
Utrecht op de Wittevrou-
wensingel, om te vragen wat 
er moest gebeuren.’ 

Op 1 juni 1931 werden de 
eerste woningen aan de Mr. 
Sickeszlaan opgeleverd.  ‘De 
burgemeester  vertelde zeer 
trots te zijn en dat de ge-
meente Maartensdijk niet 
‘aan de karikatuur van lil-
liputter’ zou voldoen.  On-
derwijs, gemeentereiniging 
en een politieapparaat zou-
den in Tuindorp tot stand 
komen. Willem Godijn 
overhandigde een bloem-
stuk en had een welkomst-
gedicht paraat. De bouw 
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vorderde snel: de overdracht 
voor woningen aan de Prof. 
Ritzema Bos-, Sjollema- en 
Jan Kopslaan, vond op 13 
december 1931 plaats.   
De Tuindorpse bakker Huug 
Heinen, herinnerde zich de 
burgemeester zeventig jaar 
later als ‘een aristocratische, 
vriendelijke en sociaal inge-
stelde man. Een “daghitje” 
(jong huishoudelijk hulpje) 
van eenvoudige komaf, at 
dagelijks mee met het gezin 
aan de Vijverlaan; voor die 
tijd bijzonder.  Hij was vre-
selijk op de mensen gesteld en 
bezocht Tuindorpse gezinnen 
waar een kind ziek was. Dan 
trok ‘ie eerst bij ons een aan-
tal kauwgomballen uit de au-
tomaat (een cent per worp), 
waarvoor hij dan binnen een 
zakje vroeg.’  
Hij ging geregeld op school-
bezoek bij de openbare la-
gere school, die zijn naam al 
droeg. Hij deed deze school 
aan de Van Bemmelenlaan, 
een tafelpiano op een onder-
stel met wielen cadeau.  

ningsgezind- en anti sociaal-
democratisch denken. Vrij-
wel meteen voelde van der 
Voort van Zijp ideologische 
verwantschap met het ‘blut 
und boden-denken’  van de 
N.S.B en hij was een over-
tuigd lid van het eerste uur 
(het lage registratienummer 
213 getuigt daar ook van).
De broers Godijn, van ‘N.V. 
de Stadswoning’ waren on-
wankelbare leden van de 
NSB-beweging en architect 
Quéré ontwierp verschil-
lende gebouwen voor de 
Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei in Ne-
derland.   

Muiterij
                                                                                                                                                      
De muiterij tussen 4 en 10 
februari 1933 op het mari-
neschip De Zeven Provin-
ciën (bij Sumatra, ‘Neder-
lands Indië’) werd door de 
NSB breed uitgemeten als 
een bewijs voor de juistheid 
van haar ideologie. 

Van der Voort 
van Zijp en de 
NSB
                                                                                                                      
Op 14 december 1931 
richtten C. van Geelker-
ken en Ir. A.A. Mussert, de 
‘Dietsch georiënteerde’  Na-
tionaal Socialistische Partij 
op, die met name onder de 
zogenoemde Nieuwe Mid-
denstand, veel aanhang had. 
Ze hingen uitgesproken na-
tionalistische waarden en 
normen aan, gekenmerkt 
door koloniaal-, sterk ko-

Midden (overall/pijp) bouwer 
W. Godijn. R. van hem, in 
licht kostuum: Charles Qué-
ré, architect. Vrouw L. van 
Godijn: mevr. Van der Voort 
(of –Godijn). L. daarv.(opst.
boord): Burgemeester vóór 
bestuur Tuindorps Belang. 
2e van links (klein, m sigaar: 
L.J. Frijda), Tuindorps Joodse 
huisarts én bestuurslid Tuin-
dorps Belang. Rechts Gemeen-
tebestuur: in het zwart.

27 juli 1934, 19.30 uur, eerste 
steenlegging Godijnbank door 
Willy van Kesteren, eerst gebo-
rene in Tuindorp. Links achter 
haar: (klein met hoed) dokter 
Frijda. Rechts van hem: W. Go-
dijn. Oudste, met snor: burge-
meester. Met jas en pochette: C. 
Bekkering (voorzitter wijkver.).

Bron: 
collectie W. Godijn jr. - Hufen ©



Van der Voort, zoon van 
een koopvaardijkapitein en 
groot bewonderaar van de 
marine-cultuur, was er onge-
twijfeld sterk van overtuigd 
dat tucht en gehoorzaam-
heid op een schip, cruciaal 
waren voor de zeevaart en 
zeker die der krijgsmacht te 
water, de Koninklijke Ma-
rine. Die verontwaardiging 
werd ook gevoed door zijn 
orthodoxe geloof, dat ge-
hoorzaamheid aan het gezag 
voorschreef omdat God de 
Overheid over het volk had 
aangesteld. 
Hij moet dus, evenals velen, 
ernstig geschokt zijn geweest 
door het muiterij-voorval, 
dat overigens ontstond door 
de herhaalde aankondiging 
van een korting (7%) op de 
salarissen van het inlands en 
(4%) op dat  van Nederlands 
personeel.  De muiterij werd 
bedwongen door een bom-
bardement op het schip op 
10 februari 1933. Het duur-
de even voordat dáárover 
Kamervragen aan de Mi-
nister van Defensie werden 
gesteld, maar een kwestie 
waarin Van der Voort van 
Zijp centraal stond, leidde 
wèl snel tot vragen aan die 
minister.

Kamervragen 
maart 1933

Nationaal-Socialistische 
Beweging

Op 9-3-1933 stelde Parle-
mentariër Johan Willem 
Albarda,  in de Tweede Ka-
mer vragen in verband met 
een onder kadermilitairen 

Politiek 
activisme 
binnen 
de krijgsmacht?                                                                                                                                       
              
De uitnodiging  voor de 
bijeenkomst was Albarda 
waarschijnlijk toegespeeld. 
Dat moet onder andere te 
maken hebben met het ge-
geven, dat de bijeenkomst 
onder de vlag van de NSB  
plaats vond (‘Hoofdleider ir. 
A. A. Mussert’). Die organi-
satie was niet, zoals bijvoor-
beeld de protestante Mili-
taire Bond ,,Pro Rege” en de 
,,R.K. Militaire tehuizen”, 
gericht op het (geestelijk) 
welzijn van de militairen, 
maar een politieke bewe-
ging die met behulp van een 
marine-liefhebbende bur-
gemeester onder militairen 
van de weermacht aanhang 
zocht.

Albarda’s kamervragen be-
troffen onder andere: ‘de 
toelaatbaarheid van deelne-
ming door militairen aan 
de nationaal-socialistische 
beweging.’ 
Zijn vragen, en de antwoor-
den erop van de Minister 
van Defensie L.N. Deckers 
(al na een week, op 16 maart 
1933), luidden:  
                                                                                                                                                      
Vragen: Albarda: ‘1. Is het 
den Regeering bekend, dat 
te Amersfoort de volgende 
uitnoodiging tot een op 14 
Maart a.s te houden verga-
dering verspreid is’: (hierna 
vermeldde hij de gehele bo-

verspreide uitnodiging, tot 
een propaganda-vergade-
ring op 14-3-1933. Het 
bericht was een dag eerder, 
door het bestuur van ‘de 
groep Nationaal Socialisti-
sche onderofficieren kring 
Utrecht Amersfoort’, ver-
spreid. 

Uit de, door Albarda bij de 
Kamervragen integraal afge-
drukte tekst van de uitnodi-
ging, bleek: ‘Dat de heer v. d. 
Voort v. Zijp, burgemeester 
van Maartensdijk op de bij-
eenkomst gaat spreken over: 
Defensie, Onderofficieren, 
Nationaal-Socialistische 
Beweging. Gelegenheid tot 
vragen stellen. Aanvang 8 
uur precies. Toegang gratis.’ 
De locatie betrof koffiehuis 
het Boompje aan de Heili-
genbergweg nr. 2 te Amers-
foort. 
Een ‘N.B.’ onder de oproep 
van het bestuur van de on-
der-officierengroep luidde, 
dat het lidmaatschap van 
de Bond toegestaan was, en: 
dat de commandant van het 
garnizoen Amersfoort geen 
bezwaar had tegen het bij-
wonen van de vergadering. 
Dit moest twijfelaars kenne-
lijk over de streep helpen.
Van der Voort moet Albarda 
gekend hebben. Die had 
tien jaar eerder in de Ka-
mer het woord gevoerd over 
de Vlootwet. Dat was in de 
nadagen van Van der Voort’s 
Kamerlidmaatschap en die 
kan, als geïnformeerd oud-
voorzitter van de Vlootcom-
missie, Albarda toen zelfs 
geopponeerd hebben.
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vengenoemde tekst van de 
convocatie).                                                                     
Antwoord: Minister Deckers 
van Defensie antwoordde: 
“De eerste vraag wordt be-
vestigend beantwoord.” (De 
minister was dus ook op de 
hoogte van de belegde bij-
eenkomst. Niet zo vreemd, 
want reeds vier maanden 
eerder was in de Kamer 
melding gemaakt van het 
bestaan van georganiseerde 
groepen van nationaal-soci-
alistische militairen, hetgeen 
toen bleek uit een in augus-
tus 1932 aan onderofficie-
ren te Utrecht toegezonden 
circulaire.)
                                                                                                                                                      
‘2. Heeft de regeering, na 
de mededeelingen op 9 No-
vember 1932 in de Tweede 
Kamer gedaan (Handelin-
gen blz. 324), een onderzoek 
ingesteld naar het bestaan 
van zoodanige groepen, en 
tot welke uitkomsten heeft 
dat onderzoek dan geleid?’    
De minister antwoordde, in 
ambtelijke taal, dat bij het 
onderzoek van ‘meerdere 
groepen onderofficieren’ die 
de NSB aanhingen, niets ge-
bleken was. 

Albarda vroeg de regering of 
de, in die eerdere circulaire  
van augustus 1932 aan de 
NSB- onderofficieren ge-
geven verzekering, ,,dat het 
lidmaatschap niet in strijd 
is met de krijgstucht, noch 
met het voorschrift Dienst-
verbintenissen bij de land-
macht”, de regering ‘aanlei-
ding had gegeven tot eenige 
bemoeiing of maatregel?’ 

En kon de regering ook 
mededelen, waarop de ver-
zekering berustte, die in de 
circulaire was gegeven, “dat 
het lidmaatschap van den 
Nationaal-Socialistischen 
Bond voor militairen is 
toegestaan?” ‘Welke be-
voegde autoriteit heeft dat 
verklaard?’ En was het waar, 
dat ‘de commandant van 
het garnizoen Amersfoort er 
geen bezwaar tegen had, dat 
de militairen de vergadering 
bijwoonden’ ? 
De Minister van Defensie 
had op de voorgaande dag 
(8 maart) namelijk al ver-
klaard, dat deelneming aan 
enigerlei actie van fascisti-
sche organisaties in strijd 
was met de legerorder van 
begin februari, waarin o.a. 
verboden werd medewer-
king te verleenen aan zo-
genaamde ‘fascistische- en 
weerbaarheidsorganisaties.’
Albarda vroeg ook hoe de 
regering nú: ‘de vorming 
van groepen van nationaal-
socialistische onderofficie-
ren, het lidmaatschap van 
militairen van een Natio-
naalsocialistische Bond en 
het bijwonen van vergade-
ringen ervan’  beoordeelde. 
Het antwoord van de mi-
nister luidde: ‘Over de toe-
laatbaarheid van deelne-
ming door militairen aan 
de nationaal-socialistische 
beweging bleek bij de over 
hen gestelde commandan-
ten niet aanstonds eenheid 
van opvatting te hebben 
bestaan. Deze mag thans 
verzekerd worden geacht, 
door de bekendmaking aan 

de weermacht, dat aanslui-
ting bij of eenigerlei steun-
verleening aan groepen of 
vereenigingen van personen 
op fascistischen grondslag in 
strijd is met de plichten van 
den militairen ambtenaar en 
derhalve verboden.’  
  

Strijdig met 
ambt
                                                                                                                                                
En daar wrong ook de 
schoen ten aanzien van Van 
der Voort van Zijp. Wat 
voor een onderofficier gold, 
was natuurlijk zéker van 
toepassing op het handelen 
van een burgemeester in zijn 
ambtsvervulling. Door zijn 
actieve betrokkenheid bij de 
fascistische NSB-beweging, 
die deze notabele overheids-
dienaar graag als coryfee 
gebruikte, en hun samen 
optrekken met de Groep 
Nationaal-Socialistische 
Onderofficieren, schaadde 
hij het onafhankelijke en 
onpartijdige burgemeesters-
ambt. Maar zíjn rol zal niet 
in de Kamervragen aan de 
minister van Defensie zijn 
ingebracht, omdat een bur-
gemeester niet onder diens 
verantwoordelijkheid valt.            

Winst
                                                                                                                                                      
Ondertussen leidde de ma-
nier van het neerslaan van 
de muiterij op 10 februari, 
bij de Tweede Kamerverkie-
zingen op 26 april 1933, tot 
aanzienlijke winst  voor Van 
der Voorts vroegere partij de 
ARP.                                  
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Ook van der Voorts NSB-
beweging beleefde een grote 
toename van het ledental 
(in Tuindorp 16,9%). Dit 
vrij hoge percentage lag in 
Groenekan nog hoger.   Mis-
schien omdat daar de promi-
nente, van kleur verschoten 
burgervader, woonde. 

 
Uitgejouwd
                                                                                                                                            
Toen Anton Mussert, on-
der andere vergezeld door 
Van der Voort van Zijp, op 
13 mei 1933 te Gogh (ten 
zuidoosten van Nijmegen 
nèt over de grens met Duits-
land) vaste voet in Duitsland 
trachtte te krijgen, werden 
zij uitgejouwd. ‘Een Am-
sterdamse S.A.-man maakte 
Mussert voor een [...] be-
drieger uit, die – summum 
van misdadigheid! – zelfs 
met Joden praatte.’                    
De NSB volgde toen, als 
beweging, officieel nog niet 
publiekelijk de koers van 
rassenleer en antisemitisme. 

alistische joden, bijv. in het 
Amsterdamsche Gemeentebe-
stuur, zulk een onevenredig 
grooten invloed hebben. Voor 
dergelijke joden, die de Ne-
derlandsche arbeiders hebben 
geëxploiteerd, die alles, wat 
ons heilig is, naar beneden 
halen en die er op uit zijn 
de best bezoldigde baantjes te 
krijgen, is in Nederland geen 
plaats.”
Kupers stelde de vragen: ‘
1. Acht de Minister het te 
vereenigen met de plichten, 
die op den Burgemeester eener 
Nederlandsche gemeente rus-
ten, dat deze in het openbaar 
zich in beleedigenden vorm 
uitlaat over een groep van 
de Nederlandsche bevolking?                                                                                                                                       
2. Indien de Minister van 
oordeel is, dat deze uitlatin-
gen niet toelaatbaar zijn, is 
hij dan bereid mede te deelen, 
welke maatregelen hij denkt 
te nemen om een herhaling 
van het in vraag 1 vermelde 
feit tegen te gaan?’         
Het antwoord op 20 decem-
ber 1933 van de Minister:  
‘Uit een ingesteld onderzoek 
is gebleken, dat het couran-
tenverslag, in vraag 1 be-
doeld, niet geheel juist en met 
name te scherp de woorden 
van den heer C. van der Voort 
van Zijp heeft weergegeven. 
Daargelaten of hetgeen wel 
is gezegd inderdaad als be-
leedigend voor een groep van 
de Nederlandsche bevolking 
moet worden aangemerkt, 
is voor den ondergeteekende 
komen vast te staan, dat de 
uitingen in een politiek-agres-
sieven vorm waren gegoten, 
welke onvereenigbaar is met 
de zelfbeperking die de burge-

Kamervragen 
november 1933

Anti-Joodse uitlatingen                                                 
                                                                         
Maar, E. Kupers, partijge-
noot van vragensteller Al-
barda (SDAP, later PvdA), 
zag op 30 november 1933 
toch aanleiding tot Kamer-
vragen aan de nieuwe AR-
minister J.A. de Wilde van 
Binnenlandsche Zaken. Die 
betroffen uitlatingen van 
Van der Voort van Zijp tij-
dens een te Goes gehouden 
openbare vergadering van 
de Nationaal Socialistische 
Beweging (NSB), jegens een 
door hem aangeduide groep 
joden.     Kupers baseerde 
zich op een verslag op 22 
november 1933 in het dag-
blad de Zeeuw van de bij-
eenkomst op die dag.
Van der Voort van Zijp had 
daar gezegd: ,,De N. S. B. 
predikt geen anti-semitisme, 
maar wel protesteert zij er 
tegen, dat met name de soci-

6 Juli 1934. L. Frijda op één foto met NSB-coryfée Van der Voort 
(vooraan rechts), 3e v. r: W. Godijn, 5e  v.r.: (klein) huisarts L. Frij-
da, links: mevr. en hr. Van Kesteren.40



de door hem opgerichte en 
geleide beweging ‘lid’ bleef, 
ontslagen als hoofdingeni-
eur bij Rijkswaterstaat. 
                                                                                                                                                      
Overlijden
                                                                                                                                                      
Van der Voort overleed on-
verwacht op 28 september 
1935. In het NSB week-
blad Volk & Vaderland van 
5 oktober 1935, herdacht 
Mussert hem als ‘een dap-
per strijder en uitnemend 
Vaderlander’, die niet te be-
roerd was ‘op een krukje zit-
tend, bandjes te plakken om 
Volk & Vaderland’. Mussert 
zei te weten: ‘zijn hart bleef 
tot het laatst toe natuurlijk 
bij ons, in het verbeiden 
van het oogenblik, waarop 
hij weer in de gelederen zou 
treden, wanneer hij weer vrij 
zou zijn!’ Hij moet bedoeld 
hebben: ....’het ogenblik 

waarop Van der Voort niet 
meer gehinderd zou zijn 
door de aan NSB leden op-
gelegde beperkingen.’ 

Post - Van der 
Voort van Zijp-
periode
                                                                                                                    
De naar hem genoemde laan 
droeg aanvankelijk de naam: 
professor Jan Kopslaan. Al 
snel nadat de H.T. s’ Jaco-
blaan in 1935 was opgele-
verd, ontstond verwarring 
met de Jan Kopslaan. Mede 
daarom werd die laan naar 
de kort daarvoor overleden 
burgemeester vernoemd. 

meester eener Nederlandsche 
gemeente heeft te betrachten.’
De Wilde lijkt zijn vroe-
gere partijgenoot enigszins 
in bescherming te nemen, 
door het niet over ‘de in-
houd’  te hebben, maar over 
‘de toon‘. De eindconclusie 
is echter duidelijk: onver-
enigbaar met de functie. De 
minister vond het optreden 
van de burgemeester ernstig 
genoeg om hem, binnen 
hun gezagsverhouding, erop 
aan te spreken. ‘De onder-
geteekende heeft zich ervan 
verzekerd dat herhaling niet 
zal voorkomen.’

NSB-lidmaat-
schap gedwon-
gen beëindigd    
                                                                                                
Acht dagen na dit ministe-
riële antwoord verbood de 
regering (op 28 december 
1933), onder leiding van 
fractievoorzitter Colijn,  
‘onder druk’,  aan ambtena-
ren het lidmaatschap van de 
NSB. De minister eiste - met 
succes - dat ambtenaren met 
hun handtekening de be-
ëindiging van hun lidmaat-
schap van de NSB bevestig-
den. Dat maakte Van der 
Voort’s NSB-lidmaatschap 
onmogelijk, want van hem 
als Politiek Ambtsdrager, 
werd dezelfde ongebonden-
heid verwacht. De burge-
meester heeft daarmee niet 
het NSB-gedachtengoed af-
gezworen. 
De leider zelf, Anton Mus-
sert, werd op 1 mei 1934, 
omdat hij natuurlijk van 

Anti-Joods bord op grens met 
Utrecht 
(thans Kard. De Jongweg).
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Nederland werd bezet-
Vrijwel direct vaardigde 
de bezetter zeer noodlot-
tige maatregelen jegens het 
Joodse volksdeel uit. Tuin-
dorps huisarts L.J. Frijda, 
1906-1988 en echtgenote L. 
Speyer doken in 1942 onder 
in Eindhoven, gescheiden 
van hun kinderen, die in 
het noorden werden onder-
gebracht. Vooral in ‘de hon-
gerwinter’ ontstonden groot 
voedsel- en brandstofgebrek 
en andere problemen voor 
velen.  

De bevrijding                                                                                                                                         
                
Toen de ordedienst van de 
BS, bij de bevrijding op 5 
mei 1945, (vermoedelijke) 
NSB leden en anderen aan-
hield, brachten ze die naar de 
gymnastiekzaal van de Van 
der Voort van Zijpschool 
aan de Prof. Van Bemme-
lenlaan 34. Het gezin Frijda 
overleefde de oorlog.  

Als overal elders vierde Tuin-
dorp uitbundig feest.  
De wijk werd in 1954 door 
annexatie Utrechts grondge-
bied en Maartensdijk werd 
in 2001 bij De  Bilt/Biltho-
ven gevoegd.  

Naamswijziging?
                                                                                                                                                      
De Van der Voort van Zijp-
school in Tuindorp werd op 
den duur als vanzelf ‘OBS’ 
genoemd (Openbare Basis 
School). ‘De kwestie’ leek 
daarbij geen grote rol te spe-
len. In 1985 veranderde hij 
definitief van naam. Af en 
toe werd geopperd om ook 
de naam van de Burgemees-
ter van der Voort van Zij-
plaan te veranderen. Het is 
er niet van gekomen.
De inhoud van de in 1933 
gestelde Kamervragen en 
de afhandeling ervan zijn 
in onze tijd nog belangrijk. 
Uitlatingen zoals de bur-

gemeester in 1933 te Goes 
deed, waren een afspiegeling 
van een al lang in Europa 
bestaande animositeit on-
der delen van de bevolking 
jegens joodse medeburgers. 
Burgemeester Van der Voort 
vestigde de aandacht op 
zichzelf, omdat hij zich, tij-
dens zijn ambtsvervulling in 
het openbaar, overeenkom-
stig uitliet. De gebeurtenis-
sen aangaande van der Voort 
van Zijp, maakt de antipa-
thie jegens joodse burgers 
zichtbaar, die tot het drama 
leidde, dat zich uiteindelijk 
in de jaren dertig en veertig 
voltrok. 

Blijf vertellen
                                                                                                                                                      
“Foute mensen” de historie 
uitgummen is niet in het 
belang van een aanspreek-
baar collectief geheugen. 
Het zichtbaar maken en be-
noemen van gebeurtenissen 
en daden, voorkomt mede 
dat schadelijke ideologieën 
en hun  vertolkers in ‘het 
vergeetboek’ belanden. Het  
inzicht in ontwikkelingen 
die tot wandaden en oor-
logsmisdaden hebben ge-
leid, kan het open oog voor 
wat zich in ónze tijd voor-
doet, ondersteunen.    

Utrecht/Tuindorp, 
mei 2020, Rob Hufen Hzn.

Opgebrachte Mannen en vrouwen 
voor klimrek en bewapende man 
in Openbare Van der Voort van 
Zijpschool. 
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In februari stuurde redactielid Frank Klok 
mij een ongeadresseerde brief, van de  tijdens 
zijn leven bekende journalist, kunstrecen-
sent en -regisseur Cor Schilp (1892-1990). 
Hij woonde in de Tweede Wereldoorlog, en 
nog lang erna,  met zijn vrouw Aja Jansen 
aan de Reinwardtlaan 24 in Tuindorp, toen 
nog Maartensdijk. Zij was 
een voordrachtkunstenares 
en toneelspeelster. Uit de 
brief (6 mei 1946) blijkt 
dat het echtpaar Schilp deelnam aan het 
verbergen van twee jonge bemanningsleden 
van een Amerikaanse bommenwerper die, 
waarschijnlijk boven Zaandam, door de be-
zetter was neergeschoten. In een keten van 
betrouwbare adressen werden deze jongens, 
die hun leven waagden voor de bevrijding 
van Nederland, frequent verplaatst om ze 
definitief veilig te stellen, wellicht in het al 
bevrijde zuiden. Dat het echtpaar Schilp de 
jongens in die laatste oorlogsmaanden, met 
een gefrustreerde bezetter en -NSB, huis-
vestte was zeer moedig. 

De jongens waren kennelijk, toen 
Schilp en zijn vrouw op honger-
tocht naar het noorden waren 
gegaan, op 2 maart 1945 abrupt 
voor een volgend traject opge-
haald ‘en het was er daardoor niet 
van gekomen om nauwkeurig hun 
namen en adressen te noteren. Ik 
herinner mij, dat de een, ik meen 

Frank, uit New York kwam, de ander uit 
Tennesee’, schreef Schilp. ‘Een van hen was 
Waarnemer in het oorlogsvliegtuig, de an-
der bediende het toestel voor het uitwerpen 
van bommen.’ Schilp vroeg in de brief (dd. 
6 mei 1946), aan de anonieme persoon die 
de jongens bij hem en z’n vrouw bracht, om 

‘de precieze namen, adres-
sen, hun militaire nummer 
et cetera, zomede de datum 
en de plaats waarop zij zijn 

neergeschoten’. Dit in verband met door 
hem, op last van een militaire inlichten-
dienst, in te vullen formulieren over oor-
logsgebeurtenissen.

In deze herdenkingsperiode van de bevrij-
ding van Nederland vieren we, dat Cor en 
Aja Schilp – Jansen uit Tuindorp in Maar-
tensdijk groot risico wilden lopen, bij het 
beschermen van twee onfortuinlijke jonge 
bevrijders. 

Twee Amerikaanse bevrijders 
verborgen in Tuindorp

Cor Schilp op hoge leeftijd 
aan het werk. Bron: coll. HUA



Hans Nesna, pseudoniem 
voor Jan Pieter Jansen, 
is een tijdgenoot van de 
veel bekendere ‘Holland-
sche Radingers’ als de 
schilderes Adri Pieck en 
de beeldhouwer Charles 
Weddepohl.

De veelzijdige Hans Ne-
sna, auteur van boeken, 
blijspelen, hoorspelen en 
amateurtoneelstukken, re-
gisseur en maker van repor-
tages werd op 27 januari 
1897 in Amsterdam gebo-
ren en is na een artistiek 
leven, op 2 december 1958 
op 61 jarige leeftijd in Hol-
landsche Rading gestorven. 
Hij woonde met zijn gezin 
op de Spoorlaan 57 en had 
twee zonen en een dochter: 
Loet, Chris en Kees. De 
man van zijn dochter Chris 
bracht het tot ‘schout bij 
nacht’.

In een gesprek met Henk 
Broek (had voorheen de rij-
wielzaak bij het NS-station 
in Hollandsche Rading en is 
nu woonachtig in Maartens-
dijk) kwam Hans Nesna als 
een bekende Ra-
dinger ter spra-
ke. Henk Broek 
heeft Hans Ne-
sna goed gekend 
en van hem een 
van de eerste 
exemplaren van 
zijn boek de 
“Hongerproces-
sie” gekregen 
met een per-
soonlijk geschre-
ven voorwoord. 
In dit voorwoord 
vermeldt hij ook 
de opofferin-
gen van Henks 

moeder die verre fietstoch-
ten ,tot aan Wieringerwerf, 
heeft moeten maken om aan 
voedsel te komen.
Het in 1946 verschenen boek 
‘Hongerprocessie’ geeft een 

ans Nesna
“Hongerprocessie”

over de hongerwinter van 1944-1945

omslag boek
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indringend verslag van de 
Hongerwinter 1944-1945. 
Hans Nesna beschrijft zijn 
gevaarlijke en barre tocht 
van Hollandsche Rading 
naar de Veluwe om daar 
bij een bevriende boer twee 
mud aardappelen te halen. 
Waarom was het voor Hans 
Nesna nodig om helemaal 
naar de Veluwe te gaan? Hij 
geeft dit in zijn boek aan: 
“Het is, omdat ik voedsel 
ga halen voor mijn gezin, 
omdat we thuis niets meer 
te eten hebben, omdat we 
niets meer koopen kunnen, 
daar het geld waardeloos 
is en ons land leeggeplun-
derd wordt. Het is, omdat 
de boeren in de streek waar 
ik woon, zoo onbeschaamd 
hard zijn, omdat de meeste 
hunner zwarthandelaren 
zijn, die prijzen vragen, die 
een “gewoon mensch” niet 
betalen kan. In maanden 
hebben we immers geen 
aardappel meer geproefd! 
Koolsoep, koolsoep en weer 
koolsoep!”. 

Dat deze hongerproces-
sie niet ongevaarlijk was, 
wordt door Nesna levendig 
beschreven: “Dan naderen 
we een spoorwegovergang. 
Maar als we er nog een 
goede honderd meter van 
af zijn, komen ook reeds 
de Tommies; het lijkt wel, 
of zij juist dit oogenblik 
hebben uitgekozen om 
zich in een dichte zwerm 
op de spoorbaan te storten. 
Rakelings suizen ze over 
ons heen. Weer dreunende 
slagen, dan een regen van 
mitrailleurkogels. De men-

schen vluchten ….. en we 
rijden paard en wagen achter 
het huis. Daar druk ik mij 
tegen den muur en kijk naar 
de hemel, waar nog steeds 
de vliegtuigen cirkelen en 
neersuizen om hun bom-
menlast over de spoorlijn 
uit te storten …. Ik voel hoe 
de muur trilt. Maar “straks” 
zal alles voorbij zijn. Er zal 
dan geen oorlog meer zijn. 
Deze nachtmerrie zal een-
voudig opgehouden hebben 
te bestaan. En er zullen geen 
duizenden menschen meer 

voorwoord Nesna langs de weg zijn om rogge, 
aardappelen, boter en spek 
te halen. We zullen weer 
leven, vrij ademen, zonder 
dien ondragenlijken druk 
van het “Herrenvolk” en 
weer gelukkig zijn. Is er iets 
zoo eenvoudig als gelukkig 
zijn? We zullen werken. We 
zullen meehelpen een an-
dere, een betere wereld op te 
bouwen. We zullen “nooit-
meer-oorlog-propaganda” 
maken. En dit keer zullen 
de menschen er niet om la-
chen! Nee, dit keer zullen zij 
begrijpen, wat velen onzer 
reeds lang, heel lang geleden 
begrepen hebben, dat een 
oorlog niets anders is dan 
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een doelloze razernij, een 
massale vernietiging, waar-
bij de aarde splijt tot een 
graf voor alle beschaving. 
Ik sta plannen te maken 
voor de toekomst. Ik zou 
een boek willen schrijven, 
waarin alles scherp en dui-
delijk tot uiting komt”.
Hans Nesna maakt deze 
barre en gevaarlijke tocht 
met zijn zoon Kees en zijn 
vriend Hannes Blanken-
stein, marskramer, die ook 
in Hollandsche Rading 
woont en wel in het boer-
derijtje bij het restaurant 
de Paddenstoel, op de krui-
sing van Vuursche Dreef en 
Aanlegsteeg. Ben, de zoon 
van Hannes Blankenstein 
was voor de oorlog onder-
wijzer op de school met de 
Bijbel in Groenekan en had 
Joodse onderduikers; hij is 
verraden en gefusilleerd in 
Soest. Tot zijn gedachtenis 
is er in het trottoir bij het 
woonhuis van zijn weduwe 
in Soest een gedenktegel 
aangebracht. 

Naast “Hongerprocessie 
heeft Nesna nog 10 boeken 
op zijn naam staan waaron-
der twee over de binnenvaart 
in Nederland.
In 1919, op zeer jonge leef-
tijd regisseerde Nesna de 
stille film “Carmen van het 
Noorden”. Een film met de 
duur van zestig minuten die 
met een budget van slechts 
Hfl. 7000 tot stand kwam. 
De film is gebaseerd op het 
boek Carmen van Pros-
per Mérimée, dat weer ten 
grondslag lag 
aan George 
Bizets opera. 
De basis in-
grediënten van 
de film zijn 
nog dezelfde 
als die in het 
klassieke ver-
haal: lust en 
jaloezie. 
Het bloed 
kruipt waar 
het niet gaan 
kan want zijn 
k l e i n z o o n 

Jelle Jansen (1955) 
wint in 2009 een 
Gouden Kalf met 
de hernieuwde uit-
gave van “Carmen 
van het Noorden” 
die in 13 bioscopen 
wordt vertoond, 
het is zijn debuut 
als speelfilmregis-
seur.
Nesna heeft 11 

blijspelen en kluchten ge-
schreven waaronder “Ik 
moet met je trouwen”, “Een 
baby van duizend weken, 
“De ooievaar vergist zich” 
en “Meneer logeert bij zijn 
vrouw”..  
 
En 10 toneelstukken als 
“Hotel Oranjeboom”, “Het 
circus van de goede God” 
en “De troubadour van 
Loosdrecht” onder regie van 
Cees Laseur, met o.a. Ko 
van Dijk.

Hans Nesna met 
zoon Kees en de 
schipper
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portage-maken was hij bij-
zonder goed. En schreef hij 
leuke teksten voor de radio. 
Maar het meest onvergete-
lijk  is hoogstwaarschijnlijk 
wel zijn toneelstuk “Het cir-
cus van de goede God”. Een 
stuk dat de regeringsprijs 
verwierf. Uit dit stuk leert 
men de schrijver kennen 
als een door en door eerlijk 
mens. Een zoeker.  Altijd op 
weg zoals hij vroeger veel op 
weg geweest is voor zijn re-
portages.
Zwervend langs Gods wegen 
en steeds maar speurend en 
vragend en zoekend. Zoe-
kend naar de waarheid, naar 
het goede, naar het schone, 

En 2 hoorspelen: “Laaiende 
lente” uit 1931 resp. “Hu-
welijksaanzoek“ uit 1950, 
voor resp. de VARA en de 
AVRO. 

Na de oorlog, in 1946, 
maakt hij als geaccredi-
teerde Engelse oorlogscor-
respondent met de bekende 
Amsterdamse fotograaf 
Sem Presser een reis naar 
het verwoeste Duitsland. 
Het resultaat wordt gepu-
bliceerd in zijn boek “Zoo 
leeft Duitsland. Op de 
puinhopen van het Derde 
Rijk”. 

In 1949 volgt een tweede 
reis waarop het boek met 
foto’s van Sem Presser 
“Dans op de vulkaan” is ge-
baseerd.
Er is weinig over de persoon 
van Hans Nesna geschre-
ven. Maar het ‘In Memo-
riam’ van Hans van Bergen 
in de Nieuwe Schiedamse 
Courant van 6 december 
1958 licht een tipje van 
de sluier op. Onder de ti-
tel ‘Op de Planken’ schrijft 
hij:
“Iedere amateurtoneellief-
hebber kent ongetwijfeld 
de naam van Hans Nesna 
………. Wij doen maar 
een greep uit het oeuvre van 
Hans Nesna. Hij heeft nog 
veel en veel meer geschre-
ven, ook zeer verdienstelijke 
romans (zoals ‘De Honger-
processie’: GB). En vroeger 
genoot hij bekendheid als 
journalist. Vooral in het re-

het mooie, de liefde, naar 
God. En steeds weer men-
sen ontmoetend die hem 
God niet lieten zien. Zodat 
hij verder moet gaan. Maar 
nimmer verliest hij de moed. 
Hij weet dat hij vinden zal.
Moge hij nu God gevonden 
hebben en zich in hem ver-
blijden, dat is onze vurigste 
wens.”

Hans Nesna is begraven op 
de Noorder begraafplaats te 
Hilversum.

Nawoord: ik ben Henk Broek 
uit Maartensdijk erg erkente-
lijk voor het vele aangedragen 
materiaal.Geert J.M.Boorsma
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Teunis van de Bunt werd 
geboren in Westbroek, 
Kerkdijk 112 (nu 41), op 
4 november 1913. Hij was 
de jongste zoon in een gere-
formeerd boerengezin met 
9 kinderen. Teus mocht, als 
enige in het gezin, verder le-
ren na de lagere school. Op 
voorspraak, vermoedelijk 

van dominee Bosch, ging 
hij naar het gymnasium in 
Utrecht. Foto’s uit die tijd 
tonen een levenslustige jon-
gen die van schaken hield, 
maar ook van avontuur. 
Met zijn vrienden maakte 
hij in de zomer van 1935 
een lange fietstocht naar Spa 
in België. Maar ook hielp 

hij mee op de boerderij. Na 
zijn studie werkte hij drie en 
een half jaar als ambtenaar 

Teunis van de Bunt
verzetsman uit Westbroek 
1913-1944

‘Wat je doet voor de ander, doe je in stilte. Niet met de borst vooruit. 
Het redden van mensen is zoals het hoort’. Aldus een Joodse visie op 
het leven. In deze lijn deed Teunis van de Bunt zijn verzetsdaden in 
de tweede Wereldoorlog. Wie was hij ?

Familie van de Bunt: Nel, Map, 
Teus, Mien, Lies, Wim, An, 
Rijkje, Wijn, Wim van de Bunt, 
Elisabeth van de Bunt - van 
Barneveld
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op het gemeentehuis van 
Tienhoven, nog thuis in de 
kost. Op zoek naar ruimte 
om zichzelf verder te ont-
wikkelen was hij blij met 
een aanstelling ver van zijn 
ouderlijk huis, voor de ge-
meente Velsen (IJmuiden). 
Dit zorgde voor grote veran-
deringen in zijn leven. Hij 
ontmoette daar zijn grote 
liefde, Nelly de Jong, een 
moderne jonge vrouw, ook 
gereformeerd. Ondertus-
sen brak de oorlog uit met 
alle onzekerheden van dien, 
maar zij trouwden in 1941.  
Eind 1941 kregen Teus en 
Nelly een dochtertje, Elly. 
‘We hebben een heel geluk-
kig huwelijk’ schreef hij in 
1943 aan zijn vrienden. Bij 
de gemeente Velsen hield 
Teus zich bezig met serieuze 
problemen

Landelijke 
Organisatie 

voor Hulp 
aan 

Onderduikers
De Landelijke Organisatie 
voor Hulp aan Onderduikers 
(LO) was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, tussen medio 
1942 en mei 1945, een Ne-
derlandse verzetsbeweging. 
De geschiedenis van de LO 
begon met Helena Kuipers-
Rietberg, een huisvrouw met 
vijf kinderen uit Winters-
wijk, tevens bestuurslid van 
de Bond van Gereformeerde 
Vrouwenverenigingen. Zij 
was sterk antinazi en in toe-
nemende mate actief in de 
hulp aan onderduikers. Zij 
zocht contact met de gere-
formeerde dominee Frits 
Slomp uit Heemse, die zijn 
afkeer van het nationaal so-
cialisme met overtuiging uit-
droeg in zijn preken. ‘Tante 
Riek’, zoals zij in het verzet 
genoemd werd, vroeg hem 

om met haar een landelijke 
organisatie op te zetten om 
joden en onderduikers te 
helpen. Want steeds meer 
joden werden opgepakt, 
bijeengedreven en wegge-
voerd. Veel jongeren werden 
gedwongen om in de Duitse 
oorlogsindustrie te gaan 
werken. Mevrouw Kuipers 
en dominee Slomp besloten 
zich in te zetten voor die-
genen die geen onderduik-
adres konden vinden. Zij 
gingen op zoek naar gastge-
zinnen en gaven zo (poten-
tiële) onderduikers de gele-
genheid om te verdwijnen. 
Slomp reisde veel voor dit 
doel, wat hem de bijnaam 
‘Frits de Zwerver’ opleverde. 
Vermoedelijk voelde Teus 
van de Bunt vanuit zijn ge-
loof een verwantschap met 
deze vorm van verzet. De 
Stichting LO-LKP gaf een 
weekblad uit, De Zwerver, 
dat na de oorlog verschil-
lende verhalen publiceerde 
over het verzet. In januari 
1946 verscheen hierin een 
‘In memoriam’ over Teunis 
van de Bunt:

Teus hield van schaken

Teus van de Bunt met zijn vrouw 
Nelly van de Bunt-de Jong
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Een stroom van vluchtelingen 
verdrong zich tijdens de oor-
logsdagen in Mei 1940 op de 
Gemeente-secretarie van Vel-
sen. Het waren Joodse men-
sen, die het aanrollend mon-
ster probeerden te ontkomen. 
Maar voordat zij trachtten 
met trawlers en botters over 
te steken naar Albion, wilden 
zij toch nog een paspoort heb-
ben. Deze mensen vluchtten 
voor hun leven en de bevol-
kingsambtenaren schreven 
paspoorten uit. Ook Teus 
van de Bunt. Hij hielp zoveel 
mogelijk saboteren voordat 
de moffen Velsen hadden be-
reikt. En toen ze er eenmaal 
waren, begon het pas goed. 
Er moest geholpen worden 
en voor Teus was niets teveel. 
Zijn actie werd aanmerkelijk 
uitgebreid, toen hij in het be-
gin van 1943 werd geplaatst 
bij het Bevolkingsregister van 
Amsterdam.
Zelf vertelt Teus in een brief 
aan een goede vriend, dat 
de nieuwe burgemeester 
‘van een bepaalde Beweging’ 
voor hem de aanleiding was 

Bevolkingsregister en Ver-
kiezingen. In de oorlog is 
hij, door zijn werk op het 
stamkaarten bureau én als 
verzetsman, in staat hulp te 
bieden aan onderduikers en 
joden. Teus doet dit samen 
met een aantal collega’s. Per-
soonskaarten werden ver-
valst of vernietigd . Er werd 
‘geknoeid’ met namen, ge-
loof, beroep of voorgeslacht. 
Overledenen werden ‘tot 
leven gewekt’ in de adminis-
tratie van het bevolkingsre-
gister. Veel Joodse kinderen 
zijn door valse papieren ge-
red. Maar de ambtenaren 
was ingeprent zeer nauw-
keurig te werken, fouten 
maken was ontoelaatbaar. 
De tegenzin om goed werk 
te verknoeien moest eerst 
overwonnen worden. Bo-
vendien was het werk dat zij 
deden vol risico’s...

Op 27 maart 1943 pleegt 
het verzet een aanslag op 
het bevolkingsregister in 
Amsterdam. De brandweer 
maakt geen haast bij het 
blussen van de daaropvol-
gende brand. Desondanks 
gaat maar vijftien procent 
van alle systeemkaarten ver-
loren. De zwaar beschadig-
de stamkaarten van Joodse 
inwoners worden door de 
medewerkers van het bu-
reau veelal vervalst herschre-
ven, gebruik makend van 
gegevens van al overleden 
personen.

om een andere baan te zoe-
ken. Hij kreeg een mooie 
aanbieding als ambtenaar 
in Amsterdam. Hij schrijft: 
Zo ben ik dan in Amster-
dam aangekomen en heb een 
heel mooie baan gekregen en 
de toekomst ziet er ook niet 
slecht uit. Om de 14 dagen ga 
ik naar huis, hetgeen in deze 
tijd wel noodzakelijk is, want 
anders krijg je heelemaal niets 
naar binnen. alles is wel vree-
selijk duur, maar als boeren-
zoon behoef ik dan niet het 
meeste te betalen.

In Amsterdam
In de voormalige concert-
zaal van Artis aan de Plan-
tage Kerklaan 36-38 bevond 
zich tijdens de Tweede We-
reldoorlog het bevolkings-
register van Amsterdam, 
met daarin onder andere de 
gegevens van circa 70.000 
Amsterdamse joden. Teus 
van de Bunt werkte als 
adjunct-commies bij de Af-
deling Burgerlijke Stand, 

Na de aanslag op het bevolkings-
register 17 juli 1944
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Om het verzet tegen te 
werken werd van Duitse 
zijde een nieuw systeem  
ingevoerd, de zogenaamde 
Tweede Distributiestam-
kaart met een bijbehorend 
controlezegel. Wie geen 
stempel of zegel in zijn dis-
tributiestamkaart had, kreeg 
geen bonkaarten, dus geen 
voedsel meer. De LO zag 
zich genoodzaakt om van 
tijd tot tijd distributiekan-
toren te overvallen. 

De voorbereiding en uitvoe-
ring ervan werden opgedra-
gen aan een speciale tak van 
de organisatie: de Landelijke 
Knokploegen (LKP). Met-
tertijd bouwde de LO ook 
een netwerk op van ambte-
naren die bereid waren clan-
destien persoonsbewijzen te 
leveren en de administratie 
te vervalsen. De veroor-
zaakte administratieve chaos 
zorgde er mede voor dat de 
Arbeitseinsatz in het laatste 
oorlogsjaar goeddeels onuit-
voerbaar werd. 

De Zwerver: Zijn werk bij 
de afdeling persoonsbewij-
zen, gecombineerd met zijn 
gave om ontduikingen te be-
denken, maakten uitgebreide 
hulp mogelijk. Voor zover het 
met papieren was te redde-

ren, zorgde Teus wel dat het 
in orde kwam. Avond aan 
avond was hij in touw, aan 
vrouw en kind slechts de al-
lernodigste tijd gunnend. 
Grote risico’s moesten gelopen 
worden. Van lieverlee kwa-
men ook de onderduikers om 
hulp aankloppen. Heel lang is 
het goed gegaan en veel is tot 
stand gekomen. Toen kwam 
de grote krachtproef. De mof 
had wat nieuws bedacht. Er 
moesten nieuwe stamkaar-
ten komen en zegeltjes op de 
persoonsbewijzen. Er doemde 
voor Teus een donkere wolk op 
aan de horizon. Als vrienden 
hem aanraadden: “Je hebt nu 
toch genoeg gedaan, schei er 
uit eer het te laat is”, dan ant-
woordde hij heel eenvoudig: 
“En als je dan een Vader hebt, 
Die voor je zorgt?” Zo groot 
was zijn vertrouwen, zijn ge-
rustheid, zijn overgave aan 
Gods leiding, dat hij durfde 
voortgaan op de ingeslagen 
weg, daarmede het geluk van 
zichzelf en van zijn vrouw en 
kind wagend.

De overval door 
de SD
De invasie door geallieerden, 
D-Day, had plaatsgevonden. 
De vijand ging verliezen, het 
zou niet lang meer duren … 
De Nederlanders werden 
overmoedig. Alleen al in 
Amsterdam waren enkele 
tienduizenden stamkaarten 
meer uitgegeven dan dat er 
inwoners waren. De stam-
kaarten zwendel moest de 
Duitsers wel opvallen. J.T. 
Veldkamp beschrijft in zijn 
boek ‘Het Amsterdams Be-
volkingsregister in oorlogs-
tijd’: Op maandag 17 juli 
1944 had de SD het gebouw 
van het bevolkingsregister 
omsingeld. Snel werden nog 
wat gevaarlijke papieren in 
veiligheid gebracht. Het per-
soneel moest zich verzamelen 
in de serre, mannen werden 
gefouilleerd. Zes ambtena-
ren werden gegrepen en in de 
gang van de kaartenhal onder 
bewaking gesteld. De bejege-
ning van deze mensen was 

Na de aanslag op het bevolkings-
register 17 juli 1944.

4e van links Teus van de Bunt

Karien Scholten
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zeer grof. Eén van hen werd 
een brandende sigaret uit de 
hand geslagen, een ander, die 
met de armen over elkaar 
stond, werden de armen naar 
beneden geslagen en weer een 
ander werd ruw bij de schou-
der gepakt en met het gezicht 
naar de muur gedraaid. 
In totaal werden tien per-
sonen gearresteerd, onder 
wie Teus van de Bunt. En-
kele collega’s kwamen terug, 
maar zes van hen werden op 
3 augustus op transport ge-
steld naar het concentratie-
kamp te Vught. Dat waren 
Teus van de Bunt, Herman 
Alers, Boudewijn Leenheer, 
Andreas Balvers, Pieter 
Landweer en André de Kok. 
Nadat Teus door de Duitsers 
was gearresteerd schreef zijn 
moeder Elisabeth van de 
Bunt een verzoek om vrij-
lating. Er kwam een groene 
brief terug met de afwijzing 
van de commandant. Zwa-
ger Thijs Manten is zelfs 
nog naar Vught gereisd om 
Teus vrij te pleiten. Dit al-
les mocht niet baten. In de 
boekhouding van kamp 
Vught staat geschreven dat 
alle zes collega’s de dag na 
aankomst, 4 augustus 1944, 
op de fusilladeplaats vlakbij 
het kamp zijn geëxecuteerd. 
Veldkamp schrijft: Een ge-
detineerde in Vught had de 
slachtoffers enkele uren na 
hun aankomst gesproken. Hij 
wist een briefje het kamp uit 
te smokkelen: “Landweer en 
de anderen zijn doodgescho-
ten. Arme kerels, zij waren 
vol goede moed en hadden 
nog plannen voor de toekomst. 
Maar binnen 24 uur na hun 
aankomst werden zij zonder 

vorm van proces afgemaakt”. 

Teus van de Bunt werd 30 
jaar. Hij liet een vrouw en 
dochtertje Elly na. Op 6 
augustus 1944 kwam er een 
‘Berichtkarte’ aan Fam. Van 
De Bunt uit het ‘Konzen-
trationslager Waffen SS’ uit 
Vught, dat er een pakket 
onderweg was van Teunis 
van de Bunt, Nr. P.1958. 
Op 25 augustus kon Nelly 
zijn spullen ophalen bij het 
kantoor van de Zekerheids-
politie, Adema van Schel-
temaplein in Amsterdam. 
Zij moest 1 
koffer mee-
nemen. Dat 
moet een 
zware tocht 
geweest zijn 
voor Nelly. 
Tien jaar 
na de oor-
log, in 1955 
stuurde J. 
G e l d e n s , 
Particulier 
Secretaresse 

van Prinses Wilhelmina, 
haar de rede toe, uitgespro-
ken tijdens de 10-jarige 
herdenking van de vrede in 
Wageningen door H.M. de 
Koningin: … Ondeelbaar is 
inderdaad het geheel van al 
diegenen, aan wie Nederland 
te danken heeft wat het thans 
waard is, in het heden, en in 
de toekomst, die daarop voort 
moet bouwen tot in onafzien-
bare verte.,.. 
Dat was het dan.

Nelly vond opnieuw geluk 
met Wim Deurloo. Pas ja-
ren later heeft zij haar doch-
ter Elly kunnen vertellen 
hoe haar vader was omge-
komen.

Elisabeth van de Bunt - van 
Barneveld had geen enkel 
vermoeden gehad van de 
voorname rol die haar jong-
ste zoon speelde in die verre, 
grote stad. Zij heeft nooit 
over het verlies van haar zoon 
heen kunnen komen. De fa-
milie bezocht na de oorlog 
meerdere keren de plaats 
waar Teus had gewerkt. Aan 

Teunis van de Bunt

Teus met zijn dochtertje Elly
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een muur in de gang van het 
Bevolkingsregister aan de 
Plantage Kerklaan te Am-
sterdam was in 1946 een 
bronzen herdenkingspla-
quette aangebracht waarop 
de namen van de omgeko-
men verzetsmannen staan. 
Ieder jaar vindt hierbij op 4 
augustus een sobere herden-
king plaats. De naam van 
Teus van de Bunt is tevens 
opgenomen in de Erelijst 
van Gevallenen 1940-1945.

Yad Vashem
‘Rechtvaardige onder de 
Volkeren’ is een uit de Tal-
moed afkomstige eretitel die 
door Israël wordt gegeven 
aan ‘gojim’ (niet-joden) die 
ten tijde van de Holocaust 
joden hebben geholpen met 
onderduiken, ontkomen en 
overleven. De toekenning 
gebeurt door de leiding van 
Yad Vashem, de plaats waar 
het Joodse volk de slachtof-
fers van de door Adolf Hitler 
georganiseerde massamoord 
op de joden herdenkt. Tus-
sen 1953 en 2019 werden 
over de hele wereld meer 
dan 27.362 mensen uit 51 
landen als ‘Rechtvaardige’ 
door Yad Vashem erkend, 
waaronder 5.778 Nederlan-
ders en 1.751 Belgen . Na 
Polen (6992 onderscheidin-
gen) is Nederland daarmee 
het land met de meeste on-
derscheidingen. Nederland 
laat desondanks ook het 
grootste sterftepercentage 
zien binnen de Joodse ge-
meenschap in West-Europa. 
Niet meer dan zesentwintig 
procent van de Nederlandse 
joden overleefde de Holo-

caust. Nog steeds worden 
mensen genomineerd om 
als ‘Rechtvaardige’ te wor-
den onderscheiden. Men 
noemt de titel ook wel Yad 
Vashem-onderscheiding 
voor hulp aan joden. De 
decorandus ontvangt een 
medaille en een oorkonde 
met de vermelding van zijn 
of haar naam. Verder wordt 
deze naam in Jeruzalem in 
een muur gebeiteld, in een 
park gewijd aan de ‘Recht-
vaardigen onder de Volke-
ren’.

Op maandag 11 september 
2017 hebben vijf voorma-
lig Amsterdamse ambte-
naren van het bevolkings-
register postuum de Yad 
Vashem-onderscheiding 
gekregen. Hermanus Alers, 
Andreas Balvers, André de 
Kok, Teunis van de Bunt 
en Boudewijn Leenheer 
hielpen in de oorlog hon-
derden joden aan een pas-
poort zonder J . Hun col-
lega Pieter Landweer kreeg 
al in 2008 postuum een Yad 
Vashem-onderscheiding. 

De penningen werden in 
aanwezigheid van  loco 
burgemeester Pieter Litjens 
(VVD) aan de nabestaan-
den uitgereikt door de Is-
raëlische ambassadeur Aviv 
Shir-On: Die Joodse zielen 
werden gered door gewone 
mensen, mensen zoals wij, die 
besloten niet  toe te geven en 
hun principes, de waarden 
waarin zij geloofden, niet los 
te laten. Ik zei dat het gewone 
mensen waren. Maar eigen-

lijk waren zij niet gewoon, 
het waren helden, hoewel ze 
zichzelf misschien niet als zo-
danig beschouwden. Ik zei dat 
het mensen waren zoals wij. 
Maar zijn wij mensen zoals 
zij? Ik weet niet zeker of we 
in een vergelijkbare situatie 
ons eigen leven zouden riske-
ren voor buren of zelfs vreem-
den. Door dit te doen hebben 
ze niet alleen het leven gered 
van vervolgde mensen, maar 
zij hebben ook de eer van het 
Nederlandse volk gered en - 
niet minder belangrijk - het 
geweten van Europa en de 
hele mensheid. Ze hielden de 
hoop levend op vrijheid en de-
mocratie, toen en nu.

Om niet te vergeten. 

Met dank aan Wim van de 
Bunt, Wim Manten, Mieke 
Verhoef - van de Beek, Marco 
Deurloo.

Gebruikte bronnen:

De Zwerver, weekblad 
van de Stichting 
LO.-LKP.
Landelijke Organisatie 
voor Hulp aan 
Onderduikers (LO) 
de Landelijke 
Knokploegen (LKP)
Stichting Herinnering 
LO-LKP
Het Amsterdams 
Bevolkingsregister in 
oorlogstijd 
door J.T. Veldkamp
Stichting Joods 
erfgoed Den Haag
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Voordat Adolf Hitler 
op 30 januari 1933 
aan de macht kwam, 
verlieten eind twinti-
ger - begin dertiger 
jaren al veel Joodse 
mensen Duitsland 
uit voorzorg. Begin 
jaren dertig kwamen 
enkele van deze ge-
vluchte Joodse ge-
zinnen in Achttien-
hoven en Westbroek 
terecht.

Burgemeester van Achttien-
hoven en Westbroek, Ten 
Geuzendam, heeft jarenlang 
gewoond in huize Tetterode 
aan de  Kerkdijk 46, nu dok-
ter Welfferweg 78. Nadat hij, 

wegens grote verliezen op de 
effectenbeurs, zijn huis moest 
verlaten, hebben hier begin ja-
ren dertig drie Joodse families 
gewoond: De heer en mevrouw 
Koh met hun zoon Horst en 
dochter Inge, Max Hirsch en 
zijn vrouw Margot Leeuwin 
en de heer Gartner, een alleen-
staande man. Deze werd de 
groene jood genoemd omdat 
hij altijd een groen pak droeg.
Willy Leopold en zijn vrouw 
Irma woonden met hun doch-
ter Doris aan de dokter Welf-
ferweg 19, in Achttienhoven. 
Zij hadden daar een manufac-
turenwinkel. Tijdens de bezet-
ting zaten zij ondergedoken 
in een klein huisje in het veen 
bij Ries en Mien de Graaf aan 
de Krom in Tienhoven. Na de 
bevrijding hebben ze nog enige 
tijd de winkel gehad. De ou-
ders van Willy woonden naast 
de gereformeerde kerk en zijn 
tijdens de bezetting omgeko-
men. Willy, Irma en Doris zijn 
later naar Amerika verhuisd.
Aan de Kerkdijk 62 in West-
broek woonden ook de uit 
Duitsland gevluchte gebroeders 
Stern met hun moeder. Zij wa-
ren veehandelaren. De een was 
groot en de ander klein. Het 
waren gastvrije mensen. Ook 
deze mensen zijn omgebracht 
door de nazi’s.
Herbert Josephs woonde sinds 
1936 aan de dokter Welfferweg 
4. In 1939  trouwde hij Berta 
Adler uit Amsterdam.  Zij kre-

gen daar in 1940 een doch-
tertje Marion dat in dezelfde 
maand overleed. Een jaar later 
werd hun zoontje David gebo-
ren. Josephs werkte op de boer-
derij. Het gezin is in 1943 in 
Polen gestorven. In Westbroek 
woonden zij samen met Her-
bert’s moeder, Jette Cohen en 
zijn zuster Marga Josephs en 
zwager Abrecht Werner Noa. 

Familie Hirsch
Max Hirsch was veehandelaar. 
Hij was voor veel geld op de rug 
van een smokkelaar over een 
riviertje bij Enschede gebracht. 
Tijdens de bezettingsjaren heb-
ben Max en Margot onderge-
doken gezeten op de boerderij 
Snavelenburg in Maarssen. 
Dit was een pachtboerderij en 
eigendom van burgemeester 
Huydecoper van Westbroek, 
die op huize Goudestein aan 
de Vecht woonde. Burgemees-
ter Huydecoper zelf kwam een 
keer aan de deur en vroeg de 
onderduikers of ze boter, kaas 
en melk voor hem hadden. 
Soms kwam Max Hirsch toch 
overdwars door de weilanden 
achterom een praatje maken 
bij wat boeren in Achttienho-
ven. Na de bevrijding hebben 
Max en Margot nog een tijd 
in een huis aan de Kerkdijk 
140 in Westbroek gewoond. 
Ze hadden met verschillende 
mensen in het dorp goed con-

Joodse vluchtelingen 
in Westbroek

Huize Tetterode, burgemeesters-
woning, dokter Welfferweg 78
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tact en maak-
ten al snel deel 
uit van een vast 
groepje dat el-
kaar voor de ge-
zelligheid regel-
matig bezocht. 
De verjaardagen 
bij Max en Mar-
got waren altijd 
gezellig tot diep 
in de nacht. 
Dan werd er keurig gedekt en 
er stond van alles op tafel waar 
je zelf van mocht pakken. Dat 
was voor de gasten eerst erg 
vreemd, want in die tijd werd 
je gewoonlijk door de gast-
vrouw gepresenteerd. Fami-
lieleden van Max en Margot 
woonden in het buitenland of 
elders in Nederland. Zo gingen 
ze na de bevrijding een keer 
met vakantie naar twee broers 
van Max in Jeruzalem. Beide 
broers waren bakker. Margot 
leed aan de huidziekte psoriasis 
en ging tijdens deze vakantie 
voor haar genezing zwemmen 
in de Dode Zee. Een zuster van 
Max woonde in Amsterdam en 
had een schortenfabriek. 

Keeshond
Margot wilde op een gegeven 
moment graag naar haar zus in 
San Francisco, maar Max had 
daar weinig zin in. Uiteindelijk 
gaf hij Margot toch haar zin.

Hun keeshond bleef bij kennis-
sen in het dorp achter. Bij  hun 
vertrek op Schiphol waren veel 
vrienden uit Westbroek aanwe-
zig om hen uit te zwaaien. Toen 
Max alle vrienden zo zag staan, 

kreeg hij het 
moeilijk en 
wilde niet 
meer mee 
naar Ame-
rika. Uitein-
delijk volgde 
hij na een 
paar flinke 
borrels met 
onzekere pas 
toch Margot 
het vliegtuig 
in. Na een 
jaar kwamen 

ze weer terug en hebben toen 
de manufactuurwinkel van de 
familie Leopold aan de Doc-
tor Welfferweg 19 voortgezet. 
Dit was begin jaren vijftig, met 
de vier winkeltjes naast elkaar, 
min of meer het winkelcen-
trum van Westbroek. Aan de 
ene kant woonde schoenmaker 
Donker, aan de andere slager 
Van der Vaart en bakker Jon-
geneel. Max had nog vrij veel 
bezittingen in Hayger, Duits-
land, en is daar nog een aantal 
malen naar terug gegaan. Wan-
neer Max naar Duitsland ging, 
durfde Margot ‘s nachts niet al-
leen in huis te zijn. Een buur-
meisje bleef dan bij haar slapen 
en ontbijten. Zij kreeg hiervoor 
een rijksdaalder per nacht. Dat 
was in 1950 heel veel geld. Het 
meisje zei dan tegen haar vrien-
dinnen: “Ik verdien mijn geld 
slapend”.

Rijbewijs
Max had al een tijdje motor 
gereden, maar nog geen rijbe-
wijs voor een auto. Toch had 
hij er al één gekocht die gestald 
stond bij garage de Rooij, dok-
ter Welfferweg 68. Een kennis 
heeft de auto een keer voor de 
gein bij de Rooij opgehaald en 
bij Max voor de deur gezet. 
Toen Max tot zijn grote verba-
zing de auto zag staan zei hij: 
“Man je bent hartstikke gek. 
Ga hem ogenblikkelijk terug 
brengen”. 
Later zijn Max en Margot toch 
weer in Hayger gaan wonen. 
Toen hij ongeveer 60 was zijn 
zij weer in Utrecht komen wo-
nen. Ze liggen beiden begraven 
op de Joodse begraafplaats aan 
de Vecht in Utrecht. 

Max en Margot Hirsch-Lewin 
met hun nieuwe DKW bij de 
molen, 1955

Advertentie van de manufac-
turenwinkel van Hirsch in het 
Westbroekse maandblad ‘De 
Schakel’ uit 1956

Koos Kolenbrander



Een maand na de be-
vrijding op 5 juni 1945 
werd oorlogsjournalist 
en radiopropagandist 
Wim Sassen door het 
team van de Binnen-
landse Strijdkrachten 
en Field Security in 
Alkmaar gearresteerd 
en overgedragen aan de 
Canadese Field Secu-
rity (CFS). Vijf dagen 
later werd hij voor het 
eerst in Fort Blauw-
kapel bij Utrecht ver-
hoord. Uit het verhoor 
bleek dat Wim Sassen 
tegen het einde van de 
oorlog, na Dolle Dins-
dag, zijn diensten aan 
het Noord Hollands 

verzet had aangebo-
den. In het bijzonder 
de groep rondom Fritz 
Conijn, van de Alk-
maarse Knokploeg. 
Fritz overleefde de 
oorlog niet. Hij werd 
in de zomer van 1944 
tijdens een transac-
tie opgepakt en rond 
Dolle Dinsdag geëxe-
cuteerd. 
Wim Sassen, kort daar-
na hoofdredacteur van 
de collaboratiekrant 
De Telegraaf zou zijn 
hulp hebben aangebo-
den bij het loskopen 
van Fritz Conijn. Wim 
Sassen was echter te 
laat. 

Tegen het einde van de 
oorlog was er tussen KP 
Alkmaar en Wim Sassen 
een deal gemaakt in ruil 
voor zijn bewezen dien-
sten aan het verzet. Na de 
bevrijding zouden ze hem 
een schuilplaats bieden 
totdat hij over de grens ge-
loodst kon worden en hij 
zelf zijn weg zou vervolgen 
naar het Spanje van Fran-
co. Een maand verkeerde 
hij in veiligheid totdat de 
opsporingsinstanties zijn 
vriendin hadden gevonden 
en haar onder druk hadden 
gezet. Inderdaad brak zijn 
vriendin onder verhoor en 
Wim werd gearresteerd. 
Na zijn arrestatie bood 
Wim Sassen zijn volledige 
medewerking. Hij hielp 
mee met het oprollen van 

Een 
uitbraak 

werd 
media
 circus 

Kriegsberichter Wim Sassen 
ontsnapt uit Fort Blauwkapel

1945
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ondergrondse ‘weerwolf ’-
organisaties in Nederland 
en daarbuiten. Hij kende 
het netwerk goed. Tegen 
het einde van de oorlog 
was Wim Sassen chef van 
zo’n weerwolfcel die zijn 
operatiebasis had in en 
om Utrecht. Zijn broertje 
Alfons Sassen was inmid-
dels in dienst getreden 
bij Wim Sanders, bij de 
Dienst Politieke Misdrij-
ven als agent 210. Ook hij 
was betrokken in het op-
sporen van nazi kopstuk-
ken alsook het penetreren 
van communistische orga-
nisaties tot eind 1947. 

De samenwerking was 
zo voortvarend dat Wim 
Sassen enorme privileges 
kreeg. Hij mocht vrij rond 
lopen en werd zelfs ge-
bruikt als “investigator”. 
Hij kreeg een geallieerd 
uniform van de MP. ‘De 
Field Security heeft Sas-
sen daarna overgenomen 
en opgeborgen in een van 
haar villas op de Malie-
baan in Utrecht, en hem 
daar vorstelijk behandeld. 
Hij fungeerde zelfs als ‘best 
man’ bij een bruiloft van 
een van de FS mannen, 
hierbij was ook Miep van 
der Voort (Wim Sassen’s 
vriendin) aanwezig…’.
Deze luxe positie werd be-
vestigd door de tolk voor 
de Field Security Otto 
Akkermans: ‘Wim wordt 
door het Bureau Natio-
nale Veiligheid ook na het 
vertrek van de Canadezen 
(juli 1945) als verhoorder 

van Duitse gevangenen 
gebruikt.’ Wim had geen 
moeite om zijn SS-ka-
meraden te verraden. Hij 
werd ingezet als celspion 
om verklaringen los te 
peuteren. Onder toezicht 
van het BNV (Bureau 
Nationale Veiligheid) be-
schikte Wim zelfs over een 
kantoor. 

Hier kreeg hij alle gelegen-
heid om te werken aan zijn 
project: Wim wilde SS’ers 
(Oostfronters, geharde 
anti communisten) inzet-
ten in de bevrijding van 
Nederlands-Indië. In ruil 
voor hun diensten zouden 
ze gerehabiliteerd worden.

Wim’s geluk keerde toen 
bij toeval ontdekt werd dat 
hij zich bezighield met het 
opstellen van een schema 
van de dagindeling van di-
verse procureursfiscaal die 
het waagden doodstraffen 

te eisen tegen zijn idealis-
tische SS-collega’s. Doel 
van dit schema was deze 
procureursfiscaal te liqui-
deren. Hij werd direct ge-
arresteerd en in een cel ge-
stopt. Wim’s medewerking 
tot dusver was dus voorna-
melijk op gebaseerd op de 
werving van persoonlijke 
gunsten en vrijheden ten 
koste van enkele oude ka-
meraden. Maar nu kwam 
hij zelf in gevaar. Wim 
nam direct maatregelen. 
Hij startte de voorberei-
ding van zijn ontsnap-
ping.
Over deze ontsnapping 
wordt steevast de mythe 
in stand gehouden dat hij 
op kerstavond 1945 was 
ontsnapt tijdens een to-
neelstuk. Dat was echter 
niet zo. Het was een week 
eerder op 15 december. 
Overigens werden er in-
derdaad vanaf 1947 regel-
matig theaterstukken of 
openluchtspelen gehouden 
in Fort Blauwkapel, maar 
dat terzijde.

Wim en Alfons (de ‘boys’) Sassen 57
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Op 15 december 1945 ont-
snapten drie gedetineerden 
uit het “streng” bewaakte 
Fort Blauwkapel. De na-
oorlogse media (1952) 
maakte echter melding van 
één ontsnapping, namelijk 
die van de bekende Kriegs-
berichter (oorlogsjourna-
list) Willem Sassen. 

Zelfs anno 2005, wan-
neer er een documentaire 
van Netwerk over Willem 
Sassen op tv verschijnt, 
en gelijktijdig in de pers 
aandacht aan de persoon 
Wim Sassen wordt be-
steed, werd vastgehouden 
aan de magische ontsnap-
ping tijdens een door hem 
opgevoerd toneelspel op 
kerstavond 1945. Hij zou 
een speciale voorstelling 
geven van Cyrano de Ber-
gerac, voorafgegaan door 
zijn geschreven eenakter 
‘De Ontsnapping’. Op de 
eerste rij zat Canadese ge-
neraal Charles Foulkes, de 
man die op 1 mei 1945 te 
Wageningen de capitulatie 
met zijn handtekening had 
bekrachtigd. Naast hem 
zat zijn vader Jan Sassen, 
de NSB-burgemeester van 
Veghel. Sassen jr. zou vol-
gens het artikel hebben ge-
zegd: ‘Ik ga naar Londen, 
vader! De radio roept mij! 
Hier kan ik niet langer blij-
ven!’ staand op het toneel, 
een Canadese legerjas over 
zijn boevenpak. Hij verliet 
de Bühne en wrong zich, 
terwijl het publiek gedul-
dig op de volgende scene 
wachtte, door een geprepa-

reerd tralievenster…’ Alle-
maal naoorlogse propa-
ganda dat overigens zeven 
jaar na dato werd gepubli-
ceerd! Generaal Foulkes 
zat toen lang en breed in 
Canada. Vader Jan Sassen 
zat in kamp Vught. Boven-
dien ontsnapte Wim Sas-
sen niet alleen. Samen met 
twee andere gedetineerden 
Jan Lowey Ball en Andor 
Kaszo wist hij uit te bre-
ken. 

De ontsnapping was een 
inside job. Zonder hulp 
van binnenuit konden de 
drie nooit het fort hebben 
verlaten. Volgens som-
mige bronnen zouden ze 
de grachten hebben over-
gezwommen. Bedenk wel 
er was bewaking, het was 
winter, en hun ontsnap-
ping vond plaats na een 
vorst periode. Niet alleen 
ijs, of ijskoud water zou een 
barrière vormen, maar ook 
door de geallieerden in de 
grachten gedumpte Duitse 
munitievoorraden. Wim 
werd vervolgens opgevan-
gen door het netwerk van 

de Alkmaarse KP en De 
Linie redacteur Anthony 
Mertens. In 1947 wist Sas-
sen via dit netwerk met een 
KLM toestel uit te wijken 
naar Ierland. Het jaar erop 
voer hij op een kustvaarder 
naar Argentinië. Minder 
bekend is dat Wim Sas-
sen eerst zijn journalistieke 
carrière hervatte. Hiermee 
opnieuw naamsbekend-
heid verkreeg als de inter-
viewer van de bureaucraat 
van de Holocaust Adolf 
Eichmann en vervolgens 
een internationaal spion 
en wapenhandelaar werd.

Fort Blauwkapel
Het ondervragingskamp 
Fort Blauwkapel, in de ge-
meente Maartensdijk, viel 
onder het voormalig Di-
rectoraat voor de Bijzon-
dere Rechtspleging. Het 
werd op 5 mei 1945 in 
gebruik genomen als ver-
hoorcentrum.
Het kamp stond aanvan-
kelijk onder toezicht van 
de Canadese Field Security 
(FS: militaire politie) van 
het 1e Canadese Leger. 
Hier werd de crème de la 
crème van de SS, SD en 
V-männer opgesloten en 
door de contraspionage-
dienst verhoord. In juli 
1945 werden alle arrestan-
ten van de FS overgedra-
gen aan het BNV. 

Wim Sassen
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Kamp Blauwkapel werd 
in 1948 ontruimd. De ge-
vangenen werden naar an-
dere detentiecentra over-
gebracht of berecht. Een 
bestemming voor het fort 
was nog niet gevonden. Er 

lagen vage plannen klaar 
om er een industrieterrein 
van te maken. Wel werden 
er in het fort openlucht-
spelen en theateropvoering 
gehouden. Wim Sassen 
had de trend gezet.

Het kamp was niet groot. 
Ongeveer 130 gedetineer-
den en 65 man aan bewa-
kingspersoneel, behalve het 
gewone burgerpersoneel 
en voor de buitenbewa-
king bestemde gezagstroe-
pen, waren nog militairen 
en personeel van Bureau 
Nationale Veiligheid in 
het kamp werkzaam. Het 
kamp kwam al snel in op-
spraak. In november 1945 
werd er al een onderzoek 
ingesteld naar het beleid 
van de kampcommandant. 
Binnen het kamp vonden 
allerlei malversaties plaats, 
er werd zelfs gefeest door 
de leiding. Enkele gevan-
genen kregen enorme pri-
vileges; beschikten over 
geld, sigaretten en konden 
het kamp in het uit lopen. 
Wim Sassen was niet de 
enige. 
Er vonden in Fort Blauw-
kapel (net als in andere 
kampen) ook zware ge-
vallen van mishandeling 
en verwaarlozing plaats. 
Een aantal SS of SD offi-
cieren zat in erbarmelijke 
omstandigheden in veel 
te kleine en soms onder-
grondse cellen die door de 
vochtigheid niet geschikt 
waren voor langdurig ver-
blijf. Zelfs de Duitsers 
hadden in de oorlog geen 
gebruik gemaakt van de fa-
ciliteiten die het fort bood 
als strafkamp, het was een 
munitie depot en in het 
blauwgroene kerkje waar-
naar Fort Blauwkapel was 
vernoemd, was een paar-
denstal. 
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