
Heiloo 
viert 75 jaar 
bevrijding
Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding.
Er wordt stilgestaan bij 75 jaar leven in 
vrijheid, ook in Heiloo. 

In deze krant nemen we u mee terug naar het 
moment van bevrijding, naar verhalen over onder-
duiken en overleven.  De interviews met mensen 
die hun herinnering wilden delen, de achtergrond-
verhalen over o.a. Pakhuis Dekker en Landgoed 
Nijenburg en de vele foto’s geven een  goed beeld 
van de situatie in Heiloo, 75 jaar geleden. 

En zo staan we samen 
stil bij hoe het ooit was...

Hans Greeuw
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Colofon
De bewaarkrant ‘75 jaar vrijheid’
verschijnt op woensdag 29 april 2020 
als bijlage in de Uitkijkpost. Op de 
teksten, foto’s en het ontwerp rust 
copyright. Niets mag op welke wijze 
dan ook worden overgenomen, ver-
veelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
worden zonder toestemming van 
Uitkijkpost  Media bv. 
Uitkijkpost Media bv is op geen 
enkele wijze aansprakelijk, noch kan 
verantwoordelijk worden gehouden 
voor welke geleden schade dan ook 
die voortvloeit uit de in deze bijlage 
verstrekte informatie.

Voor de totstandkoming van deze 
krant bedanken wij in het bijzonder:
De Historische Vereniging Heiloo, 
Gemeente Heiloo, Comité 4 & 5 mei 
Heiloo, GGZ Noord-Holland-Noord, 
Team Uitkijkpost Media bv, Jaap 
en Josta de Graaf - Gieltjes, Jacky  
Mol, Yvonne van Stiphout / STiP 
Fotografie, alle geïnterviewden en 
alle andere mensen die geheel belan-
geloos aan deze krant hebben mee-
gewerkt. 

2020 is het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren. Samen met het 
speciaal hiervoor opgerichte 4/5 mei comité hadden we daarvoor 
een mooi programma samengesteld. 

Er stonden diverse activiteiten op verschillende locaties in 
Heiloo gepland: vrede- en vrijheidsspelen voor de jeugd, een 
muziektheatervoorstelling, een toneelstuk, een voorstelling over 
Anne Frank, een poëzieavond, een dans- en muziekmiddag. Ook 
was het plan dat ik het defilé van honderd legervoertuigen zou 
afnemen op het Willibrordterrein. Op tal van manieren zouden 
wij met elkaar de vrijheid vieren. Maar toen kwam de uitbraak van 
het coronavirus en waren we genoodzaakt om het programma aan 
te passen.  
De activiteiten op 5 mei zijn weliswaar afgelast, maar op 4 mei 
herdenken we wel de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
Uiteraard doen we dat. Alleen dit keer wel op aangepaste wijze, 
en ook op gepaste wijze. Ik spreek u toe vanaf deze plek, en zal 
u ook op 4 mei toespreken. Dit keer niet live met publiek, maar 
door middel van een eerder opgenomen videostream op de 
Facebookpagina van de gemeente. 
Ik begon dit verhaal met wat voor bijzonder herdenkingsjaar dit 
had moeten worden: het jaar van de herdenking van het 
beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden. Ook al 
verlopen dodenherdenking en de viering van Bevrijdingsdag op 
5 mei anders dan voorgenomen, we staan evengoed stil bij de 
vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers 
hebben gebracht. En we vieren dat we sinds 1945 in vrijheid leven, 
in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door 
te geven aan nieuwe generaties. 

De bevrijding destijds betekende het herstel van onze vrije en open democra-
tische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet 
vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het 
behoud en versterken ervan. Zodat de verschrikkingen van toen – onderdruk-
king, terreur, systematische schending van mensenrechten, en uitsluiting en 
vervolging van Joden, Roma en Sinti – nooit meer kunnen gebeuren. 
De slachtoffers en oorlogsgetroffenen blijven wij altijd herdenken, op welke 
manier dan ook, evenals onze bevrijders en andere veteranen. Misschien 
voelen we ons dit jaar nog wel meer verbonden dan anders. 

Met vriendelijke groet, 
Hans Romeyn,  burgemeester.  

Beste inwoners 
van Heiloo

Kranslegging 4 mei 
Burgemeester Hans Romeyn legt op 
4 mei een krans bij het monument 
‘De Man van Vught’ aan Frederica’s 
Hof. Hij doet dit alleen en zonder 
publiek, omdat de geldende maat-
regelen voor de volksgezondheid 
leidend zijn. Er is dit jaar geen stille 
tocht. De kranslegging en toespraak 
van de burgemeester zijn te zien om 
19.00 uur via de Facebookpagina 
van de gemeente, de website van de 
Uitkijkpost en via de website en tv-
uitzending van Beat FM (Ziggo Kanaal 
49). Dit is voorafgaand aan de toe-
spraak door koning Willem-Alexander 
om 20.00 uur. “In mijn toespraak zal 
ik oproepen om naar de toespraak 
van de koning te kijken. Ik hoop 
dat deze woorden ons met elkaar 
verbinden in deze bijzondere tijd, 
maar ook daarna,”  aldus de 
burgemeester.
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In 2000 schrijft Esther in Israël het boek ‘De Mossels 
uit Mokum.’ In dit boek beschrijft zij het wel en wee 
van de familie Mossel in de Tweede Wereldoorlog. 
Esther: “Ik was nog geen 22 maanden oud toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak en ruim 6 jaar toen 
ik mijn ouders in Bergen-Belsen verloor. Ik heb mijn 
ouders amper gekend.”  
In de eerste dagen van de oorlog probeerden 
duizenden Joden te vluchten. Ook het gezin Mossel 
heeft dit geprobeerd. Tevergeefs probeerden zij met 
de boot naar Engeland te vluchten. “Begin 1942 
verhuisde ons gezin naar Amsterdam, nog voor het 
gedwongen vertrek van de Joden uit Heiloo. 
Wij vonden onderdak bij een tante van mijn moeder 
op de Plantage Middenlaan in Amsterdam.” 

“Op 26 mei 1943 worden wij als gezin, via het 
Muiderpoortstation, naar Kamp Westerbork ver-
voerd. Dit kamp fungeerde als doorgangskamp, ruim 
107.000 Joden brachten hier enige tijd door, alvorens 
naar concentratie- of vernietigingskampen te worden 
doorgestuurd.” 

Esther heeft vooral herinneringen aan haar ziek-zijn 
in het kamp. Zij kreeg kinderziektes en werd aan haar 
rechteroor geopereerd. “Ik was niet bij mijn ouders, ik 
was veel te ziek. De familie Birnbaum had in het kamp 
de zorg over  de zieke en ‘loslopende’ kinderen, zij 
hielden de kinderen bezig en er werden veel Joodse 
liedjes gezongen.” 

Op 11 januari 1944 wordt de familie naar Bergen-
Belsen getransporteerd. Esther vertelt over een 
onuitwisbare herinnering aan het kamp. “Dat waren 
de dagen dat moeder met ‘de bunker’ werd gestraft. 
Dat was een donker hol waar je soms wel, soms niet, 
een deken mee naar toe mocht nemen en waar je een 
pak slaag ontving. Op een bepaald moment was ze zo 
mager dat ik bang was dat ze het niet zou overleven.” 

Mijn moeders
gezondheid ging steeds 

verder achteruit

In het voorjaar van 1944 werd bij Esther haar zusje 
Henriëtte tbc geconstateerd. Zij werd opgenomen 
in de infectiebarak en is daar tot aan de evacuatie 
gebleven. Tussen haar zusje en de andere gezinsleden 
gingen briefjes heen-en-weer. Al die briefjes waren 
met potlood geschreven op papieren zakjes en kleine 
stukjes papier. “Mijn moeder haar gezondheid ging 
steeds verder achteruit. Mijn broer Ben verzorgde
haar. Ik werd opgevangen door het echtpaar 
Birnbaum. Vanwege de luizen werd mijn haar afge-
knipt en zijn mijn kleren verbrand. Ik kreeg een rood 
pakje. Die gebeurtenis zie ik nog steeds voor me.” 

In de laatste winter wordt de toestand in het kamp 
Bergen-Belsen steeds slechter door de komst van 
de grote aantallen gevangenen waar het kamp niet 
op berekend is. Maar dan, begin april, gebeurt er iets 
onverwachts. 

Esther: “Tussen 6 en 11 april 1945 vertrokken 
drie treinen met onduidelijke bestemming. 
Mijn vader was op 29 maart al overleden en 
mijn moeder was te ziek en moest achter-
blijven in het kamp. Zij is volgens opgave 
eind april omgekomen. 

In de laatste trein bevonden mijn broer, zus en ik 
ons samen met het gezin van oom Zadoc en tante 
Annie. Deze trein trok 13 dagen lang door noordelijk 
Duitsland tussen de fronten heen-en-weer. 
Ik zat samen met mijn zus in een speciale infectie-
wagon. Mijn broer zat bij mijn oom Zadoc, tante 
Annie en hun kinderen in een andere wagon. 
Uiteindelijk werden de overlevenden uit de trein bij 
Tröbitz door de Russen bevrijd. De ochtend dat de 
infectiewagon werd opengeduwd door iemand die 
twee hanen bij zich had was voor mij de mooiste dag 
van mijn leven. Dat was voor mij de bevrijding.” 

De overlevenden van de trein vonden onderdak in 
Tröbitz. “In Tröbitz heb ik een ontzettend fijne tijd 
gehad. Ik liep daar tussen de velden, er groeide fruit 
en groente. Tante Annie bereidde daarvan de heer-
lijkste gerechten. Natuurlijk miste ik mijn ouders.” 
Op 4 augustus zijn de Mossels met anderen op drie 
open vrachtwagens, bestuurd door Russische
soldaten, richting Kassel en Nederland vertrokken. 
Bij de demarcatielijn werd hun transport overgeno-
men door de Amerikanen. Het transport verbleef 
daarna nog een week in het zwaar getroffen Kassel. 
Op 1 augustus passeerden de Mossels eindelijk de 
Nederlandse grens. 
   

Esther Debora Reiss-Mossel:
Een meisje van 6 jaar oud 

verliest beide ouders
Esther, geboren op 24 juli 1938 aan de Van 
Foreestlaan, is de jongste dochter van een van 
de vele Joodse families in Heiloo. In 1950 emi-
greerde Esther samen met haar oom Zadoc en 
tante Annie naar Israël. Ze studeerde Engels, 
filosofie en Hebreeuws. In 1961 trouwde zij 
met architect Eli Reiss. 

Beste inwoners 
van Heiloo

Met dank aan Esther Reiss-Mossel 
en Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes
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In haar aantekeningen over het leven 
op Nijenburg schrijft mevrouw Elisabeth 
Snethlage-van Foreest dat in de Tweede 
Wereldoorlog Nijenburg een toevluchts-
oord is geweest voor onderduikers en voor 
evacués; de laatste groep bestond vooral 
uit oudere mensen met een buitenlands 
paspoort, die niet in de kuststreek moch-
ten wonen. Een van de evacués was de 
Bergense kunstschilder Job Graadt van 
Roggen, die tijdens zijn verblijf tal van 
schilderijen heeft gemaakt. Zowel de 
omgeving van het landgoed als de mensen

die er verbleven waren een bron van 
inspiratie voor de kunstenaar. Van jonk-
heer Nanning van Foreest heeft hij een 
portret gemaakt dat vanwege diens tra-
gisch levenseinde in een concentratiekamp 
een bijzondere betekenis heeft gekregen.  

Onderduikers
Een van de onderduikers is een 
Amsterdamse student, Rudolf Snethlage, 
alias Van Dijk, hij had de hoofdstad 
verlaten uit angst om bij een razzia 
opgepakt te worden en naar Duitsland 

te worden gezonden. Een andere stu-
dent was Theo Tomson, hij studeerde in 
Wageningen en vond om dezelfde reden 
onderdak in Nijenburg. Beide heren 
hebben op het onderduikadres hun 
toekomstige echtgenotes leren kennen; 
Theo Tomson trouwde op 17 april 1945 
met jonkvrouw Aleide van Foreest, op 
1 februari 1947 werd het huwelijk voltrok-
ken tussen Rudolf Snethlage en jonkvrouw 
Elisabeth van Foreest.  

Mevrouw Snethlage-van Foreest schrijft: 
‘Het huis was erg vol met mensen in een 
steeds wisselende samenstelling, je wist 
van veel personen de namen niet. Eigenlijk 
kregen alle personen die daar om vroegen 
onderdak, mevrouw Alida van Foreest-
Beets kon geen nee zeggen. De enige 
keer dat ze nee zei was wanneer Joodse 
mensen om onderdak vroegen, ze was 
erg bang dat als er Joodse onderduikers 
op Nijenburg zouden worden aangetroffen,

de Duitsers ter plekke doodvonnissen zou-
den voltrekken.  De onderduikers, vier of 
vijf personen, zaten op zolder. Ze moch-
ten ’s nachts naar buiten, dan werden 
ze ‘gelucht’. Soms gebeurde het dat er 
bezoek kwam, stond er iemand voor de 
deur. Als degene die opendeed het niet 
vertrouwde, moest er op een geheim, ver-
stopt belletje worden gedrukt. Op zolder 
wisten de onderduikers dan dat er gevaar 
dreigde. Voor die gevallen was er een 
schuilplaats gemaakt, een ruime schuil-
plaats op de turfzolder. In de noordwest-
hoek was een luik in de vloer waardoor je 
in de schuilruimte kon kruipen. Het luik 
was aan het oog onttrokken door middel 
van een grote kist, zonder bodem, die er 
overheen stond. In de schuilplaats waren 
dekens, kaarten en boeken aanwezig en 
er was wat te eten. Bovendien was er een 
lampje gemaakt. Alles dus aanwezig voor 
een wat langer verblijf. Aan de wand was 
een grote landkaart opgehangen om het 
verloop van de oorlog te kunnen volgen.’ 

Wapens smokkelen
Onder de ‘gasten’ op Nijenburg was 
ook een familie die wapens smokkelde 
voor de ondergrondse. Dat was natuur-
lijk levensgevaarlijk. Eenmaal liep dat 
bijna verkeerd af. Bij een controle door 
de Grüne Polizei zag een Feldwebel
(sergeant-majoor of opperwachtmeester) 
onder het bed in de bibliotheek wapens 
liggen. Men kwam met de schrik vrij want 
de goede man ging voor het bed staan en 
zei: “Alles in Ordnung.” 
Met zo veel mensen in huis was het soms 
moeilijk om iedereen van voedsel te voor-
zien maar er is op Nijenburg nooit gebrek 
geweest, dankzij de geweldige steun van 
de boeren in de omgeving. Die hebben 
altijd gezorgd dat niemand iets tekort 
hoefde te komen. 

Familie Van Foreest
Een speciale gast op Nijenburg was 
tante Aleid van Foreest, een zuster 
van Herpert, zij had rusthuis De Merel 
moeten verlaten toen dat door de Duitsers 
werd gevorderd.  
Zoals gezegd, voor de familie Van Foreest 
verloopt de oorlog dramatisch. In 1940 
was vader Herpert van Foreest gestorven, 

Net als in de rest van Heiloo zijn de oorlogsjaren niet aan het huis 
Nijenburg voorbijgegaan. Hoewel het huis zelf nooit bij gewelddadige 
acties betrokken is geraakt, heeft de periode 40-45 aan de bewoners van 
het huis veel leed toegebracht. In 1940 overlijdt vader Herpert van 
Foreest, in 1943 komt zoon Nanning om in een concentratiekamp in 
Duitsland en in 1945 sterft Niek van Foreest, broer van Herpert van 
Foreest en oud-burgemeester van Heiloo. Hij woonde ook op Nijenburg.

Net als in de rest van Heiloo zijn de oorlogsjaren niet 
aan het huis Nijenburg voorbijgegaan.

Ni jenburg
in de oorlog

i

Anneke Smit, evacué uit Rotterdam, kwam in 1941 naar Heiloo.
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Klazien Beets-Boot, geboren op 26 juni 
1936, was bijna 4 jaar oud toen de oorlog 
uitbrak. Haar ouders hadden een melk- en 
kruidenierszaak aan de Kennemerstraatweg. 
Achter en boven de winkel was het woon-
huis waar Klazien geboren werd en opgroeide. 

Klazien: “Ik herinner me nog wel het een en ander uit die 
tijd. Angst heb ik zeker gekend. Maar ik heb ook geluk 
gehad. Op 7 mei 1944, om ongeveer 13.00 uur, sloeg een 
bom in op de weg voor ons huis. Ik stond toevallig voor 
het raam te kijken naar een groep wandelaars die
voorbijkwam. 
De bom kwam op een betonnen rand van de weg terecht. 
Opeens was er één grote stofwolk. Het glas vloog over me 
heen de kamer in. Dat ik niet geraakt werd is tot op de dag 
van vandaag een groot wonder. Van zes huizen
waren alle ramen kapot. Naast ons woonde buurvrouw 
Schong met haar dochter Jansie. Zij waren evacués uit 
Egmond. De buurvrouw zat voor het raam en was op slag 
dood. Jansie, die net de voordeur uit liep toen de bom 
insloeg, werd getroffen en stierf de volgende dag. Een 
buurjongen uit het gezin van de familie Bolten was 
zwaargewond aan zijn benen.” 

Legerauto onder vuur 
Ook heeft Klazien benauwde momenten doorgemaakt 
toen ze met haar vader vanuit Oterleek terugkeerde 
naar huis. “Mijn vader had een bakfiets waarmee hij met 
levensmiddelen langs de deuren ging. Die bakfiets was 
op een zeker moment toe aan nieuwe banden. Maar 
nergens waren meer banden verkrijgbaar. Nu was mijn 
oom Jan Schuurman timmerman van beroep. Hij zei wel 
nieuwe banden van hout te kunnen maken voor mijn 

vader. Oom Jan woonde in Oterleek dus ik met mijn 
vader op de fiets daarnaartoe. Toen we weer huiswaarts 
keerden en Alkmaar binnenreden ging achter ons de brug 
van de Schermerweg open. Voor de brug stond een leger-
auto. Plotseling kwam er een vliegtuig over die het vuur 
opende op die legerauto. Samen met mijn vader dook ik in 
een gat langs de weg. Mijn vader zag dat het vliegtuig een 
cirkel maakte en de legerauto opnieuw onder vuur nam. 
We hebben net zo lang in dat gat gelegen tot het vliegtuig 
uit het zicht was verdwenen. We zijn toen heel erg snel 
naar huis gefietst.” 

Huiszoeking 
Klazien: “Op een nacht was er gerammel aan de winkel-
deur. Drie Duitse soldaten met revolvers doorzochten 
het hele huis. Ze konden niets vinden. De fiets van mijn 
moeder stond in losse delen boven dus daar konden de 
Duitsers niets mee. Een Keulse pot vol roomboter hebben 
ze over het hoofd gezien. Wel vroegen ze om boterbonnen. 
Mijn moeder legde ze op tafel. Zij kreeg een revolver tegen 
haar hoofd en kreeg de waarschuwing dat ze haar kop
eraf zouden schieten als de bonnen niet meer geldig 
zouden zijn. Ik vergeet dat nooit meer want als 8-jarig 
meisje stond ik erbij en keek ernaar.” 

Haar vader kreeg steeds minder melk geleverd waar-
door de bezorging per bakfiets wegviel. De bakfiets werd 
uiteindelijk gebruikt  voor het vervoeren van gesprokkeld 
hout. Hiervan maakte de vader van Klazien stalbezems 
voor de boeren. Ook trok hij per bakfiets West-Friesland in 
om daar zijn spullen te ruilen voor voedsel. 
Ook bood het gezin onderdak aan evacués. De familie 
Son uit Den Helder vond onderdak bij de familie Boot aan 
de Kennemerstraatweg.   

Klazien Beets-Boot: 
“We doken in een 

gat langs de weg” 

in 1943 werd zoon Nanning van Foreest 
door de Duitsers gearresteerd, hij overleed 
in een concentratiekamp, in 1945 stierf 
Niek van Foreest, een broer van Herpert en 
oud-burgemeester van Heiloo. 
Een andere neef, Pieter van Foreest uit 
Lochem, heeft de familie in de oorlog 
terzijde gestaan bij het bestuur van het 
landgoed. Daarnaast was deze Pieter van 
Foreest actief met verzetsactiviteiten, 
waarvoor hij tegen het einde van de oor-
log is opgepakt. In de verwarring van de 
op handen zijnde bevrijding heeft hij kun-
nen vluchten. Over zijn daden voor het 
verzet heeft hij nooit willen spreken. 

Ontruiming Nijenburg
Zowel in 1944 als in 1945 heeft het Duitse 
gezag Nijenburg laten ontruimen om er 
troepen te legeren. Vooral de eerste keer 
dat dat moest gebeuren, in 1944, was dat 
een heel probleem, alle evacués weg, alle 
onderduikers andere adressen bezorgen en 
dan het hele huis ontruimen. En dat alles 
in minder dan twee dagen. Alweer dankzij 
de inzet van de boeren uit de omgeving 
is dat gelukt, veel meubilair kreeg een tij-
delijke plaats op de boerderijen. In 1945 
herhaalde deze gang van zaken zich. In 
1944 kreeg de familie een woning toege-
wezen in de Laarmanstraat in Heiloo, bij 
de tweede ontruiming heeft Jan Bakker sr. 
van de boerderij bij Nijenburg de 
woonkamer aan de familie afgestaan. 

Uit voorzorg waren kostbare delen van het 
interieur al aan het begin van de oorlog in 
veiligheid gebracht, waaronder schilde-
rijen, de bolklok, het archief, het poppen-
huis en het Lutherse kastje. Een deel van 
deze spullen belandde in het Rijksmuseum 
in Amsterdam, een ander deel in kasteel 
Radboud in Medemblik. 

Reigers
In het bos voor Nijenburg was in die 
tijd een grote kolonie blauwe reigers. In 
het voorjaar waren er tientallen nesten. 
Sommige Duitse officieren kwamen daar-
heen om een van de reigers te schieten. 
Die nam hij dan mee om thuis op te eten. 

Afrastering 
De afrastering om het bos van het 
huis Nijenburg bestaat uit een groot aan-
tal ijzeren palen. Dit zijn palen van Duitse 
makelij, ze stonden in de oorlog vlakbij de 
versperring op de Kennemerstraatweg bij 
het Blockhovepark. Deze versperring was 
onderdeel van een uitgebreide tankgracht 
die rondom Alkmaar was aangelegd. 
Naast de weg was er eerst een stuk met 
zogenaamde haaientanden en tussen 
deze haaientanden stonden deze ijzeren 
palen. Tussen de palen waren draden met 
heel gemeen scherpe punten gespannen 
waar men niet doorheen kon. 

Canadezen
Na de bevrijding verbleven de Canadezen 
gedurende enkele weken op Nijenburg. 
Zij sloegen daar hun tenten op. Om 
erbij te komen moest je nog wel door 
een ondiepe sloot heen waden maar dat 
was geen probleem voor vele mensen uit 
Heiloo. Men trok gewoon zijn schoenen 
uit. Op die manier kwam men bij de solda-
ten en hoopte men dat ze wat 
chocola of iets van biscuit kregen. Meestal 
kreeg men wel wat en lekker dat het 
was! Vooral de biscuit, dat waren van die 
keiharde brokken, maar ook erg lekker. 

£  BRON: BOEK ‘HEILOO,
EEN DORP IN OORLOGSTIJD’  
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De heer Harreveld (87) woon-
de achter het gemeentehuis in 
Heiloo toen de oorlog uitbrak. 
Zijn ouders hadden een rijwiel-
zaak. Mevrouw Harreveld (79) 
woonde in Alkmaar en heeft 
minder herinneringen aan de 
oorlog. 

Meneer: “Ik kon niet naar school want 
die was gevorderd door de Duitsers. 
Uiteindelijk ging ik naar de katholieke jon-
gensschool in Heiloo. Ik had twee oudere 
zusjes. Mijn opa en oma woonden aan de 
Kerkelaan en moesten hun huis uit omdat 
er mensen uit Egmond, die zelf hun huis 
uit moesten, in kwamen wonen. Mijn 
ouders hadden een rijwielzaak. Mijn vader 
was vertegenwoordiger van het merk 
Gazelle. Alles was schaars en er waren 
geen banden te verkrijgen voor de fiet-
sen. Maar mijn vader was zeer vindingrijk. 
Versleten banden werden gevulkaniseerd 
en zo weer bruikbaar. Maar helaas moes-
ten op een bepaald moment alle fietsen 

op last van de Duitsers ingeleverd wor-
den. Achter het gemeentehuis werden op 
een afgesloten terrein de ingenomen fiet-
sen opgesteld. Mijn vader klom ’s nachts 
over de hekken en haalde de fietsen van 
zijn klanten terug. Hij wist precies van 
wie welke fiets was. Daarna haalde mijn 
vader ze uit elkaar en deponeerde in de 
rijwielzaak alle onderdelen in een gat in 
de grond. Dat gat heeft hij dichtgemet-
seld tot na de oorlog. Toen heeft hij alle 
onderdelen weer opgegraven en de fietsen 
weer in elkaar gezet. Mijn vader ruilde ook 
wel een band voor melk of boter. Hij had 
namelijk 2 boeren als klant.” 

Maar spannende tijden heeft 
meneer Harreveld als 10-jarig 

jochie ook meegemaakt. 

“Ik weet nog dat ’s nachts treinen van de 
Wehrmacht langs Heiloo reden. Op een 
nacht was er iets, waarschijnlijk een bom, 
op het spoor gelegd. Een enorme ontplof-
fing was het gevolg. De volgende dag heb-
ben de Duitsers als represaille 3 huizen 
volledig aan gruzelementen geslagen. 
En ik weet ook nog goed dat ik als 

10-jarig ventje met een pakketje met 
gevulkaniseerde banden op de trein 
naar Amsterdam stapte om ze daar af 
te geven. Ik ging met de trein naar het 
Muiderpoortstation en liep dan verder 
naar het adres in Amsterdam. Ik ben best 
weleens bang geweest maar liep dapper 
door.” 

Ondanks de avondklok gingen de ouders 
van meneer er nog weleens op uit om te 
bridgen. “Mijn ouders waren daar gek op. 
Ze gingen dan via de achterkant van het 
huis, via de Van Aostastraat, naar de 
familie Roest die aan de Heerenweg 
woonde.” Er werd bij de familie Harreveld 
ook naar Radio Oranje geluisterd. “De 

radio was verstopt in een kast en alle 
buren kwamen op bezoek om mee te luis-
teren.” Meneer en mevrouw Harreveld 
weten zich nog te herinneren dat zij in de 
oorlog naar het bos gingen om hout bij 
elkaar te sprokkelen. Meneer ging naar 
het Heilooërbos en mevrouw naar het 
Bergerbos. Mevrouw Harreveld: “Ik weet 
dat nog heel goed. Ook weet ik me nog te 
herinneren dat er weinig tijd voor mij was. 
Ik was alleen, zonder broertjes of zusjes. Ik 
ging thuis vaak in een hoekje zitten zodat 
ze geen last van me hadden.
 Ik weet ook dat we eten van de gaarkeu-
ken kregen en dat er altijd mensen in huis 
waren. Gelukkig hebben zowel mijn man 
als ik geen familie in de oorlog verloren.” 

Zuster Catharina
 “In het Julianaklooster werden Duitsers 
gelegerd. Het werd opgeëist, je kon er niets 
tegen doen. Het werd een lazaret. Een van de 
zalen is ingericht als ziekenzaal, daar hebben 
we allemaal bedden geplaatst en opgemaakt. 
Toen ze er eenmaal waren was dat goed te 
merken. 

De voordeur werd door hen gebruikt, de deur waar 
de leveranciers altijd gebruik van maakten werd 
toen ook door ons gebruikt. Veel last hebben we 
niet van ze gehad, vervelende dingen zijn er eigen-
lijk nooit gebeurd, we hadden meer het gevoel dat 
ze ons beschermden. Op een dag stuurden ze ons 
allemaal met enige haast naar binnen omdat het 
gevaarlijk was. Er was een hoge militair die zomaar 
begon te schieten, dat gebeurde in onze kapel. 
Waarschijnlijk was de man dronken. 
Gelukkig waren wij niet in de kapel en is er nie-
mand gewond geraakt. In het klooster waren 
enkele mensen uit Haarlem gehuisvest als evacué, 
waaronder een vrouw met twee dochters. Ze had 
ook nog een zoon, die was van zijn bed gelicht en 
op transport naar Duitsland gesteld. Ze had daarna 
niets meer van hem vernomen, ook niet toen het 
allang vrede was. De moeder maakte zich grote 
zorgen om haar zoon en de algemeen Overste 
Moeder Agatha, had medelijden met haar en 
beloofde met de zusters een noveen, een 
negendaagse gebedsronde, te houden waarin zou 
worden gebeden voor een behouden terugkomst 
van haar zoon. Dat hebben de zusters gedaan en 
op de negende dag, bij het afsluiten van de noveen 
kwam Jan thuis. Natuurlijk was iedereen blij met 
de goede afloop en zoon Jan vertelde naderhand 
dat hij niet in wonderen geloofde maar dat hij 
het idee had dat dit er een was”.

£  UIT HET BOEK: HEILOO IN OORLOGSTIJD VAN 
JAAP DE GRAAF – JOSTA DE GRAAF - GIELTJES

Familie Harreveld: 
luisteren met de buren 

naar Radio Oran je je
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Mevrouw De Jager: “Wij woonden in een 
huis aan de Kennemerstraatweg, schuin 
tegenover Betsy’s Hof. Wij hebben nooit 
honger gehad. Er moesten 9 monden 
gevuld worden, vader, moeder, 6 kinde-
ren en het dienstmeisje. Wat ik mij her-
inner is dat het dienstmeisje 2 keer per 
dag een emmer met aardappelen schilde 
en mijn moeder soep en eten maakte. 
Ook voor mensen die langsliepen en niets 
te eten hadden. Mijn moeder maak-
te ook kaas. Hiervoor kreeg zij strem-
sel van de boerin aan de overkant van 
de Kennemerstraatweg. Mijn vader ging 
regelmatig met mijn broers naar het
noorden om graan te kopen. 

Hij kwam dan vaak terug met ongemalen 
graan. Ik ging dan als jong meisje op de 
fiets, zonder banden, naar de molen van 
Piet om het graan te laten malen. Gelukkig 

Mevrouw De Jager (88): 

ben ik nooit aangehouden en  altijd weer 
met het gemalen graan thuisgekomen.  
Mijn vader werkte bij een exportbe-
drijf dat veel naar Engeland exporteerde. 
Tijdens de oorlog heeft hij gesolliciteerd 
naar de functie van hoofd luchtbescher-
ming. Hij werd aangenomen. Dat kantoor 
ging ook over de bonkaarten voor voedsel. 
Op een dag werd tegen mijn vader gezegd 

een dagje vrij te nemen. Waarom begreep 
hij pas later. Op de dag dat hij vrij was 
werd het ondergrondse kantoor overvallen 
en zijn de bonkaarten meegenomen. 
Aan het eind van de oorlog hadden mijn 
broers de leeftijd om meegenomen te 
worden door de Duitsers. Als er een razzia 
was werd mijn vader gewaarschuwd zodat 
de jongens zich in de bollenschuur konden 

verstoppen. Ook herinner ik mij dat we in 
huis de houten planken van de vloer weg 
konden halen zodat de jongens zich
konden verstoppen onder de vloer.” 

Naast angst voor overvliegende vliegtui-
gen, beschietingen en bommen en diverse 
nachtmerries heeft mevrouw De Jager ook 
goede herinneringen aan de oorlog. 
“Er reed geen auto op de Kennemer-
straatweg. Als kind konden we eindeloos 
spelen en hinkelen midden op straat. En 
de dag dat de Canadezen binnenreden 
vergeet ik nooit meer. We hadden slingers 
van bloemen gemaakt en gooiden die bij 
de auto’s die langsreden naar binnen.” 
 Wat mevrouw De Jager wel iets minder 
netjes vond is dat na de oorlog joelend 
achter meiden aangelopen werd die zich 
‘in dienst’ hadden gesteld van de vijand. 
“Ik deed daar ook zelf aan mee maar ach-
teraf heb ik toch mijn bedenkingen. Deze 
meiden werden naar het plein voor het 
gemeentehuis gebracht en kaalgeschoren. 
Natuurlijk was het niet goed wat ze deden 
maar ze wilden en moesten ook de oorlog 
overleven.” 

Mevrouw De Jager woont nog steeds 
in Heiloo, niet meer in het huis aan de 
Kennemerstraatweg. Maar als herinnering 
heeft zij een prachtige tekening van het 
huis, gemaakt door Jan Pannekeet.

Mevrouw De Jager was 8 jaar 
toen de oorlog begon. Zij her-
innert zich dat op een dag een 
oom bij haar moeder kwam en 
zij een ernstig gesprek hadden. 
Mevrouw De Jager vermoedt 
dat haar oom aan haar moeder 
vertelde dat het oorlog was.

Tekening, gemaakt door Jan Pannekeet, van het toenmalige huis van mevrouw De Jager.

René Albrink, 36 jaar, woont in Heiloo en 

is werkzaam als hovenier. Zo op het eerste 

gezicht zie je niets geks aan hem, maar hij 

heeft een bijzondere hobby. Hij is namelijk 

al van jongs af aan geïnteresseerd in de

Tweede Wereldoorlog. 

Het begon allemaal toen hij als 5-jarig jongetje een 

soldatenverkleedpakje kreeg en een oude huls. Zijn 

interesse was gewekt. En waar andere kinderen

op voetbal gingen, trok hij naar rommelmarkten 

of slagvelden van de Tweede Wereldoorlog om te 

speuren naar overblijfselen.

Duizenden voorwerpen

Zijn indrukwekkende verzameling telt inmiddels 

enkele duizenden voorwerpen. Denk aan broodzak-

ken, gasmaskers, helmen, veldflessen, ransels, 

munitietasjes, verrekijkers, schoeisel, kranten, 

bonnenboekjes, persoonsbewijzen en 

diverse uniformen. 
De meest bijzondere spullen uit zijn collectie zijn 

niet per definitie ook de duurste. De items die een 

verhaal vertellen, en die hij soms nog uit de eer-

ste hand heeft kunnen horen, zijn voor hem van 

onschatbare waarde. Het zal niet lang meer duren 

voordat dat niet meer kan, dus neemt hij graag de 

tijd voor een praatje met mensen die de oorlog nog 

hebben meegemaakt.

Opvallend in zijn collectie is de 
Kübelwagen type 82 uit 1943, 

waar hij met mooi weer nog 
weleens een rondje mee toert.

Druk met speuren
Voordat de coronacrisis de wereld in zijn greep 

kreeg was hij druk bezig een selectie te maken om 

tentoon te stellen in het Historisch Museum Heiloo. 

Wie weet is er later dit jaar of volgend jaar tijdens 

de herdenkingsperiode rond 4/5 mei een nieuwe 

kans om daar zijn spullen te laten zien of heeft een 

ander museum interesse in een tijdelijke expositie. 

Tot die tijd blijft hij druk met speuren naar nieuwe 

items en mooie verhalen zodat deze belangrijke 

periode in de geschiedenis niet vergeten zal worden.

Nooit honger gekend ti jdens de oorlogjdens de oorlog

Speuren naar geschiedenis
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Zaadpakhuis 
Dekker in 
de oorlog

Het zaadpakhuis aan de Holleweg in Heiloo is gedurende de oorlog 
op diverse manieren in gebruik geweest. Normaal gesproken werd het 
gebouw voor de handel in zaden gebruikt en gedurende de oorlog is deze 
functie behouden gebleven. Het ging om handel in zaaizaden voor onder 
andere Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Engeland. Met het laatste 
land viel in de oorlogsjaren de handel stil maar met de overige landen 
werden nog wel zaken gedaan, met dien verstande dat aan Frankrijk alleen 
zaden mochten worden geleverd als daar in Duitsland of Zwitserland geen 
belangstelling voor was.  Met name de handel met Zwitserland werd door 
de Duitsers gestimuleerd. De ontvangst van Zwitserse franken gaf ze 
verdere handelsmogelijkheden. 

Al vroeg in de oorlog werd bekend dat de 
Abdij van Egmond, toen nog een priorij,
dus kleiner dan tegenwoordig, gevor-
derd zou worden voor de huisvesting 
van een detachement van de R.A.D., 
de Reichs Arbeits Dienst, een organisa-
tie van de nationaalsocialisten die jonge 
mensen opleidde voor de arbeidsdienst als 
voorbereiding op het militaire bedrijf. Geen 
wapens maar fiets en spade waren het 
gereedschap van de jonge mannen. 

De kloosterlingen werden elders onder-
gebracht, het probleem gold vooral het 
veilig opbergen van de waardevolle biblio-
theek. Na veel zoeken werd het zaadpak-
huis als geschikte locatie gevonden. Daar 
was het binnenklimaat redelijk gunstig 
voor de vaak zeer oude en kostbare boe-
ken en voor een redelijke vergoeding was 
de heer Dekker Sr. bereid plaats in te rui-
men voor de boeken.  Het feit dat de 
heer Dekker niet katholiek was, vormde 

geen onoverkomelijk probleem. De com-
plete bibliotheek van de Abdij, bestaan-
de uit duizenden boeken, werd op die 
manier veiliggesteld. Ze hebben daar tot 
na de oorlog gelegen en zijn zo goed als 
onbeschadigd weer naar Egmond-Binnen 
teruggekomen. 

Aanvankelijk is er ook sprake geweest 
van een bestemming voor het zaadpak-
huis als noodziekenhuis, er werden allerlei 

voorzieningen getroffen zoals de aanleg 
van telefoon, maar uiteindelijk is het er 
niet van gekomen. De keuze is toen geval-
len op een locatie aan de Kerkelaan, het 
Evangelisatiegebouw. 

Vanaf het moment dat de bezetter het
oog liet vallen op de motorvoertuigen
heeft de auto van de heer Van Stijgeren
een plaatsje gekregen in het zaadpakhuis. 
Van Stijgeren was werkzaam bij de

Jacob Dekker, boerenzoon uit Koedijk, 
begon na zijn ontslag uit militaire dienst 
met een handel in kool- en graszaden. 
Door de groeiende export groeit ook 
de behoefte aan opslag en goede trans-
portmogelijkheden. Het spoor is onmis-
baar voor het transport van groenteza-
den naar het buitenland. Op een smalle 
strook grond aan de Holleweg in Heiloo 
dichtbij het station wordt daarom in 
1923 een pakhuis gebouwd.
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plantenziektekundige dienst en een 
bekende van de heer Dekker. Het voer-
tuig heeft er niet verdekt of verscholen 
gestaan, maar dankzij het feit dat er in de 
oorlog nooit een inval of iets dergelijks 
heeft plaatsgevonden in het pakhuis heeft 
de heer van Stijgeren na de oorlog zijn 
auto weer kunnen ophalen. 

De gebruikelijke locatie voor trainingen 
van de gymnastiek- en atletiekvereni-
ging Dovers in die tijd was het gebouw 
voor Kunst en Sport van de VVV aan de 
Holleweg. Maar net als veel andere gebou-
wen werd ook dit gymnastieklokaal door 
de Duitsers gevorderd. Door het bestuur 
van Doves is toen naarstig gezocht naar 
vervangende ruimte en men vond die in 
het zaadpakhuis. Zo kon het dus gebeuren 
dat je voor je wekelijkse gymnastiekuur in 
het zaadpakhuis terechtkwam. 

Er is op enig moment ook van Duitse zijnde 
van het pakhuis gebruikgemaakt, er werd 
een flinke hoeveelheid stro opgeslagen 
voor de paarden, die her en der in Heiloo 
waren gestald. Daar was de heer Dekker 
echter minder gelukkig mee en daarom 
heeft hij zich bij de verantwoordelijke 
autoriteiten gemeld. Die bevonden zich in 
een woning aan de Kennemerstraatweg, 
tegenover de Laarmanstraat. Daar zat een 
kleine Ortskommandantur van jonge kerels, 
die namens hun baas in Alkmaar de zaken 
in Heiloo bestierden. Het argument, dat 
de aanwezigheid van stro voor muizen erg 
aantrekkelijk was en daarom voor een pak-
huis waar zaden werden opgeslagen uit den 
boze was, bleek voor de Duitsers afdoende 
en de opslag van stro is daarna snel 
beëindigd. 

Een andere functie die het pakhuis heeft 
gehad is als opslagplaats voor inboedels. 
De vele gezinnen uit de kuststreek, die 
als evacués naar Heiloo kwamen, hadden 
vaak een deel van hun inboedel mee. 
Ook Heilooërs die daarvoor plaats moes-
ten maken, omdat ze niet economisch aan 
Heiloo verbonden waren en gedwongen 
werden naar elders te vertrekken, hadden 
soms een plek nodig om hun spullen vei-
lig op te slaan. Van ongeveer 10 gezinnen 
was uiteindelijk de inboedel op de zolder 
van het zaadpakhuis opgeslagen. In een 
later stadium kwamen daar nog radio’s bij, 
waarvan men niet wilde dat ze in Duitse 
handen vielen. 

Omdat de familie Dekker zelf ook zijn huis 
heeft moeten afstaan, is het kantoor van 
de firma gedurende de rest van de oor-
log ook in het pakhuis gevestigd geweest. 
Daar vonden dan ook bijeenkomsten 
plaats van de ondergrondse en bovendien 
is het de plaats waar het illegale blad Telex 

In de ruimte achter de witte deuren werd door het verzet vergaderd.

Jan Dekker

werd vermenigvuldigd. Omdat de elektri-
citeit afgesloten werd zwegen de radio’s. 
Drie jongemannen, Jan Dekker, Jaap van 
Westrienen en Piet Wallaart namen begin 
november 1944 daarom het besluit om de 
bevolking op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in de wereld. 
Jaap van Westrienen woonde achter 
Nijenburg, zijn vader was tuinbaas 
van Nijenburg. Langs hun huis liep de 
bovengrondse elektriciteitskabel, die de 
bakkerij van de Duitsers in het bos aan 
de Westerweg van stroom voorzag. Daar 
stond dus nog wel spanning op. Van 
Westrienen tapte wat stroom af waarmee 
hij zijn radio in bedrijf kon houden. Op 
die manier kon hij de nieuwsberichten van 
de Engelse zender ontvangen en die zette 
hij op papier. Piet Wallaart haalde de 
berichten op en ging ermee naar het zaad-
pakhuis, waar schrijfmachine en stencilap-
paratuur aanwezig waren, zodat de tekst 
kon worden getypt en vermenigvuldigd. 
De stencilmachine was aanvankelijk van 
geen nut bij het gebrek aan geschikt 
papier, dus werd er met doorslagpapier 
gewerkt. 
Als je hard genoeg aansloeg konden er 
zeven of zelfs acht kopieën tegelijk 
worden getypt. Later slaagde de heer 
Dekker erin om aan stencilpapier te 
komen. Bepaalde relaties waren bereid en 
in staat papier te ruilen voor etenswaren 
die Dekker kon leveren vanuit zijn zaad-
handel.  Was eerst de oplage beperkt, met 
de stencilmachine kon het aantal exem-
plaren aanmerkelijk groter zijn. Bij die 
grotere oplage werd de distributie ver-
zorgd door J. Egeter en Piet Zwaag, die 
veelal werden geholpen door jongedames 
zoals Riekje Duinmayer en Dina Dekker, 
‘bekenden van de redactie’. 
 Door de lezers van het blad werd een 
financiële bijdrage geleverd, zodat de 
uitgave in een ruime oplage kon blijven 
verschijnen. Het blad is in totaal 178 keer 
verschenen, op 9 mei 1945 verscheen het 
laatste exemplaar. 

£   TEKST UIT “HEILOO, EEN DORP IN OOR-
LOGSTIJD”. MET DANK AAN JAAP DE 
GRAAF, MEVR. M. DEKKER-EVERS EN 
TEUS TWIGT. MEER INFORMATIE OVER DE 
GESCHIEDENIS VAN HET PAKHUIS STAAT 
BESCHREVEN IN HET BOEK “PAKHUIS 
DEKKER, EEN MONUMENT IN HEILOO” 
DOOR TEUS TWIGT EN IS VERKRIJGBAAR 
VIA WWW.PAKHUISDEKKER.NL

Jan van Stijgeren, inmiddels 92 jaar, woont niet meer 
in Heiloo. Hij is verhuisd naar Almere maar weet zich 
de bevrijding nog goed te herinneren.

Jan van Stijgeren: “Ik was in Heiloo, Duitsland had gecapi-
tuleerd. Vanuit Limmen kwamen met 30 kilometer per uur 
de Canadezen Heiloo binnengereden. We kregen proviand 
en kleding uitgereikt. En de onderduikers konden weer vrij 
rondlopen. Alles was heel vreugdevol. Natuurlijk was er 
ook angst dat mensen die naar Duitsland en de concentra-
tiekampen waren vervoerd niet meer terugkwamen. Ik kan 
me nog herinneren dat de NSB’ers en de ‘moffenmeiden’ 
werden afgevoerd. Die laatsten werden opgepakt en voor 

het gemeentehuis kaalgeschoren. Eigenlijk kon dat niet 
maar de haat was zo enorm groot ten opzichte van die 
meiden. Op een gegeven moment kwam meneer Dekker 
uit de deur van het gemeentehuis tevoorschijn. Hij schoot 
in de lucht en riep: “Stoppen!” Dat werd toen gedaan.

Iedereen in het dorp wist van elkaar of hij/zij goed of fout 
was, een middenweg was er niet. Tijdens de oorlog zag je 
leed en hoop niet, iedereen was bezig met overleven.

Ik weet nog dat onze auto 4 jaar lang bij Pakhuis Dekker 
heeft gestaan, achter balen stro zodat de Duitsers hem 
niet zouden zien.”

Jan van Stijgeren: 
“Je wist wie goed en fout was”
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Ank van Rijn: “De familie De Smet waren onze 
buren. Meneer De Smet was psycholoog bij de 
Willibrordstichting. Toen dr. Barnhorn, directeur van 
de stichting, naar Vught vertrok werd meneer De Smet 
geneesheer/directeur. De familie De Smet verhuisde naar 
een huis op het terrein van de stichting. Omdat wij ons 
huis uit moesten voor de Egmonders is mijn moeder naar 
mevrouw De Smet gegaan met de vraag of zij woon-
ruimte wist voor ons gezin. Wij zijn toen bij de familie de 
Smet gaan wonen. Tot aan het einde van de oorlog heb-
ben we daar gewoond. In eerste instantie was het gebouw 
aangesloten op de centrale verwarming van het hoofd-
gebouw waar de Duitsers zaten. Later is dat ontkoppeld. 
Wij hadden een woonkamer, slaapkamer en kinderkamer 
tot onze beschikking. Mijn moeder mocht koken in de 

bijkeuken. Grote pannen soep. Niet alleen voor ons maar 
ook zeker voor de zielige mensen die in lange rijen aan de 
stichting voorbijtrokken. Ik heb vele hongertochten voor-
bij zien komen. Vaak ging ik om 4 uur ’s ochtends voor 
suikerbieten of rogge naar boeren langs de Kanaalweg. 
Mijn moeder maakte daar suikerbietensiroop van en van 
de pulp koekjes of brood. Ook aten wij tulpenbollen. Deze 
kregen wij van Klaas Blokker.” 

Ank volgde de hbs in Alkmaar. Tijdens de oorlog werd de 
school gesloten. Haar vriendinnen gingen wel naar school 
in Heiloo. Noodgedwongen ging Ank ook naar de mulo in 
Heiloo. In 1945 zat zij al in de hoogste klas en deed exa-
men, voor zij na de oorlog terugging naar de hbs. 
“Mijn vader was forens. Hij werkte in Amsterdam. 

Ank van Rijn woonde sinds 1935 samen met 
haar ouders in Heiloo. In 1943-1944, het 
exacte jaar weet zij niet meer precies, moest 
het gezin hun huis aan de Van Catsstraat ver-
laten. Hun huis moest afgestaan worden 
aan Egmonders die uit hun eigen woonplaats 
verbannen werden door de Duitsers. De hui-
zen in Egmond werden ingenomen om zo 
beter de kust in de gaten te kunnen houden. 
Het gezin woonde al jaren naast NSB’ers. 

Tot het moment dat de treinen stopten met rijden is 
hij op-en-neer blijven reizen. Een tijdlang heeft hij voor 
een familielid insuline vanuit Amsterdam gesmokkeld. 
Ik leverde de insuline af en daarvoor kregen we bonnen 
waarvoor we aardappelen kochten.”  “Mijn moeders zus 
was getrouwd met oom Jaap, hij was van joodse afkomst. 
Oom Jaap is afgevoerd naar Bergen-Belsen maar gelukkig 
is hij teruggekomen.” 

Vele herinneringen heeft Ank van Rijn. De hele koude 
winters in de oorlog, het luisteren naar Radio Oranje, de 
tarweboterhammen van Sijtje Waaiboer, voedseldrop-
pings en zwaaien naar de piloten die de droppings uit-
voerden. En last but not least het gekookte eitje! “Er werd 
me aan het eind van de oorlog gevraagd wat ik voor mijn 
verjaardag wilde hebben. Ik zei tegen mijn moeder: “Ik wil 
zo graag weer een eitje proeven.” En dat eitje kreeg ik voor 
mijn verjaardag, wat was dat smullen.” 

“Met vriendinnetjes droomden we wel eens over weer 
alles te kunnen eten. Op een dag vroegen wij ons af: 
“Weet jij nog hoe een sinaasappel smaakt?” 

“Tijdens de bevrijding werd er alleen maar gefeest. Met 
een vriendinnetje uit Bergen ging ik eten bij de Canadezen 
die hun kamp hier hadden opgezet. Het klinkt gek maar ik 
had de tijd niet willen missen. Ik heb geleerd met weinig 
tevreden te zijn en ik heb eigenlijk niet echt nare dingen 
meegemaakt.” 

Ank van Rijn (91):
”Weet ji j nog hoe een 

sinaasappel smaakt?”
j
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£ BRON: OORLOGSGRAVENSTICHTING

Oorlogsgraven
in Heiloo

Op de stenen zijn in een messing plaatje onder andere de naam, geboortedatum en 
datum van overlijden gestanst. Op 4 oktober 2005 ontving Demnig in de Orangerie van 
Slot Charlottenburg in Berlijn voor het project Stolpersteine een hoge Duitse onderschei-
ding, de Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Op 23 mei 2008 werd Demnig 
door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schäuble en de minister 
van Justitie Brigitte Zypries benoemd tot ambassadeur voor democratie en tolerantie 
(Botschafter für Demokratie und Toleranz).

In Heiloo
Aan het begin van de oorlog woonden er niet zoveel Joodse mensen in Heiloo. Echter, 
in de loop van de oorlogsjaren heeft een aanzienlijk aantal Joodse mensen, waarvan de 
meesten uit Amsterdam kwamen, in Heiloo op verschillende plaatsen een onderduik-
adres gekregen om zo te proberen aan de verschrikkingen te ontkomen. Daarbij is 
gebleken dat nogal wat Heilooërs bereid waren de risico’s te aanvaarden die met het in 
huis nemen van deze mensen gepaard gingen.

Adressen in Heiloo 
Op 9 adressen in Heiloo zijn 26 Stolpersteine geplaatst. 
Voor het gezin Kaas zijn 3 stenen geplaatst op de Rector Frederiklaan 24. 
Op de Van Foreestlaan 10 zijn er 3 stenen voor het gezin Mossel en 1 steen
voor Werner Joseph. 
Voor het huis aan de Spoorlaan 4 liggen 2 stenen voor de kinderen Bonnewit en 
een natuursteen voor de ouders van de kinderen. Beide ouders hebben de oorlog 
overleefd en kregen daarom geen Stolperstein.
Op zowel de Holleweg 27 als op de Kennemerstraatweg 508 liggen 4 stenen 
voor respectievelijk de gezinnen Sonépouse en Pach. 
Op de Heerenweg 95 en de Korte Kapellaan 10 liggen op elk adres 3 stenen 
voor respectievelijk het gezin De Vries en het gezin Schwaitzar. 
Op de Kennemerstraatweg 558 ligt 1 steen voor Debora Samuëls-Roos en 
bij het oorlogsmonument aan de Nicolaas Beetsweg liggen 2 stenen 
voor het echtpaar Voorzanger.

De Historische Vereniging organiseert een fietstocht van ongeveer 2 uur langs de 
9 adressen en bij elk adres zal het verhaal rondom de stenen  die daar liggen worden
verteld. Kijk voor data en tijden op: www.hvheiloo.nl 

£ BRON: STOLPERSTEINE IN HEILOO VAN JOSTA DE GRAAF-GIELTJES EN JAAP DE GRAAF

Het Stolpersteineproject:

‘Een mens is pas 
vergeten als zijn 

naam is vergeten.’

In Heiloo zijn op twee begraafplaatsen vier oorlogsgraven. 
Eén op de Algemene Begraafplaats Heiloo en drie op de 

R.K. Begraafplaats St. Willibrordus. 

Albertus de Raaf 
Geboren 28 juni 1924 te Emmer-
Compascuum, overleden op 20-jarige 
leeftijd te Lerbeck op 10 december 
1944. Van beroep veenarbeider. 
Op donderdag 29 juli 2010 zijn op de 
gemeentelijke begraafplaats in Heiloo 
de stoffelijke resten herbegraven van 
Albertus de Raaf. Na een lange tocht 
door Duitsland arriveerde de kist met 
zijn resten in het voormalige kamp 
Amersfoort, vanwaar hij in 1944 naar 
Duitsland getransporteerd is. Na een 
korte herdenking is de kist overgedra-
gen aan de Oorlogsgravenstichting, 
die het vervoer naar Heiloo verzorg-
de. De zuster en zwager van Albertus 
de Raaf en zijn verzetsvriend Jan Hof 
begeleidden de kist op het laatste 
gedeelte van de reis. De herbegrafe-
nis is uitgevoerd door medewerkers 
van de Oorlogsgravenstichting en de 
gemeente Heiloo. Met de bijzetting in 
het familiegraf in Nederland ging een 
langgekoesterde wens van de familie 
in vervulling. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wer-
den Nederlandse jongens en man-
nen opgeroepen om in het kader 
van de Arbeitseinsatz te werken in 
Duitsland. Albertus de Raaf weigerde 
dat en dook onder in Smilde. Daar 
kwam hij in contact met de 
verzetsman Jan Hof en raakte betrok-
ken bij het plaatselijke verzet. Op 
2 juni 1944 werd hij samen met Jan 
Hof opgepakt en overgebracht naar 
kamp Amersfoort. Omdat Albertus 
de Raaf volhardde in zijn weigering 
om voor de Duitsers te gaan wer-
ken, werd hij naar het concentratie-
kamp Neuengamme bij Hamburg 
getransporteerd. Daar werd hij 
geregistreerd onder het nummer 
49136. Vanuit Neuengamme werd hij 
overgebracht naar het werkamp Lerbe
ck bij Porta Westfalica. Daar overleed 
hij op 20- jarige leeftijd. Na de oorlog 

bestond er onduidelijkheid over 
de locatie van zijn rustplaats.
Ondanks diverse naspeuringen werd 
het graf nooit gevonden. In 2009 
werd besloten tot een ultieme poging 
om het graf alsnog op te sporen. Zij 
riepen hiervoor de hulp in van de 
biograaf Vincent van de Velde. Met 
de medewerking van Duitse burgers 
en autoriteiten werd na een uitge-
breide en intensieve speurtocht zijn 
vermoedelijke rustplaats gevon-
den op een kampbegraafplaats 
in Porta Westfalica, Duitsland. 
DNA-onderzoek wees uit dat het hier 
inderdaad ging om de stoffelijke 
resten van Albertus de Raaf. 

Dirk Bakker 
Geboren 21 augustus 1899 te Heiloo, 
overleden op 45-jarige leeftijd te 
Alkmaar op 3 september 1944. Van 
beroep expediteur/lid verzet. 
Dirk Bakker ligt begraven op de R.K. 
Begraafplaats St. Willibrordus. 

Wilhelmus Theodorus Admiraal 
Geboren 1 januari 1922 te Nieuwer-
Amstel, overleden op 22-jarige
leeftijd te Querschied, Landkreis 
Saarbrücken, op 9 oktober 1944. 
 Van beroep schilder. 
Wilhelmus Theodorus Admiraal ligt 
begraven op de R.K. Begraafplaats 
St. Willibrordus. 

Matthijs Johannes Cornelis 
Zonderhuis 
Geboren 5 april 1908 te Den Helder, 
overleden op 36-jarige leeftijd te 
Heiloo op 2 september 1944. Van 
beroep manufacturier/lid verzet. 
Matthijs Johannes Cornelis 
Zonderhuis ligt begraven op de R.K. 
Begraafplaats St. Willibrordus. 

Stolpersteine is een project van de in 1947 in Berlijn geboren Duitse kun-
stenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op de straat 
voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedepor-
teerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De kunstenaar noemt 
ze ‘Stolpersteine’ (struikelstenen) omdat je erover struikelt met je 
hoofd en je hart en omdat je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.
De eerste Stolperstein is gelegd voor het stadhuis van Keulen op 16 decem-
ber 1992; in 2018 waren er al 70.000 stenen geplaatst in 2000 verschillende 
steden en dorpen in een groot aantal landen. Gunter Demnig wil de omge-
komen Joodse mensen en andere slachtoffers een blijvende herinnering 
geven onder het motto: ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is.’

De stenen voor de kinderen Bonnewit en de natuursteen 
voor de ouders van beide jongens aan de Spoorlaan 4.
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Drie vrienden 
doen hun verhaal

Hans Brink, nazaat van de 
familie Brink die een slagerij aan 
de Kennemerstraatweg 406 had, is 
de jongste van het stel en kan alleen 
de verhalen navertellen die hij heeft 
gehoord. Hans’ moeder was in de 
oorlog erg ziek, zijn vader is opgepakt 
en via Schutterswei (Alkmaar) getrans-
porteerd naar de kampen Vught en 
Westerbork. 

Hans: “Vader en moeder Brink 
maakten alles klaar voor de gaarkeuken 
in het Brunogebouw. 

Zij maakten onder andere soep en 
vleesbouillon. Met de handkar ging 
men dan de wijken in om de soep en de 
vleesbouillon uit te geven. Ook maakte 
mijn vader bloedworst. Mij werd na de 
oorlog verteld dat de boeren de boel 
besodemieterden en gewoon 100 kilo 
minder vlees afleverden dan er in werke-
lijkheid gezegd werd. Het vlees wat niet 
afgeleverd werd kwam ten goede aan 
mensen die het nog harder nodig had-
den. Mijn vader bracht de spullen met 
de bakfiets naar het Brunogebouw. Ik 
weet dat er altijd op maandag geslacht 
werd.  
Ook heeft mijn moeder enge momen-
ten meegemaakt. Tijdens de oorlog 

De Atlantikwall
De bezetter ontplooide in Heiloo verschillende militaire activiteiten. Dit hing samen 
met de Atlantikwall. De Atlantikwall was een uitgebreid verdedigingsstelsel van 
bunkers, kustbatterijen, stellingen, loopgraven etc. dat o.a. langs de Nederlandse kust 
liep. Het Duitse LXXXVIII. Armeekorps moest een vijandelijke invasie overzee afslaan, 
mochten de geallieerden besluiten om in Nederland aan land te gaan. Er was bij 
de Kennemerstraatweg even voorbij ‘de   Kattenberg’ in Heiloo een enorme betonnen 
antitankversperring aangebracht, die op zijn beurt aansloot op een tankgracht. Op het 
grondgebied van de gemeente Heiloo stonden talloze paalversperringen, bedoeld om 
vijandelijke luchtlandingen met zweefvliegtuigen tegen te gaan. Andere defensieve 
maatregelen betroffen het onder water zetten van weilanden en het plaatsen van
‘draketanden’. Er lagen bunkers in het Blockhovepark. Om de zoveel honderd meter  was 
een groot aantal schuttersputjes langs de Straatweg gegraven, alsmede een U-vormige 
aarden ‘vluchtwal’ (een zogenaamde Splitterbox) in de berm. Deze was bedoeld om 
voertuigen tegen geallieerde luchtaanvallen te beschermen. 

Bron: AVG-rapport vooronderzoek aansluiting Heiloo op A9 

Man van Vught
Jaarlijks vindt op 4 mei in Heiloo de dodenherdenking plaats bij de Man van 
Vught aan Frederica’s Hof in Heiloo. Na de twee minuten stilte houdt 
burgemeester Romeyn daar normaal gesproken een toespraak. 

De Man van Vught staat symbool voor de vrijheid. Het bronzen beeld toont een 
magere man, zittend op een muurtje. Hij staat symbool voor de gevangenen van 
Vught. De handen zijn op de rug vastgebonden. Ondanks alles staat de 
uitgemergelde man rechtop. Met zijn opgeheven hoofd geeft hij uitdrukking aan 
trots en onverzettelijkheid. 

hebben de Duitsers een pistool op haar 
gericht. Zij moest een stuk spek 
afgeven. Er werd in die tijd veel gerom-
meld met vlees. Het mooie vlees werd 
achtergehouden. 
Voedselbonnen voor het dorp waren ook 
bij de slagerij verkrijgbaar. Net als bij 
andere slagers en bakkers in Heiloo.” 

Adriaan de Graaf at vaak bij vader en 
moeder Brink. Onderweg naar school 
kwam hij daar langs. Adriaan “Meerd
ere mensen aten mee aan de Pastoor 
van Muijenweg. Ik herinner me nog dat 
een oom van Piet Burgering ondergedo-
ken heeft gezeten bij de familie Brink. 
En wat ik nooit meer vergeet is die dag 
in 1945 toen ik als jochie van 7 jaar de 
Nederlandse vlag zag wapperen op de 
Willibrordstichting. We waren bevrijd!” 

Piet Burgering was ten tijde van het 
uitbreken van de oorlog al wat ouder. 
“Mijn ouders hadden een slagerij aan 
de Kennemerstraatweg 482.  Als jochie 
moest ik vaak naar de stichting. Ik kwam 
daar via sluipweggetjes want je mocht niet 
over straat. Ik had een met water gevulde 
groene kan bij me, maar in werkelijkheid 
zat er in die kan pure alcohol. Later ging 
ik op de fiets met twee pakketjes op weg 
naar Alkmaar. Ik kwam er dan met één 

terug. In dat ene pakketje zat kant-en-
klare jenever. Er werd bij ons clandestien 
geslacht. Maar wel met de moffen voor 
de deur. Veelal werden dieren ’s nachts 
opgehaald. Altijd voorzichtig, want er was 

natuurlijk wel een avondklok dus we 
mochten ’s avonds niet meer naar bui-
ten. Mijn vader zat bij de ondergrondse 
en er was een radio in huis zodat er naar 
Radio Oranje geluisterd kon worden.” 

hebben de Duitsers een pistool op haar 
gericht. Zij moest een stuk spek 
afgeven. Er werd in die tijd veel gerom-
meld met vlees. Het mooie vlees werd 

Voedselbonnen voor het dorp waren ook 
bij de slagerij verkrijgbaar. Net als bij 
andere slagers en bakkers in Heiloo.” 

at vaak bij vader en 
moeder Brink. Onderweg naar school 
kwam hij daar langs. Adriaan “Meerd
ere mensen aten mee aan de Pastoor 
van Muijenweg. Ik herinner me nog dat 
een oom van Piet Burgering ondergedo-
ken heeft gezeten bij de familie Brink. 
En wat ik nooit meer vergeet is die dag 
in 1945 toen ik als jochie van 7 jaar de 
Nederlandse vlag zag wapperen op de 
Willibrordstichting. We waren bevrijd!” 

 was ten tijde van het  was ten tijde van het 
uitbreken van de oorlog al wat ouder. uitbreken van de oorlog al wat ouder. 
“Mijn ouders hadden een slagerij aan 
de Kennemerstraatweg 482.  Als jochie 

Adriaan de Graaf (1937), Piet Burgering (1933) en Hans Brink (1947) zien 
elkaar nog regelmatig. Zij kennen elkaar vanuit het slagersvak en twee 
van hen hebben de Tweede Wereldoorlog heel bewust meegemaakt. 

V.l.n.r.: Adriaan, Piet en Hans met een attribuut uit de oorlog waarmee men varkens woog.
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“1945. Na de bevrijding werd er in de krant een adver-
tentie geplaatst met de vraag wie een geallieerd graf 
wilde adopteren voor onderhoud en verzorging op de 
plaatselijke begraafplaats in Bergen. Mijn vader Chris 
Morsch, toen 25 jaar, heeft daarop gereageerd en 
twee graven geadopteerd. Het eerste graf is van Peter 
Mackie, hij stierf op 9 juli 1944 aan zijn verwondingen. 
Mackie was stoker 1st class op de MTB 666 (motor-
torpedoboot). Het tweede graf is van Brian Sleath, 
hij stierf op 11 juli 1944. Sleath was leading stoker op 
diezelfde MTB 666. Mijn vader heeft onder andere de 
kruizen op de graven van beide mannen geschilderd. 
Later zijn de graven overgenomen door de ‘Common 
Wealth Service’. 

De MTB 666 
Een klein stukje geschiedenis van deze twee mari-
nemensen van de Royal Navy. De MTB 666 patrouil-
leerde op de Noordzee in verband met beveiliging van 
de invasiestranden van Normandië. Zij voeren in linie 
met een aantal MTB’s. De boot werd in de nacht van 
4-5 juli 1944 beschoten vanaf een kustbatterij en werd 
getroffen. Er ontstond brand in de machinekamer. De 
bemanning moest het schip verlaten en na uren in het 
water te hebben gelegen werden zij opgepikt door 

Duitsers. De boot werd naar IJmuiden gesleept en daar 
ontplofte hij. Hierbij werden ook nog enkele Duitsers 
gedood. De gewonden werden overgebracht naar het 
lazaret (Duits hospitaal) in Heiloo (het latere GGZ) 
en de overige bemanning naar een gevangenkamp in 
Duitsland. Na enkele dagen zijn Mackie en Sleath in 
het lazaret aan hun verwondingen overleden. 

Jaarlijkse herdenking 
Sinds 1946 gaan wij met de gehele familie (eerst met 
vader en moeder, later met kinderen en kleinkinderen) 
jaarlijks naar de 4 meiherdenking. Tijdens een herden-
king halverwege de jaren 80 werden wij verrast door 
een bezoek van enkele overgebleven bemanningsleden 
die de graven bezochten. 
Onder hen bevond zich Stan Cross. Hij vertelde ons 
het verhaal van de boot en zijn verpleging in het laza-
ret in Heiloo. Samen met Stan Cross heb ik het lazaret 
bezocht. Hij vertelde mij over hun aankomst via de 
Kanaalweg, liggend op een draagbaar. Zo werd hij in 
de hal van een van de paviljoenen geplaatst. 
Bij zijn bezoek aan een van de toen nog aanwezige 
paviljoenen barstte hij in tranen uit omdat hij de 
raampartijen aan de bovenzijde herkende. Deze
emotionele reactie ontroerde mij. 

Als eerbetoon kregen mijn broer Henk Morsch en ik 
een herdenkingsschild en kopie logboek van de 
bewuste nacht, 4-5 juli 1944.” 

£ VOOR MEER INFORMATIE OVER DE MTB 666
HTTPS://WWW.WRECKSITE.EU/WRECK.ASPX?243501 
HTTPS://CFV.ORG.UK/FORUM/VIEWTOPIC.PHP?T=364 

£ VOOR HET BBC-INTERVIEW MET STAN CROSS: 
 HTTPS://WWW.IWM.ORG.UK/COLLECTIONS/ITEM/
OBJECT/80016836, DE LAATSTE BELEVENISSEN VAN
DE MTB 66, BAND 3, OPNAME IN LAZARET HEILOO. 

Wie was Noor Leeuwenberg? Zij werd 
in 1905 in Nijmegen geboren, in een 
katholiek gezin. Na het gymnasium ging zij 
scheikunde studeren en in 1929 behaalde 
zij haar doctoraal. Daarna kreeg zij een 
baan als lerares scheikunde aan het Petrus 
Canisius Lyceum te Alkmaar. In haar vrije 
tijd reed zij paard, op haar eigen merrie, 
en dit edele dier stalde zij in een manege, 
op de grens tussen Heiloo en Alkmaar. 
Daar reed ook - maar dan op een manege-
knol - Frans Josephus Jitta, bankdirecteur 
en rechter-plaatsvervanger. In 1937 zijn 
Noor en Frans getrouwd. Dit had wel enige 
voeten in de aarde gehad, want zij was 
rooms- katholiek en hij beleed geen gods-
dienst. Hij kwam uit een vooraanstaand 
joods, geassimileerd milieu en om te kun-
nen trouwen moest hij katholiek worden. 

Het oorlogsverhaal van Noor Josephus 
Jitta-Leeuwenberg (1905-1998) 

geschreven door haar dochter Sophie Josephus Jitta

Ter gelegenheid van de Yad 
Vashem-onderscheiding voor 
mijn moeder, Noor Josephus 
Jitta- Leeuwenberg schrijf ik, 
haar 74-jarige dochter Sophie 
Josephus Jitta, dit verhaal. Zij 
krijgt de onderscheiding voor 
het verlenen van onderduik tus-
sen 1942 en 1945 aan officieel 
vijf maar in werkelijkheid meer 
dan tien personen van ‘joodse 
huize’.  

Nadat door hem het gewenste diploma 
bij de paters benedictijnen in Egmond was 
behaald, trouwde het stel en ging wonen 
in een groot houten huis aan de rand van 
het bos, aan de Rijksstraatweg 176 in 
Heiloo. Tussen 1938 en 1941 werden drie 
zoontjes geboren. In 1941 werd Frans door 
de bezetter tot jood verklaard en uit zijn 
ambt gezet.  
  
Op aanraden van vrienden scheidden 
Frans en Noor, omdat het gezin inmiddels
drie ‘halfjoodse’ jongetjes telde en zij 
meenden dat het voor hun toekomst beter 
was dat de katholieke Noor en de inmid-
dels joodse Frans officieel uit elkaar gingen
Dat gemengd gehuwd zijn (op papier) 
bescherming tegen deportatie bood, was 
hun onbekend. Na de scheiding in maart 
1942 verhuisde Frans naar Amsterdam. 
Eind 1942 kreeg Noor een telefoontje: 
Frans zou iedereen in het huis in gevaar 
brengen. Hij dook toen onder bij Noor. 

 ‘Bets’ werd op de trein 
gezet met een emmer 

en een bezem.

In 1942 was daar al een 13-jarig joods 
neefje gearriveerd. Vervolgens vonden 
diverse personen bij Noor onderdak, voor 
langere of kortere tijd.  Verder had mijn 
moeder mij herhaaldelijk verteld dat zij 
begin 1944 een telefoontje had gekregen

van een studente met de vraag of er 
plaats was voor een ‘zeer joods uitziende 
jonge vrouw, ‘Bets’’. ‘Bets’ (in werkelijk-
heid Liesje) de L. kreeg in Heiloo de zorg 
over de drie kleine jongetjes: haar eigen 
zoontje was elders ondergedoken. Eind 
1944 kwam het bericht dat de bezetter het 
huis vorderde en de bewoonster moest 
verhuizen. Noor vond een huis in Haarlem. 
Er was evenwel een klein probleem: offi-
cieel woonde alleen de gescheiden Noor 
Leeuwenberg met haar drie zoontjes aan 
de Rijksstraatweg; in werkelijkheid woon-
den daar ook Frans Jitta en ‘Bets’ de L. 
Frans vermomde zich als verhuizer. ‘Bets’ 
werd op de trein gezet met een emmer en 
een bezem. Zij kwamen beiden veilig in 

Haarlem aan. In Haarlem voegden zich bij 
het gezelschap nog mevrouw S. en de zus 
van mijn vader, Annie Z.-Josephus Jitta. 
Allen hebben de bevrijding in Haarlem 
beleefd. Noor en Frans hertrouwden in de 
herfst van 1945 en in februari 1946 zag ik 
het levenslicht.  In 2015 heb ik een poging 
gewaagd om een Yad Vashem- onder-
scheiding voor Noor aan te vragen. Er was 
wel een complicatie: de getuigenissen van 
de Dappere Daden moeten uit de eerste 
hand komen en de meeste onderduikers 
waren inmiddels gestorven.  

Vorig jaar besloot ik alsnog een kansje te 
wagen.  En nu krijgt Noor Josephus Jitta-
Leeuwenberg postuum alsnog de erkenning.  

Johan Morsch vertelt:
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Gelukkig konden 250 patiënten en 33 broeders evacueren 
naar een nieuw paviljoen van het Provinciaal Ziekenhuis in 
Bakkum. De Duitsers waren nergens pünktlicher in dan in 
het vorderen, want stipt op tijd, op 8 juli, werd gestart om 
alles voor het lazaret in orde te maken. 

Drie evacuaties
Tien maanden lang, tot mei 1941, gebeurde er niets. Maar 
toen kwam er een simpel berichtje van de Wehrmacht: 
weer moest een grote groep patiënten vertrekken. In 
Bakkum stonden gebouwen van de vakantiekolonie 
St. Antonius, Eendracht en Unie, en daarin konden de 
patiënten op 13 mei 1941 hun intrek nemen. Zij trokken 
er te voet naartoe omdat wandelen zo gezond is!

Voor de 180 patiënten in de vakantiekolonies was er van 
alles ongeveer niets. De Stichting moest voor bedden en 
kleding zorgen en zelfs trok elke middag een paard en 
wagen van de Stichting naar de kolonies om het middag-
eten te brengen! 

Op 8 juni 1942 vond weer een evacuatie plaats. Het 
Provinciaal Ziekenhuis werd gevorderd en dat beteken-
de voor de 153 Heilooër patiënten in het nieuwe pavil-
joen weer verhuizen. Zij gingen nu naar de psychiatrische 
inrichting Voorburg in Vught. Maar ook de vakantieko-
lonies moesten leeg. En dat was nog niet alles. Op 30 
november 1942 beval de Wehrmacht dat alle verpleeg-
den van de St. Willibrordusstichting geëvacueerd moesten 
worden! Op 21 december 1942 vertrokken de 240 patiën-
ten per trein van Heiloo naar Den Bosch, en dan door naar 
Vught. Het was een indrukkwekkende ballingencolonne. 
Strozakken, matrassen, beddengoed en allerlei andere din-
gen werden meegesjouwd en alles verdween in de trein. 

Hongerperiode
De broeders die achterbleven betrokken het paviljoen 
St. Jozef. Nieuwjaar 1943 namen de Duitsers de keu-
ken van de Willibrordusstichting in beslag. Op 29 maart 
1943 werd de geneesheer-directeur gearresteerd en naar 
Amsterdam overgebracht, waar hij vier weken later weer 
werd vrijgelaten. St. Aloysius had een zeer gemengde 
bevolking. Er lagen reeds zieke soldaten en er woon-
den nog andere personen, maar toen kwamen daar nog 
de Zusters van Heiloo bij die begin april uit hun klooster 
moesten evacueren.
In de beruchte hongerperiode werden steeds 20 à 30 
personen, die te voet met allerlei vehikels de regio introk-
ken om te zien of daar nog wat te halen viel, geherbergd. 
Op manieren, waarop men in normale tijd absoluut niet 
gekomen zou zijn, werd voedsel georganiseerd uit de 
Duitse keuken!

Slechts acht dagen nadat de Duitsers de 
Nederlandse grens passeerden, doken ze ook 
op bij de Willibrordusstichting. 

Ze richtten een wapendepot in op het terrein.
Op 28 juni 1940 volgde een inspectie om te 
onderzoeken of de Stichting geschikt zou 
kunnen zijn als hospitaal. Op 1 juli kwamen 
twee militaire artsen van de Duitse marine 
meedelen, dat de staf maar liefst 200 bedden 
nodig had voor een lazaret. En in de linker-
vleugel van het hoofdgebouw moest ruimte 
komen voor hun administratie, laboratorium 
en de verblijfskamers van hun artsen. Op 8 
juli moest alles voor elkaar zijn!

De Willibrordusstichting 
in oorlogstijd

Het kruis wordt van de koepel verwijderd. 
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Oorlog in Vught
Op 16 september 1944 groepeerden Duitsers met auto’s 
en afweer zich op het terrein in Vught, als voorposten van 
de verdediging van Arnhem. De befaamde slag om deze 
stad zou de volgende dag beginnen en duizenden Engelse 
vliegtuigen lieten het luchtruim boven het gesticht dreu-
nen. Op het terrein wierpen de vliegtuigen van alles naar 
beneden, zoals levensmiddelen en verband. Een verpleeg-
kundige dacht een staaf vet gevonden te hebben. Het was 
een groot geluk dat men in de keuken zeer goed uitkeek, 
want de staaf bleek zeer explosief materiaal!

De angst en spanning namen toe, toen de granaten over 
Vught gierden, wat vooral ’s nachts een angstwekkend 
gehoor was. Rondom pletsten de scherven op het terrein 
en spatten de granaten uiteen. Een van de Heilooër ver-
pleegden moest zijn nieuwsgierigheid betalen met scher-
ven in zijn benen.

Op 25 oktober stonden de Engelsen en Duitsers lijf aan 
lijf in de tuinen van de paviljoenen in Vught. Het is een 
kakofonie  van geweer- en mitrailleurvuur, van dreunende 
tanks en kanonnen. Maar Voorburg was bevrijd! 

Maar de oorlog was nog niet afgelopen. Een Duitse 
vliegenier liet een bom vallen op de vrouwenafdeling van 
Voorburg. Gewonden moesten onder het puin uitgehaald 
en verbonden worden. Eén patiënte vond de dood. 

Terugkeer naar Heiloo
En dan, op 5 mei 1945, wordt ook in Heiloo de 
Nederlandse vlag gehesen. In Vught was men geweldig 
nieuwsgierig naar de stand van zaken in Heiloo. Op 12 juni 
is het eerste contact tussen de Willibrordusstichting en 
Vught weer gelegd: Broeder Overste en de waarnemend 
geneesheer-directeur zagen kans naar Vught te komen en 
al direct werd druk gesproken over de terugkeer van de 
geëvacueerde patiënten naar Heiloo. Al op 23 juni gaat 
een eerste groep van 30 patiënten naar Heiloo om daar 
de nodige voorbereidingen te treffen, zoals schoonmaken. 
Op 1 juli volgde de tweede groep. De eerste groep bracht 
tevens de meubelen en andere goederen weer mee naar 
Heiloo. Intussen hadden de Canadezen en de Engelsen om 
beurten de wacht betrokken bij het lazaret. Van overal 
werden de zieke en invalide Duitsers naar hier gebracht 
om na keuring verder gezonden te worden. Eindelijk, op 
9 juni 1946, vertrokken de laatste Duitsers en is aan de 

bijna vijfjarige bezetting een einde gekomen. De patiënten 
konden weer terug naar Heiloo. 

Op 28 augustus 1945 vierde de 
gehele Willibrordusstichting 

op sobere wijze het bevrijdingsfeest 
in het feestgebouw 

en op het feestterrein.

In de Verhalenkamer zijn documenten te verkrijgen over 
de Willibrordusstichting tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de daken en de koepel zijn nog de restanten van de kruizen te zien die er in de oorlog op waren aangebracht. 
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Het winnende gedicht van de 
gedichtenwedstrijd van Bibliotheek Heiloo,

door Bernarda Bruggeman:

ALS IK DE VRIJHEID TEGENKOM

ZAL IK DIE DAN HERKENNEN?

OF BEN IK DAT GEVOEL SOMS KWIJT

MOET IK ER STEEDS AAN WENNEN

DAT VRIJHEID ZO BELANGRIJK IS

EN IK PAS VOEL DAT IK ‘T MIS

ALS HET ME WORDT ONTNOMEN.

VRIJHEID PROEF IK MET MIJN HART

ALS ‘T DAAGSE LEVEN ME SO  MS TART

OM HOGER EN VERDER TE KOMEN;

ALS IK BEKLEMMING OF PRESSIE VOEL

ALS IK GEEN WEG ZIE ÉN GEEN DOEL

VERSCHIJNT VRIJHEID IN MIJN DROMEN.

EN WEET IK, ALS IK WAKKER WORD

DAT ‘T MIJ AAN VERTROUWEN SCHORT

OF HET OOIT NOG TERUG ZAL KOMEN!
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Heiloo mei 1945


