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De herdenkingsplaats “Schaduwcorrectie mei 1995” aan 

de Nelson Mandela Dreef herinnert de inwoners van 

Enkhuizen aan het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft 

veroorzaakt. De initialen en het geboorte- en sterfjaar van 

zestien verzetsstrijders zijn geplaatst op de sokkel van het 

monument.

In februari 2017 zijn de laatste acht verzetsstrijders 

toegevoegd. Het gedenkteken benadrukt het belang van de 

strijd voor vrede en vrijheid, zowel in het verleden, het heden 

als de toekomst.

• Was loodgieter en tevens hoofd van de
 Nachtveiligheidsdienst. Kon als zodanig
 ‘s nachts op straat zijn en verzetswerk uitvoeren.
• Hij regelde voedselbonnen, stempels en
 persoonsbewijzen voor onderduikers en
 verspreidde anti Duitse geschriften.
• Hij liep in de val nadat een gesprek  van hem met
 andere verzetsstrijders was afgeluisterd. Hij werd   
 na zijn arrestatie langdurig ondervraagd en ook  
 mishandeld. 

• Kwam na zijn veroordeling door de Duitsers uiteindelijk in      
 concentratiekamp Rockenberg/Siegburg terecht waar hij in 1945 door de   
 Amerikanen werd bevrijd.

SIETSE  DIRK  (Sas)   SIETSES  (1910 – 1974) 

• Was een zoon van Hessel Fluitman, die één van de initiatiefnemers 
 van het verzet in Enkhuizen was. 
• Werkte voor het verzet onder de schuilnaam Flip. Vanaf het begin 
 hield hij zich bezig met hulp aan onderduikers. Nadat leider Piet 
 Smit vertrokken was, kreeg Flip de leiding van de L.O.groep 
 (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) in Enkhuizen.
• Ook was hij mede oprichter van de Knokploeg in West-Friesland. 
 Een actieve groep die ook in Enkhuizen veel verzet tegen de Duitsers  
 pleegde.

• Een van de acties van de knokploeg was het leegroven van de IJsfabriek onder de neus van de 
 Duitsers.
• Huize Fluitman aan het Spaans Leger was regelmatig een stop- en overnachtingsplaats voor de 
 leden van de knokploeg, ondanks het feit dat soms in de voorkamer van het huis Duitse soldaten 
 zaten.

ADRIANUS JACOBUS HIËRONIMUS  (Flip)  FLUITMAN   (1918 - 2007) 

• Was directeur van Drukkerij en Boekhandel v/h
 J.W. de Graaf in Enkhuizen. Zijn eerste daad van
 verzet was op 15 mei 1940 toen hij de krant met
 een dikke rouwrand liet verschijnen.
• Was mede verantwoordelijk voor het
 onderbrengen van honderden onderduikers. Hij
 waarschuwde het verzet, in het bijzonder in
 Andijk dat vol zat met onderduikers, voor op
 handen zijnde razzia’s. Zijn waarschuwingen
 bleken altijd zeer betrouwbaar. 

• Werd in 1943 samen met andere verzetsstrijders onder valse voorwendsels 
 uitgenodigd op het stadhuis. Doordat hij tijdig gewaarschuwd werd kon 
 hij aan zijn arrestatie ontsnappen. 
• Toen  zijn schuilplaats dreigde te worden verraden  werd hij opnieuw 
 tijdig gered. Als ‘ patiënt ‘ werd hij in een ambulance uit Enkhuizen naar 
 een nieuwe schuilplaats Andijk gebracht.

JAN  LENTERS  (1893 – 1968)  

• Ging als koerier het hele land door om brieven,   
 microfilms en berichten af te leveren.
• Maakte gebruik van het feit dat ze als      
 kraamverpleegster vergunning had om ook in de   
 nacht onderweg te zijn.
• Zelfs haar naaste familie wist niets van haar    
 verzetsactiviteiten
• Wist op miraculeuze wijze een controle van de   
  Duitsers te ontlopen. 

• Het blijft een wonder dat ze nooit gepakt is.  
• “Het was gevaarlijk maar je stond er niet bij stil. Je deed het gewoon.”
• Werd na de oorlog geëerd met het Verzetsherdenkingskruis.

ANNIE  BROEKSMA  (1921- 2009)
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• Werd in Enkhuizen geboren en ontmoette daar   
 haar latere verloofde, de Groningse student Dirk   
 Wierenga. 
• Hinke werd koerier en verspreidde de illegale    
 verzetsbladen, waaronder Trouw en smokkelde 
 soms wapens. Ook gaf ze berichten door die
 vanuit Venhuizen naar Londen verzonden werden.
• Bezocht regelmatig haar verloofde Dirk Wierenga
 die eind 1943 werd gearresteerd. Later kreeg ze   

 een telegram dat hij was gefusilleerd. Hij was haar eerste grote liefde en ze  
 vergat hem nooit. 
• In plaats van met het gevaarlijke werk te stoppen werden haar activiteiten
 juist uitgebreid ondanks dat het vaak angstig werk was. 
• Na de oorlog werkte ze als verpleegkundige en keerde in 2006 terug naar 
 Enkhuizen. Ze werd 90 jaar. 

HEENKE  (Hinke)  SELST  (1923 – 2013) 

• Vestigde zich in 1940 als huisarts in Enkhuizen. 
• Weigerde mee te werken aan de oproep van de Duitsers 
 om zich aan te sluiten bij de ‘Artsenkamer’. Via deze 
 artsenorganisatie poogde de bezetter greep te krijgen op de 
 Nederlandse artsen.
• Was in de oorlog betrokken bij het verzet onder de 
 schuilnaam Carel.
• Werd leider van de L.O. en reed op de fiets regelmatig naar 
 Wognum om met andere L.O. leiders te vergaderen. 
 Berichten werden doorgegeven en verzoeken tot het plaatsen 
 van onderduikers. 

• Zette na de oorlog nog vele jaren zijn huisartsenpraktijk in Enkhuizen voort.

JAN  FOEKE  REITSMA  (1912 – 1991)    

• Betrokken bij het drukken en verspreiden van  
 verzetskranten Trouw en de Klaroen 
 der  Bevrijding en vanaf september 1944 
 plaatsvervangend districtsleider van de L.O.
• Trachtte verlofgangers en arbeidsplichtigen te 
 motiveren om niet ( terug ) te gaan naar Duitsland 
 maar onder te duiken.
• Moest vanwege zijn verzetswerk geregeld 
 onderduiken. Dat ging meestal goed maar een 
 keer werd hij bijna ontdekt .Hij werd ‘gered‘ door 
 een vastzittende jutezak..... 

• Was na de bevrijding nog als voedselcommissaris actief. 

ADRIAAN  GROOT  (1920 - 1974)   

• Was vanaf 1943 actief in het verzet. Met 
 een stencilmachine verhuisde men van het 
 ene onderduikadres naar het andere, om illegale 
 verzetskranten te kunnen drukken. 
• Vervalste identiteitskaarten en hielp bij het stelen 
 van voedsel en bonnen voor onderduikers en 
 zieken.
• Werkte met zijn mede verzetsmensen systematisch 
 heel Enkhuizen af om onderduikadressen te 
 vinden. Het maximum aantal onderduikers dat in   

 Enkhuizen tegelijkertijd onderdak vond was ongeveer 250.
• Toen de Duitsers de woning van de familie Keesman binnenvielen werd 
 Sam in zijn been geschoten. Hij overleefde het maar het gebeuren bleef 
 hem de rest van zijn leven bij.
• Hij legde met zijn verzetsgroep de eed af om na de oorlog over hun 
 activiteiten te zwijgen.

SIMON  KEESMAN  (1921 – 2002)   


