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Wat is vrijheid? Als je het hebt, denk je er doorgaans niet eens over na. Het is net als ademen – daar denk je ook niet over na. Terwijl je
zonder adem geen leven hebt. Zonder vrijheid ook niet.
Het is mooi dat wij in vrijheid mogen leven. Het is goed dat we daar niet over na hoeven denken. En tegelijk is dat ook een gevaar…
Vrijheid is mogen zijn wie je bent. Als iedereen respect opbrengt voor de ander, gun je elkaar het leven.
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75 Jaar Vrijheid in Enkhuizen...
...verloopt totaal anders dan we ons dat hadden voorgesteld. De meest ingrijpende crisis sinds die vrijheid op 5 mei ‘45 begon, maakt
alles anders dan we hadden bedacht. Geen herdenking van het bombardement, geen bevrijdingsfestival, geen feestelijke intocht van
Canadese veteranen, geen samenkomst bij de Stedemaagd op de avond van 4 mei. Corona zet ons allemaal met beide benen op de
grond als het gaat om het kunnen plannen van ons leven en van de maatschappij... Volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Utrecht
heeft de Tweede Wereldoorlog in Nederland 280.000 slachtoffers gemaakt. Dat zijn er gemiddeld 1.000 per week. Het CBS becijferde
dat in de eerste week van april van dit jaar 2.000 personen meer zijn overleden dan normaal. Dat zijn twee keer zoveel mensen als er
omkwamen bij het bombardement op mijn geboortestad Rotterdam. Echter... ze sterven in stilte.
Wie naar dit getal kijkt, kan alleen maar concluderen dat geen herdenking, geen feest, geen jaartal opweegt tegen het enorme belang
van het bestrijden van de huidige wereldwijde crisis. 75 jaar vrijheid wordt thuis gevierd in een periode waarin onze persoonlijke
vrijheden op ongekende wijze zijn ingeperkt. Nu niet door een moorddadig regime, maar door een in vrijheid gekozen regering die
alles op alles zet om de bevolking met zo min mogelijk schade door deze crisis te loodsen.
U houdt een prachtig Vrijheidsmagazine in handen, voor u samengesteld door het ‘4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen’.
Eerder al verzorgde het comité samen met de Vereniging Oud-Enkhuizen een prachtige tentoonstelling in het stadhuis. Ik dank de
leden namens ons allemaal voor hun geweldige inzet en deskundigheid. Nu alle geplande activiteiten zijn afgelast, is er dit kostbare
document dat ons laat zien wat oorlog, herdenking en bevrijding in Enkhuizen betekenen. Wat mij betreft gaan we deze unieke
uitgave bewaren en doorgeven aan volgende generaties Enkhuizers. Opdat ook zij nooit zullen vergeten.
Op een dag zal de coronacrisis voorbij zijn. Ik hoop met u dat die dag snel zal komen; niemand die weet wanneer dat zal zijn. Laten
we waakzaam zijn en op die dag de ooit zo zwaar bevochten vrijheden terugverlangen. Een excuus om vrijheden in te leveren is snel
bedacht. Dat is echter niet waarvoor verzetshelden en militairen hun leven hebben gegeven. Dat is niet waarom wij jaarlijks al die
burgerslachtoffers herdenken. De vrijheid waarin wij tot de eerste coronamaatregelen leefden was ongekend in de geschiedenis van
de mensheid. De weerbaarheid van onze democratie zal nodig zijn om die vrijheid weer ten volle te gaan beleven wanneer de crisis
voorbij is.
Ik wens u namens het gemeentebestuur goede gezondheid en een leven in vrijheid toe.
Eduard van Zuijlen, burgemeester
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HET VERZET VAN
EEN ZAADFIRMA
Er belandt een map op mijn bureau met het verzoek van de voorzitter van het 4 en 5 mei
comité om er eens naar te kijken. Op de eerste pagina zie ik een opsomming van zakelijke
gegevens en cijfers van ene Jan Spoelstra, tijdens de oorlog Pakhuismeester bij ‘N.V.Sluis
en Groot’s Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel’ te Enkhuizen.
Het gaat over 1200 kilo havermout, 40.000
kilo bonen en 200 ton oliehoudende zaden.
Er worden Enkhuizer bedrijven genoemd
en ik zie korte verklaringen van diverse
scholen, het Snouck van Loosenziekenhuis,
de kerk en de toenmalige Twentsche Bank
in Enkhuizen.
Waar gaat dit over? Al doorlezend wordt
het langzamerhand duidelijk. Het gaat
hier over het verzet tijdens de Tweede

Wereldoorlog van één van de grote
zaadfirma’s van Enkhuizen, de firma Sluis
en Groot, tegenwoordig onderdeel van
Syngenta.
Het leven ging door
Ook voor de dochter van Jan Spoelstra,
Dieuwke Putting - Spoelstra, is dit verhaal
nieuw. Na de oorlog wordt er door haar
vader niet of nauwelijks meer over die jaren

4

gesproken. ‘Ik voelde altijd wel dat er iets
was, maar zo ging dat in die tijd. Het leven
ging door.’
Totdat een paar jaar geleden uit een
nalatenschap een verslag opduikt. Een kort
en zakelijk rapport uit 1948, waarin Jan
Spoelstra verantwoording aflegt over het
reilen en zeilen van de firma Sluis en Groot
tijdens de bezetting. Aan de hand van dit
verslag kan het verzet van deze zaadfirma

tijdens de tweede Wereldoorlog in kaart
worden gebracht.
Je collega vertrouwen
Al sinds zijn 13e jaar werkt Jan Spoelstra
bij Sluis en Groot. Hij werkt zich op en
wordt uiteindelijk Pakhuismeester. Zijn
naaste medewerker is Piet Trompetter
en hun werkrelatie wordt door Dieuwke
omschreven als ‘twee handen op één buik ‘.
Hoe belangrijk dat is blijkt later.
Als Pakhuismeester krijgt Jan in de jaren ’40‘45 van één van de directeuren, N.S. Groot,
regelmatig de opdracht om waardevolle
zaden heimelijk onder te brengen in
diverse pakhuizen in Bovenkarspel en
Enkhuizen. Dit om te zorgen dat ze niet in
Duitse handen vallen. In totaal wist hij zo
200 ton zaden te verduisteren.
Maar in november 1942 lijkt het mis te
gaan: Jan Spoelstra wordt opgepakt
door de Marechaussee van Venhuizen.
Niet vanwege die zaden; de Duitsers
vermoeden in eerste instantie dat er
graan verduisterd wordt. Later blijkt het
om clandestien uitgedeeld roggebrood
te gaan. Spoelstra wordt twee dagen
vastgehouden in het arrestantenlokaal van
het gemeentehuis in Hoogkarspel. Dan
blijkt hoe belangrijk het is om op je collega
te kunnen vertrouwen: Piet Trompetter
heeft de tegenwoordigheid van geest om
het bureau van Spoelstra leeg te halen en
net op tijd belastende papieren over deze
voedselvoorziening te vernietigen. De zaak
loopt de zaak met een sisser af. De Duitsers
eisen van de directie een boete, die keurig
betaald wordt. Jan heeft nooit meer over
deze arrestatie gepraat.
Voedingsmiddelen tegen spotprijzen
Maar uit het verslag uit 1948 blijkt dat het
niet alleen om roggebrood gaat. Personeel
en gepensioneerde werknemers krijgen
tijdens de bezettingsjaren olie, havermout,
zout, tabak, bonen, kunstmest en
brandhout. Op gehuurde grond verbouwt
de firma tarwe waarvan 12.500 kg naar het
personeel gaat. Groene erwten, kapucijners
en aardappelen worden voor een spotprijs
aan de werknemers aangeboden.
En daar blijft het niet bij. De Illegaliteit
ontvangt 10.000 kg oliezaad en 10.000 kg
spinaziezaad. De Enkhuizer Boot, de politie,
het R.K ‘Gesticht’ , de Gereformeerde Diaconie,
het ziekenhuis, de M.U.L.O. school en nog vele
andere instellingen worden allemaal voor een
zeer zacht prijsje voorzien van bonen.
Ook instellingen van buiten Enkhuizen
worden niet vergeten. De Spoorwegstakers,
Radio Holland in Amsterdam, de
Plantsoenendienst in Haarlem, allemaal
ontvangen ze voor een spotprijs
noodzakelijke voedingsmiddelen.

Jan
Spoelstra
memoreert dat hij
van de heer N.S Groot
de opdracht kreeg
om ‘naar eigen inzicht
royaal de nood te
lenigen mits de
voedselvoorziening
van
ons
eigen
personeel niet in
gevaar komt’.
Zorg voor personeel
Naast de zorg om
hun personeel qua
voedsel zo goed
mogelijk door de
oorlog
heen
te
helpen, proberen de
‘Heeren
Patroons‘
ook te voorkomen
dat hun personeel
ingezet wordt voor
diensten aan de
Duitsers.
Daarom
werken er bij de firma
veel meer mensen
dan werkelijk nodig
is, waaronder ook
enkele onderduikers.
‘Met veel vertoon
stellen wij ons druk
te weer‘ vertelt Spoelstra als hij een seintje
van de directie krijgt dat de Duitsers
er aan komen om te controleren hoe
druk het in het bedrijf is. Opvallend is de
eensgezindheid onder het personeel. In
deze spannende periode blijkt men op
elkaar te kunnen vertrouwen. Voor de paar
medewerkers waar men twijfels over heeft,
worden de daden van verzet verborgen
gehouden.
Paarden en wagens worden meermalen
uitgeleend aan het Verzet in de regio.
Auto’s en fietsen van het personeel, evenals
inboedels van gezinnen die moeten
onderduiken, het wordt allemaal onder de
vloeren van de pakhuizen verborgen.
Verdwenen gegevens
In 1944 krijgt een zekere Pieter Koot, die
ook bij Sluis en Groot werkt, opdracht van
de Duitsers om te zorgen dat de telers die
in Groningen, Friesland en Overijssel voor
Sluis en Groot zaden telen, hun voorraden
naar Duitsland sturen.
Maar ook nu saboteert de directie de
opdracht van de bezetter: Dokter Reitsma,
arts te Enkhuizen stelt een ziekteverklaring
voor dhr. Koot op. Zo worden er al drie
weken gewonnen.
In die tijd bezoekt de ‘zieke’ in het geniep
alle telers en agenten en raadt hun aan het
zaad te dorsen en de partijen in het geheim
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op te slaan. Hetgeen geschiedt. Koot duikt
daarna succesvol onder, door Sluis en Groot
voorzien van valse papieren.
De directie informeert de Duitsers dat dhr.
Koot helaas van de aardbodem verdwenen
is. Gevreesd moet worden dat hij is
opgepakt door de ‘Arbeitseinsatz’. En met
Pieter Koot verdwijnen alle gegevens over
telers en voorraden…
Zaad van verzet
Dit zijn slechts een paar verhalen uit de
geschiedenis van een Enkhuizer firma die
groot blijkt in het telen van groentezaden
maar ook groot was in het zaad van verzet.
Of zoals Spoelstra met trots verklaart: ‘Onze
Patroons hebben zich onder zorgvolle en
voor henzelf riskante omstandigheden
onbaatzuchtig en meelevend betoond als
ware Nederlanders’ .
Jan Spoelstra werkt in totaal vijftig jaar bij
de firma Sluis en Groot, vergroeid als hij is
met het bedrijf. Men is dankbaar voor wat
hij tijdens de oorlog heeft gedaan. Zijn
jubilea bij de firma worden altijd groots
gevierd. Alleen een onderscheiding voor
zijn daden weigert hij: ‘alle werknemers uit
die tijd verdienen een onderscheiding, niet
alleen ik.’ Het tekent de bescheidenheid
van bijzonder mens.

Gedicht door: Jarra Manneh
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ENKHUIZERS OVER
VREDE EN VRIJHEID
In aanloop naar de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020 vertellen diverse inwoners aan het
4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen wat vrede en vrijheid voor hen betekenen.
Vandaag: Jicky van Lienen, secretaresse van burgemeester Eduard van Zuijlen.
Wat is het eerste wat bij je opkomt bij
het woord ‘vrede’?
Als we er nu eens mee beginnen om
elkaars mening te respecteren ook al ben
je het misschien niet met elkaar eens. Dat
hoeft ook niet. Maar discussies over geloof
en politiek zijn vaak aanleiding voor ruzie of
in het ergste geval voor oorlog. Ik vergeet
nooit dat we in 1990 op vakantie waren
in voormalig Joegoslavië. Je voelde de
spanning toen al en de oorlog zou enige
tijd later uitbreken. Toen er beelden op
televisie verschenen over die oorlog weet
ik nog dat ik dacht: hier heb ik gelopen.....
Kort geleden dronken ze nog samen koﬃe,
nu slaan ze elkaar de hersens in. Hoe kàn
dit?
Waar moeten we alert op zijn?
Kun je echt bedacht zijn op gevaarlijke

situaties? Kijk naar die IS meisjes waar nu
discussie over is of we hen moeten laten
terugkeren. Er zullen meisjes geweest zijn
die uit idealisme daar naar toe gingen. En
die daar in de hel kwamen... Hebben die
ouders dat niet gezien? Je kunt niet altijd
voorkomen dat iets mis gaat ook al sta je er
met je neus bovenop.
De media hebben hier ook een
verantwoordelijkheid. Natuurlijk moeten
journalisten hun artikelen schrijven maar
moet je alles opschrijven, alles laten zien
wat er speelt? Moet je melden dat wapens
inleveren in Hoorn niet hoeft omdat de
politie er geen tijd voor heeft zoals ik in de
krant las? Wat voor signaal geef je dan?
De samenleving verhardt, toen ik hier
40 jaar geleden kwam wonen kon je
de achterdeur nog openlaten. Het was
een meer sociale samenleving terwijl nu
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iedereen in zijn eigen wereld lijkt te zitten.
Dat is ook begrijpelijk, mensen hebben
het druk, ze hebben banen, ze moeten
kinderen opvoeden en daardoor is dát wat
er in de wereld gebeurt soms een ver van je
bed show. Ik besef zelf ook dat steeds meer
zaken in de krant ‘normaal’ worden. Je kijkt
niet meer op van ellende of moord, maar
slaat de pagina om en je gaat door naar het
weerbericht. Zo gaat het, maar het is niet
goed...
Hoe geef je vrede door?
Je moet onvrede, onvrijheid niet wíllen
accepteren! Zonder dat alles goedgepraat
hoeft te worden kun je respect en
waardering opbrengen voor je medemens.
Al heeft die een andere huidskleur of een
andere overtuiging. Verbeter de wereld,
begin bij jezelf.

Vrijheidsboom

De zon schijnt.
De narcissen bloeien.
Een kleine plek in Enkhuizen bij de Vrijheidsboom
We herdenken hier 75 jaar vrede
Herdenken, ondanks onzekerheid, ondanks angst.
Ondanks het inperken van onze vrijheid nu.
Ook deze situatie gaat voorbij.
We zullen de vrede vieren!

4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen

Isa Acda, Roos Brongers en Arie de Graaf

OP BEZOEK BIJ
ARIE DE GRAAF

Wij gingen op bezoek bij Arie de Graaf. Hij is 75 jaar oud dus heeft niet zoveel meegemaakt
van de oorlog. Er is wel iets bijzonders aan zijn verhaal. In 1944 liep zijn moeder met hem
in de kinderwagen naar zijn oma toe. Totdat ze uit het niets Engelse vliegtuigen zagen. Ze
gooiden bommen naar beneden.
Een van die bommen kwam vlakbij de
kinderwagen terecht. Zijn moeder boog zo
snel mogelijk over de kinderwagen heen
om Arie te beschermen. Maar dat ging
mis want er kwam een bomscherf in haar
hoofd en ze was opslag dood. Er kwam ook
nog een bomscherf in zijn oma´s hoofd
maar die heeft het wel overleefd.
Er waren in totaal 23 mensen omgekomen
door die bom aanslag. Een daarvan was dus
zijn moeder Petronella de Graaf-Oterman.
60 jaar later is er een steen geplaats met de
namen van de mensen die om het leven
zijn gekomen. Op die steen stonden 23
mensen maar eigenlijk waren het er 24. De

24ste was een schipper die twee dagen
later overleed. Arie en zijn zus trokken in bij
hun oma. Totdat zijn vader hertrouwde met
een vrouw die niet aardig was voor hem en
zijn zus. Arie heeft daardoor geen prettige
jeugd gehad. Hij moest helaas bij die vrouw
en zijn vader intrekken.
Op zijn zevende werd hij teruggehaald
door zijn oma omdat hij niet goed werd
behandeld. Hij heeft drie jaar bij zijn opa
en oma gewoond totdat zijn opa overleed
en hij weer terug moest naar zijn vader en
stiefmoeder. Zijn stiefmoeder mocht hem
niet en had veel strenge regels voor hem
zoals: niet voor 6 uur thuis. Gelukkig kreeg
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hij veel steun van zijn oma en van school.
Hij leerde heel makkelijk maar hij mocht van
zijn vader en zijn stiefmoeder niet naar het
HBS. Hij moest op zijn 14de op een marine
schip mee reizen. Hij reisde steeds vaker
met een schip mee en toen zag iemand
dat hij heel slim was en kon hij met een
klein beetje geld naar de marine cursus.
Hij heeft de cursus in een jaar afgemaakt
en is toen een kapitein geworden. Hij is
32 jaar kapitein geweest en op zijn 57 is
hij gestopt. Nu is hij dus 75 en heeft hij
kinderen kleinkinderen en een vrouw.
Gemaakt door: Isa Acda en Roos Brongers
(van het RSG Enkhuizen )
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HET VERHAAL VAN KARL
EN JOHANNA STEMMLER
Ze bladerde een keer door het geschiedenisboek van haar – nu twintigjarige – kleinzoon.
En was verbijsterd dat er in dat boek niets stond over de aanloop, de jaren vóór de Tweede
Wereldoorlog in Duitsland.
‘Dat was een eyeopener voor me. Er is
zoveel gebeurd in de periode voor 1940.
Daar moet het op de lagere school ook
over gaan. Hoe zo iets begint…. Fascisme
ontstaat niet zomaar!
In de jaren dertig werden allereerst de
communisten en daarna de socialisten
opgepakt. Zij waren de eerste politieke
gevangenen. Later werden naast de
Joden ook Sinti en Roma vervolgd evenals
gehandicapten en homoseksuelen. In 1938
zat het concentratiekamp Buchenwald al
vol. Toen moest de oorlog nog beginnen!’

of nauwelijks bekend: dat er hier relatief
veel Duitsers, maar ook Belgen en Fransen
woonden die deel uit maakten van het verzet.
Ook veel kunstenaars ontvluchtten Duitsland
in die periode. Er was een heel netwerk dat
samenwerkte met het verzet in Duitsland.
Heel wat propagandamateriaal dat opriep
tot verzet zat verstopt onder de stoelen van
Nederlandse treinen naar Duitsland’.
Deze groep had ook nauwe banden met
het Nederlandse verzet. Een bekende naam
uit die tijd was Daan Goulooze, communist
en verzetsman.

‘die Onderduikers liepen elke dag op straat!
Zo vielen ze het minste op. Ik had geleerd
wat ik moest doen als ik mijn vader op
straat tegen kwam: ik moest hem groeten
als oom Sjors. In heel wat huizen aan de
Bos en Lommerweg waren tussen de
verdiepingen in een soort kooiconstructies
gemaakt. In een grote hoekkast in de kamer
kwam men via een luik in de bodem in de
kooi terecht. Als mijn vader in die kooi zat
moest ik op een kleedje voor de kast zitten.
Achteraf moeten er in heel wat huizen daar
dergelijke kooien gehangen hebben!’

Aan het woord is Inge Stemmler, wier
ouders in de jaren dertig om politieke
redenen van Duitsland naar Nederland
emigreerden. Zij zelf woont al weer jaren in
Enkhuizen.

Onderduiken in eigen huis
In 1942 werd Karl Stemmler opgeroepen
voor de Duitse militaire dienst. Op aanraden
van Erich Gentsch, leider van de Duitse
verzetsgroep, ging hij inderdaad het leger
in, maar met het doel zoveel mogelijk
soldaten tot deserteren te bewegen. Hij
sprak diverse talen en daarom werd hij bij
een legeronderdeel geplaatst waar hij als
tolk een opleiding kreeg. Hij zag het als een
gelegenheid om Russisch te leren.
Maar in 1943 werd hij naar het Oostfront
gestuurd om daar te vechten. Maar zover
liet Stemmler het niet komen. In plaats
van naar Wit Rusland nam hij de trein in
tegenovergestelde richting…
In Arnhem verliet hij de coupé en keerde
terug naar zijn gezin in Amsterdam waar hij
onderdook in zijn eigen huis!
Inge’s moeder Johanna bleek even koelbloedig als haar man. Zij meldde zich bij de
Duitse autoriteiten in Amsterdam. Huilend
vroeg zij of men iets wist over haar man die
vermist was… Over haar echtgenoot kon
men haar niets vertellen maar haar tranen
leverden haar wel wat voedselbonnen op.
Die waren zeer welkom want het gezin was
inmiddels uitgebreid. Naast Inge en haar
zusje woonden er ook nog een aantal Duitse
deserteurs in de woning.

Rode Hulp
Karl werd tweede voorzitter van de
Vereniging van Duitse en Stateloze Antifascisten in Nederland die samen
met de internationale Rode Hulp veel
vluchtelingen bijstond. In diverse verzetsbladen stonden foto’s van de Ondergedoken Camera, een illegale groep
fotografen die de bezetting in beeld bracht.
Eén van hen, Ad Windig, maakte bijgaande
foto van de ouders van Inge.
Karl Stemmler zelf werd nooit opgepakt.
Na de oorlog bouwde hij een groot
zakenimperium op dat handelde met
Oost-Europa. Het gezin bleef in Nederland
wonen omdat ze zich hier thuis voelden.
Inge : ‘Maar ze moesten wel bewijzen dat
ze deugden. Mijn moeder sprak redelijk
accentloos Nederlands, maar mijn vader
had een accent à la prins Bernhard. Dan
weet je het wel…’

Emigreren
De ouders van Inge, Karl en Johanna
Stemmler, waren twintigers in die tijd en
politiek actief voor de Socialistische en
Communistische Partij in Duitsland. Maar
bovenal waren ze fel tegen het opkomende
fascisme.
Toen duidelijk werd dat steeds meer
Communisten en Socialisten werden
opgepakt besloten ze te emigreren en
zo te proberen vanuit het buitenland het
fascisme ten val te brengen.
Vader Karl werkte in Hamburg voor een
Duits-Russische transportmaatschappij en
op zijn verzoek werd hij in de jaren dertig
overgeplaatst naar een vestiging in
Rotterdam. Het gezin kwam uiteindelijk
op de Bos en Lommerweg in Amsterdam
te wonen. En in 1940 brak in Nederland de
oorlog uit…
Verzet
Karl en Johanna verwachtten dat het
niet zo lang zou duren voordat het
opkomende Nationaalsocialisme een halt
zou worden toegeroepen. Ze sloten zich
aan bij een verzetsgroep in Amsterdam die
grotendeels bestond uit buitenlandse
politieke vluchtelingen. ‘Ook dat is niet

Oom Sjors
Inge, destijds vier jaar, herinnert zich nog
heel goed wat die Onderduik in de praktijk
betekende:
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Duitsers tegen fascisme
Inge Stemmler hecht er aan dat dit verhaal
over haar ouders verteld wordt.
‘Omdat te weinig bekend is dat er veel
Duitsers geweest zijn die zich uit alle macht
tegen het fascisme hebben gekeerd.
Die gevlucht en ondergedoken zijn en
deelgenomen hebben aan het verzet.
Ze hebben daar geen erkenning voor
gekregen. Het is niet bekend bij het grote
publiek. Daarom verdient ook dit verhaal
de aandacht’.
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ENKHUIZERS OVER
VREDE EN VRIJHEID
In aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 vertellen inwoners aan het 4 en
5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen wat vrede en vrijheid voor hen betekenen.
Vandaag: Cees Groot, Stadsgids Oud Enkhuizen.

Wat is het eerste wat bij je opkomt bij
het woord ‘vrede’?
Op verzoek van het 4 en 5 mei comité stelde
ik in 2015 een stadswandeling samen langs
bepaalde plekken in de stad en wat zich
daar afspeelde tijdens de oorlog. Zoals
het PEN huisje aan de Molenweg. Daar
hebben lange tijd onderduikers in gezeten.
In zo’n klein hokje! Ze kregen voedsel uit
een boerderij ernaast. En ze hebben het
overleefd!

Tijdens het schrijven realiseerde ik me weer
opnieuw dat het niet vanzelfsprekend is
dat wij hier in vrijheid wonen. Dat ik, binnen
bepaalde grenzen, mag zeggen wat ik wil.
Dat ik in een monument als de Waag mag
werken zonder dat zo’n gebouw gevorderd
kan worden door een bezetter. Dat we hier
vrijheid van godsdienst hebben.
Waar moeten we alert op zijn?
Mensen worden nog steeds onderdrukt.
Neem de Oeigoeren in China, maar even
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goed een Joods gezin in Hippolytushoef.
Als we niet opletten, sluipt het kwaad er
weer in.
Hoe geef je vrede door?
Door verhalen te vertalen naar nu. Volgend
jaar maken we de oorlogswandeling
opnieuw. Want er zijn nog steeds verhalen
te vertellen. Over oorlog en over de vrede
die we hebben en moeten houden. Op dat
laatste ligt de nadruk!

WAT EEN JOODSE
FAMILIE IN ENKHUIZEN
HEEFT DOORGEMAAKT
Het navolgende verslag is een globale beschrijving van wat een Joodse familie in
Enkhuizen heeft doorgemaakt.
De nazi’s streefden naar heerschappij over
het Europese continent en de nazificatie
ervan. Onderdeel hiervan was om voor
hen minderwaardige en staatsvijandige
personen zoals Joden, zigeuners, homoseksuelen, Polen en Slaven uit het leefgebied van het zogenaamde Arische of
Germaanse ras te verwijderen.
Zes miljoen Joodse, Sinti, Roma, homo’s
en andere andersdenkende inwoners van
Europa zijn vermoord. Van de ongeveer
140.000 Joden in Nederland werden
er 107.000 naar Duitsland of verder
gedeporteerd, 102000 zijn vermoord.
In 1941 wonen er in Enkhuizen 42 joodse
en half Joodse ingezetenen en in 1951 zijn
er nog 23 Joodse inwoners geregistreerd.
Zes miljoen
Als we de grootsheid van het geheel
terugbrengen naar het verhaal van een
Joodse familie uit Enkhuizen is dat zeker niet
om de geschiedenis te verkleinen. Maar het
maakt het voor menig lezer waarschijnlijk

meer voelbaar, omdat getallen van één of
twintig nog zijn te hanteren. Zes miljoen is
veel te groot voor het begrip van de mens.
Hun verhalen kunnen tweeënveertig maal,
102000 maal, nee, zes miljoen maal worden
verteld. Zes miljoen verhalen die allemaal
eindigen in wanhoop, angst, geweld, en
moord, hoop en hunkering.
Begin 1940, bij de mobilisatie, en in 1942,
door inwonende Amsterdamse gezinnen,
lijkt aantal joodse inwoners wat hoger.
Het aantal joodse inwoners van Enkhuizen
mag laag worden genoemd ten opzichte
van twee eeuwen daarvoor. In 1942 zijn er
van de oorspronkelijke Enkhuizer joodse
families nog maar een paar over: de families
Snijders, Akkers en de Groot, die al langer, al
voor 1900, woonachtig waren in Enkhuizen.
En ook de familie Kornalijnslijper die in 1904
in Enkhuizen is neergestreken.
Toekomst in de provincie
Levie Kornalijnslijper verruilde met zijn
gezin het stadse Amsterdamse bestaan

14

voor een toekomst in de provincie, of zoals
de Joodse gemeente dat noemt, in de
Mediene.
In de eerste jaren kwam de Familie
Kornalijnslijper aan de kost met het ophalen
en verkopen van vodden, beenderen,
metalen enz.
De zonen van Levie, Salomon en Meijer,
waren zeer technisch aangelegd en al
spoedig breide het werkgebied zich uit
naar het verkopen en repareren van fietsen,
motoren en auto’s. Dochter Dina ging al
vroeg buiten de stad werken. Ze trouwde
met Andries Prins en later met Jochem van
Kreveld. Ze kreeg twee kinderen, Meijer
Prins en Anna van Kreveld.
In Enkhuizen, eind jaren twintig, was
de familie hun kleine pakhuisjes en
opslagplaatsen ontgroeid en werd er op
Breedstraat 35 een flink garagebedrijf
ingericht. Als in 1940 de oorlog uitbreekt,
wonen Salomon en Meijer Kornalijnslijper
met hun gezinnen naast de garage op
nummer 45.

Salomon en zijn vrouw Truus (Trijntje)
Rijnders krijgen in 1939 zoon en een
dochter en 1940 de tweede zoon. Ook
Meijer en zijn vrouw Jansje Gans krijgen in
1941 een zoon. In die samenstelling gaan
ook deze twee Joodse gezinnen de oorlog
in.
Maatregelen en verordeningen
Na eerst een rustig begin volgen de
maatregelen en verordeningen over wat
Joodse mensen wel, maar vooral wat ze
absoluut niet meer mochten. De Davidster
moest verplicht zichtbaar gedragen
worden, bioscopen, parken, zwembaden,
bibliotheken en scholen werden zoals dat
op borden werd aangegeven “Voor Joden
verboden”.
De woningen van Joodse inwoners werden
geconfisqueerd en onder Duits beheer
gesteld. Een ‘Verwalter’, een beheerder,
zorgde ervoor dat er aan de oorspronkelijke
bewoners huur werd gevraagd voor
hun eigen huis of wanneer de Joodse
bewoners al ware vertrokken, verhuisd
naar Amsterdam of gedeporteerd naar een
concentratiekamp, werd het huis verkocht
of aan andere Nederlanders verhuurd.
Zo raakten ook alle joodse inwoners van
Enkhuizen hun bezit kwijt. Voor de familie
Kornalijnslijper betekende dat ze huur
moesten betalen voor hun huis en de
garage aan de Breedstraat.
Een pandje aan de Vissersdijk, eigendom
van Kornalijnslijper, werd verkocht aan de
Broodfabriek. Na de oorlog hebben ze dat
pandje ook weer teruggekregen. In veel
steden is ten onrechte veel onroerend goed
niet teruggegeven aan de oorspronkelijke
bewoners/eigenaren of hun erfgenamen
nu 75 jaar na dato is die schande niet
hersteld.
Het net wordt strakgetrokken
Burgemeesters werden verzocht opgave
te doen van Joodse inwoners. Deze
ontvingen al spoedig bericht dat ze
moesten verhuizen naar Amsterdam, het

Ik nodig de lezer uit eens te kijken in
de boeken “In Memoriam” en de In
memoriam, addendum: de gedeporteerde
en vermoorde Joodse, Roma en Sinti
kinderen 1942-1945 en kijk zelf maar wat er
is gebeurd met die families Kornalijnslijper,
Gans, Akker, Snijders De Groot en die
duizenden anderen.
Of bezoek het Joods monument, een
site waar langzaam het verleden wordt

Joodse Getto, of een ze kregen een oproep
om ergens anders werk te verrichten. Meijer
en zijn gezin vertrekken naar Amsterdam.
Meijer vertrouwt het niet en zegt, aldus het
dagboek van zijn vouw, ‘vrouw ga jij met
de trein naar Enkhuizen, ik kom op de fiets
terug naar Enkhuizen’. Hun zoontje is op
een veilig adres ondergedoken en ook zelf
vonden ze een plek om te schuilen.
Ook voor Salomon werd het te heet onder
de voeten. Salomon was gemengd gehuwd
maar dat vrijwaarde hem niet tegen
oproepen om te werken of te verhuizen.
Zijn vrouw kon in het huis blijven wonen en
huurde haar eigen huis van een Verwalter.
Salomon moest dus onderduiken. Hij
werd door verzetsman Schuit op de
fiets weggebracht naar de boerderij van
Schouten in Blokker. Schouten was voor
veel onderduikers het begin en verdeelpunt
naar hun ‘tijdelijke’ adres.
Salomon mocht onderduiken in de
Zuidermeer bij de familie Smit en hij
soms op de boerderij van Roskam daar
in de buurt en deed ook reparaties aan
fietsen en andere klusjes. Zijn vrouw Truus
Kornalijnslijper-Rijnders bleef achter in het
grote huis. Na de tweeling in 1939 en een
zoon in 1940 werd er in 1943 een dochter
geboren. Ze stond er alleen voor want
Salomon was ondergedoken. Helaas moest
ze in 1944 alweer afscheid nemen van
Nanda Jansje Kornalijnslijper, 1 jaar oud. De
uitvaart en de begrafenis heeft ze alleen
moeten regelen en op het rouwkaartje
ontbrak de naam van de vader. Niets mocht
erop wijzen dat die ergens anders was
ondergedoken.
Meijer en zijn vrouw moesten ook onderduiken. Ze vonden onderdak bij Jan
Rijnders en Grietje Rijnders-Lub aan het
Vrijerswegje, nu Korte Burgwal. Jan en
Grietje waren de ouders van de vrouw
van Salomon. Het zullen bijzonder
moeilijke jaren zijn geweest. 26 maanden
binnenblijven. Gordijnen dicht, soms in

getoond van al die vermoorde Joodse
inwoners. Onder ander de tante die ik
nooit heb gekend of de familie de Groot
uit Enkhuizen die niet meer terugkwamen
omdat ze zijn vermoord.
https://www.joodsmonument.nl/
nl/page/193998/dina-van-kreveldkornalijnslijper
https://www.joodsmonument.nl/nl/
page/138205/hijman-benjamin-de-groot
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een kleine ruimte als er ongewenst bezoek
was. In een kleine stad als Enkhuizen lag het
verraad om de hoek.
Maar Meijer en Jansje hadden het geluk
toch heelhuids uit de oorlog te komen.
Hun zoontje kwam ook ongedeerd weer
in Enkhuizen terecht bij zijn eigen, echte
pappa en mamma na al die tijd bij vreemde
‘ouders’ te zijn opgegroeid. En ook Salomon
kwam terug naar huis en pakte de draad
weer op.
Wederopbouw
De schouders werden er onder gezet om
de zaak weer terug op poten te krijgen. De
gezinnen breiden zich uit en met elkaar
bouwden ze een succesvol garagebedrijf
op. Eerst nog op Breedstraat 35 en later
in en naast het Drechterlands huis aan de
Westerstraat 38/ 40. In de eerste jaren aan
de weterstraat was de winkel echt een
‘Winkel van Sinkel’. Daar verkocht men
fietsen en bromfietsen, de step, driewielers
en stofzuigers enz. Naast de winkel
bouwden ze de autogarage die tot 1999
dienst heeft gedaan. De garage is er nog,
als je achterin Scapino, de schoenenwinkel,
het magazijn binnenstapt sta je in de oude
garage van Kornalijnslijper.
100 jaar familie Kornalijnslijper
in Enkhuizen
Honderd jaar is een derde deel van de 300
jaar die de Joodse gemeente in Enkhuizen
heeft bestaan. Die vijf jaar oorlog was
daar dus een heel klein stukje van. Toch
overheersten die vijf jaar alles. Salomon
en Meijer waren geen ongezellige praters,
maar over die oorlog hoorde je zelden iets.
Hebben ze geluk gehad? Of alles opgekropt
en weggestopt. Net als bijna de gehele
families Kornalijnslijper en Gans waren ze
hun zuster Dina kwijtgeraakt. Dina is net als
haar man en twee kinderen vermoord.
Geluk tja, wat is geluk…

Jochem Kornalijnslijper
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Duitse matroos redde in 1943 mijn
vriendje van de verdrinkingsdood

In de zomer van 1943 speelden mijn vriendje Wim Klein en ik, 9 en 10
jaar oud, op onze vrije woensdagmiddag bij het Vuurtje. We woonden
beiden in de Snouckstraat, dus vlakbij het Snouck van Loosenpark en
de Buitenhaven. Voor ons ideale speelgelegenheden! Bij het Vuurtje
speelden we “tikkie”. Dus we renden achter elkaar aan. Aan de Harlinger
Steiger lag de Urker boot, aan de overkant van de Buitenhaven, lag de
kotter EH 1 van de gebroeders Jouke en Egbert Volgers en vlakbij het
Vuurtje lag een grijs geschilderd wachtschip van de Duitse Kriegsmarine.
We speelden dus “tikkie” en renden achter elkaar aan op het plankier
rond het Vuurtje. Door onvoorzichtigheid struikelde mijn vriendje over
één van de dwarsbalken, die het plankier met de vaste wal verbond.
Hij kwam in het water terecht, kwam weer boven met z’n blonde kuif,
maar verdween ook weer. Hij kon niet zwemmen en ik ook niet.
Ik riep zo hard ik kon: Hellup, hellup!! Mijn hulpgeroep werd gehoord
door de bemanning van de Urker boot en door de Gebroeders Volgers.
Die waarschuwden vanaf de overkant van de haven de Duitsers op
het wachtschip.
Intussen had ik gelukkig het blonde hoofd van Wim weer gezien. Hij
probeerde zich vast te klampen aan de dwarsbalk op de plek waar
hij te water was geraakt. Er kwam een Duitse matroos aangerend.
Die slaagde erin mijn onfortuinlijke vriendje uit het water op de wal
te trekken. Die matroos zal ongetwijfeld wel wat tegen ons hebben
gezegd, maar zijn Duits konden wij niet verstaan. We waren natuurlijk
volkomen verbouwereerd.
Mijn vriendje Wim, drijfnat, en ik nog trillend op m’n benen, renden
zo snel we konden naar ons huis in de Snouckstraat. We gingen
achterom, waar vader Klein ons vanuit zijn keuken binnen haalde. Van
hem kreeg ik een dubbeltje en een dankjewel voor mijn hulp. Als die
Duitse matroos er niet was geweest, was mijn 9-jarige vriendje Wim
Klein onder mijn ogen jammerlijk verdronken…
Henk de Jong

Winter 1943-1944

Het was op een avond in de winter 1943 – 1944 dat ik op het 11e perron
in Amsterdam in de trein naar Enkhuizen stapte. De coupé zal bijna vol.
Het was er koud en donker, de raampjes waren verduisterd en boven
ons brandden twee kleine pitjes. De mensen zaten diep in hun jassen
en sjaals gedoken. Ik vond nog een plaatsje en de trein begon te rijden.
Het was stil, er werd weinig gepraat, ieder had z’n eigen zorgen en
dat waren er in die oorlogstijd veel. We waren net voorbij station
Zaandam toen de pitjes uitgingen en we in het donker zaten. Een
poosje was het stil, tot er iemand voor in de coupé begon te zingen:
“Kent gij het land der zee ontrukt.” Iemand viel in met ‘door ‘d arbeid
van een voorgeslacht’ en weldra zong iedereen mee. En dan het ene
lied na het andere. ‘Hollands vlag, ferme jongens’, zongen we ook.
Achter mij zat een prachtige bariton en aan de andere kant van
het pad een mevrouw die met een heel hoog stemmetje heel vals
meezong. Iedereen kende de liedjes, we hadden ze allemaal op
school geleerd. En terwijl het boemeltje op z’n gemak doorhobbelde,
werd het toch wat warmer zo samen. Purmerend station, we waren
net tweestemmig ‘Op de grote stille heide’ aan het zingen. Er stapten
mensen uit en in en daar gingen we weer, nu ‘Op de blanke top der
duinen’. In Hoorn stapten de meeste mensen uit, maar de rest zong
door. In Hoogkarspel moest ik er uit, we zongen net van ‘Koeltjes
suiz’len doen ritslen het lover’. En ik stapte zingende de lange donkere
weg op naar Venhuizen.
Ik weet niet wie mijn medepassagiers waren, ik heb ze niet kunnen
zien, maar die treinreis zal ik nooit vergeten. ’t Geeft nog een warm
gevoel, terwijl het toen toch zo koud was!
Mevr. C.Wanders-Visser

LIED OVER ZESTIEN

ENKHUIZER VERZETSSTRIJDERS
van Hans Malagride

Zij gaven hun leven
zij verzetten zich tegen
de terreur de tirannie.
Wij loven hun streven
naar vrijheid terdege
uit pure sympathie.

Bombardement

Op 15 maart 1945 ging ik met mijn zus Gina die elf jaar ouder was dan ik, mijn
nichtje die in de kinderwagen lag en ik, een kind van bijna drie ( op 27 maart zou
ik 3 jaar worden) wandelen om naar de volière in het Snouck van Loosenpark te
gaan.
We waren ter hoogte van de Muntbioscoop (nu Hema) toen we door mensen van
de straat werden gehaald. We moesten daar op onze buik op de lange regel gaan
liggen. Er lagen al meerdere mensen op de marmeren vloer. Ik begreep het niet
goed, maar deed wat mij gezegd werd.
De kinderwagen werd in een hoek gezet. Ik lag naast juffrouw Zwaan. Zij haalde
bij ons elke zaterdagmiddag de huur op. Haar aanwezigheid maakte dat het toch
en beetje vertrouwd was. Wij lagen daar totdat de bommen gevallen waren en
toen naar huis konden. Wij woonden op de Noorder Boerenvaart.
De moeder van de baby Janneke kwam op de fiets heel ongerust naar onze
moeder. Met ons was alles gelukkig goed afgelopen.
Diny Ruiter-Smit

Refrein 1:
Dank je Hessel Fluitman
dank je Cornelis Schuijt
dank je Gerrit Stapel,
je kwam voor je mening uit.
Dank je Dirk Wieringa
dank je Piet Smit
dank je Anton Kranenburg,
mannen met veel pit.
Dankzij Jan Hommes en Piet Rodenburgs verzet,
jullie hebben de vrijheid gered.
De oorlog die woedde
veel ellende voor allen.
het geluid van artillerie
door de haat die er broedde
zijn jullie gevallen,
zoals ik het nu bezie.
Refrein 2:
Dank je Jan Reitsma
dank je Hinke Selst
dank je Jan Lenters
wist wat vrijheid behelst.
Dank je Sam Keesman
dank je Adri Groot
dank je Flip Fluitman
redders in de nood
Dankzij Dirk Sietses en Annie Broeksma’s verzet
jullie hebben de vrijheid gered.
Zo snel weer vergeten
waarom jullie dat deden
verzetten tegen het kwaad.
Laat iedereen weten
dat jij hebt gestreden
een ware heldendaad.
Refrein 3:
Dankzij deze lieden
werd Nederland gered
wat er toen geschiedde
blijft dus onverlet
een knappe prestatie
voor een ideaal
in dienst van de natie,
dank dus allemaal.
Al deze mensen van het verzet
jullie hebben de vrijheid gered.
Dank je lieve mensen
uit de grond van m’n hart,
jullie hebben de vijand getart.

ENKHUIZERS OVER
VREDE EN VRIJHEID
In aanloop naar de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020 vertellen inwoners aan het 4 en
5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen wat vrede en vrijheid voor hen betekenen.
Vandaag: het gezin van Fadi Daorah en Lilian Awad en hun zonen Hanna en Elias. Ze zijn
4 jaar geleden vanuit Syrië naar Enkhuizen gekomen.
Wat is het eerste wat bij je opkomt bij
het woord ‘vrede’?
Dat je hier een eigen mening kunt hebben.
Dat kan niet in Syrië. We kunnen hier
zeggen wat we willen. Maar natuurlijk altijd
met respect voor anderen. Want vrijheid
van meningsuiting betekent niet dat je alles
maar kunt zeggen. Dat geldt voor ons en
voor de kinderen ook. Die rode lijn tussen
vrijheid van meningsuiting en respectloos
spreken mag je niet overgaan.
Waar moeten we alert op zijn?
Ook hier kan vrijheid onder druk komen te

staan. Daarom zouden er toch iets meer
regels moeten zijn. Als er geen respect voor
anderen is, als er gediscrimineerd wordt,
dan zou daar een boete of straf op moeten
staan. Niet iedereen kan met die vrijheid
omgaan. Soms vinden mensen dat hun
waarheid de enige is. Terwijl we allemaal
hetzelfde zijn.
Hoe geef je vrede door?
Het is belangrijk dit door te geven aan de
volgende generatie. Op school bespreken
we allerlei onderwerpen van nu. Wat er
nu in de wereld speelt. Het gaat ook over
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vrede en vrijheid. De Tweede Wereldoorlog
bepreken we bij geschiedenis. Dat is
allemaal nog niet zo lang geleden. Maar
het zou goed zijn om de lessen hierover
voor leerlingen wat minder saai te maken.
Misschien door middel van spelletjes, films
of zoiets.
Wat wel veel indruk maakte was een
Ooggetuige uit Enkhuizen die in groep 7 in
de klas kwam vertellen hoe het hier in de
oorlog was. Ik herkende wat hij vertelde.
Wij maakten in Syrië mee wat hij hier
meemaakte, meer dan 75 jaar geleden…
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EEN VERHAAL VAN
DE DUITSE KANT
Margriet van der Linden is geboren in Scheveningen en woont al 34 jaar in het vredige
Enkhuizen. Maar in feite is ze opgegroeid met oorlog. Want haar moeder Ida Künzel, is
Duits. Margriet was 8 jaar toen ze van haar moeder hoorde wat er in de oorlog met hun
gezin in Duitsland was gebeurd.
Ida woonde in Hamburg met haar ouders,
de opa en oma van Margriet, zes zussen en
een broer. Opa Herman en oma Caroline
Künzel moesten niets van Hitler hebben
en verzetten zich tegen de regels die
het regime de bevolking oplegde. Zo
weigerden ze om het ‘Ooievaarsspeldje‘
- een onderscheiding voor een vrouw
die veel kinderen baarde - in ontvangst
te nemen. De straf volgde meteen: geen

melkbonnen meer. Een hoge prijs voor een
gezin met opgroeiende kinderen.
Ook was deelname aan de Hitlerjugend
verplicht, maar de kinderen Künzel bleven
thuis. Elke week opnieuw was er de angst
dat ze door de Sicherheitsdienst uit huis
zouden worden gehaald.
Het was onvermijdelijk dat Hans, hun zoon
in militaire dienst zou moeten. Margriet:
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‘De gedachte dat haar enige zoon als
kanonnenvoer zou dienen, of invalide zou
worden was ondragelijk voor mijn oma. En
dus verstopte ze hem regelmatig onder het
bed. Het klinkt nogal naïef misschien, maar
het heeft gewerkt.‘
Stiekem
Opa Herman was hovenier in die jaren,
bij rijke Joodse families. Maar die families

werden weggevoerd en langzamerhand
werd het steeds leger in de buurt. Herman
kon aan de slag als medewerker van
het Rode Kruis en daardoor kwam hij
regelmatig in de concentratiekampen in de
omgeving van Hamburg. De ellende onder
de gevangenen in het kamp Neuengamme
greep hem zo aan dat hij er iets aan wilde
doen.
Margriet: ‘In het donker verstopte hij stiekem
medicijnen, eten en sigaretten in de lege
tonnen die bij de keukens stonden. Helaas,
dat duurde niet lang. De Gestapo kreeg er
lucht van en mijn opa werd opgepakt en
voorgeleid aan de rechter. Mijn oma ging
ook naar de zitting. Het enige wat ze tegen
de kinderen zei toen ze weer thuis was:
‘Papa zien we nooit meer!’
Chaos
Het leven werd steeds moeilijker. Haar man
was weg en oma Caroline moest in haar
eentje het gezin draaiende houden. Wat er
nog aan eten te krijgen was, was op de bon
want alles ging naar het leger.
Toen begonnen de bombardementen van
de geallieerden op Hamburg. Van 24 juli
tot 3 augustus 1943 legden de Britten een
tapijt van bommen over de stad. Wie kón
stuurde zijn kinderen naar het platteland.
Maar omdat het gezin van Künzel niet
geregistreerd was, konden zij niet weg.
‘Toen viel er een bom op de gevangenis
waarin mijn opa zat. Hij werd niet geraakt,
maar het gebouw lag in puin. Dagenlang
hield hij schuil op het grote kerkhof van
Hamburg. En hij slaagde er in om contact
te leggen met mijn oma. Die stuurde mijn
moeder die als de dapperste van de kinderen
gold om haar vader ‘s nachts eten te brengen.
Geholpen door de chaos in de stad durfde
mijn opa zich uiteindelijk weer bij zijn gezin
te voegen. Wat een weerzien moet dat
geweest zijn!’
Bombardementen
Maar de bombardementen gingen door.
Tijdens het zoveelste alarm zocht het gezin
wanhopig naar een schuilplaats maar de
schuilkelders en bunkers in de omgeving
zaten vol. Er was alleen nog de Michaëlskerk
die aan het eind van de straat stond.
Met honderden bange mensen zaten zij
opeengepakt in de catacomben onder de
kerk. Margriet’s moeder vertelde later dat er
mensen waren die een hartaanval kregen,
sommige vrouwen kregen een miskraam,
zelfs werd er een kind geboren. En toen het
eindelijk stil werd en de mensen zich weer
naar buiten waagden, waren sommige van
hen grijs geworden…
De omgeving was onherkenbaar. De stad
brandde. Het asfalt brandde. De meeste
mensen in de schuilkelders en bunkers
hadden het niet overleefd. Naar schatting

vielen er tijdens de bombardementen op
Hamburg 42.000 doden. Maar de Michaëlskirche stond nog overeind.
Heropvoedingskamp
Met vrachtwagens werden de overlevenden
weggevoerd, de stad uit. Dat ging aan de
hand van lijsten van de Hitlerjugend waarop
de gezinnen geregistreerd stonden. Maar
daar stond het gezin Künzel niet op...
Opnieuw werden opa en oma met hun
kinderen gestraft voor hun eerdere verzet.
Ze werden naar een heropvoedingskamp
gebracht in wat tegenwoordig Tsjechië
is. Het bleek nauwelijks beter dan een
concentratiekamp. Ze werden met de nek
aangekeken, en de kinderen die in het
dorpje naar school gingen werden heel
erg gepest. Om rond te komen maakten ze
met Kerst adventskransen om in de buurt
te verkopen. Maar de mensen daar wilden
niets met hen te maken hebben.
‘Op een dag had mijn oma er genoeg van.
We gaan terug naar huis was haar besluit.
Maar het was 1943, de oorlog was nog in
volle gang en Hans liep nog steeds het
gevaar opgepakt en naar het leger gestuurd
te worden. Daarom reisden ze alleen ‘s
nachts. In 6 weken liepen ze 600 kilometer
door de bossen, levend van de kruiden en
bessen die ze onderweg vonden’.
Bittere kou
Maar ze redden het. Terug in de stad moest
iedereen, voornamelijk de vrouwen, helpen
de stad weer leefbaar te maken. Door
stenen te bikken en eindeloos te vegen.
‘In de bittere kou probeerde mijn moeder
samen met haar broer kolen te stelen uit
de stoomtreinen. Maar mijn oom sprong te
laat van de trein en werd aangereden toen

25

hij op de rails terecht kwam. Het was mijn
vijftienjarige moeder die haar achttienjarige
broer naar het ziekenhuis sleepte.
Dagenlang werd Hans in het ziekenhuis
verpleegd. Wat hij niet wist was dat
ook zijn moeder daar lag met een
schedelbasisfractuur na een val van de trap.
De angst van mijn oma dat haar zoon door
de oorlog invalide zou raken kwam helaas
alsnog uit. Hans zat de rest van zijn leven in
een rolstoel’.
Pesten
Na de oorlog ontmoette de moeder
van Margriet in Hamburg, de Nederlandse
Gerrit van der Linden waarmee ze in 1952
trouwde. Ze woonden in Scheveningen
waar Ida als vrouw van Gerrit geen
problemen ondervond ook al was ze Duits.
Later verhuisden ze naar de omgeving van
Schiphol. De eerste weken zat ze geregeld
onder de tafel als er weer vliegtuigen over
gingen.
Haar kinderen verbood ze te zeggen dat ze
een Duitse moeder hadden. En de reden
waarom ze altijd een 9 voor Duits haalde
heeft Margriet haar leraressen nooit verteld.
Pas toen ze later in haar leven in Hoorn
woonde werd Ida soms gepest met haar
Duitse accent en werd haar brievenbus
beklad.
Hoge prijs
Pas vanaf haar dertigste jaar is Margriet
open over haar Duitse familie. Een familie
die deugde in de oorlog en daarvoor een
hoge prijs betaalde.
Ida heeft altijd angst gehouden voor het
gezag. En de rest van haar leven zorgde ze
dat de etenskast propvol zat…

ENKHUIZERS OVER
VREDE EN VRIJHEID
In aanloop naar de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020 vertellen diverse inwoners aan het
4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen wat vrede en vrijheid voor hen betekenen.
Vandaag: Kees Kramer van Welwonen.

Wat is het eerste wat bij je opkomt bij
het woord ‘vrede’?
Ik denk dan aan vrede in een buurt. Dus aan
verdraagzaamheid in je woonomgeving.
Aan vrede moet je werken ook op kleinere
schaal, dus in en om je eigen huis en in je
eigen woongemeenschap. Het gaat ook
om innerlijke vrede: vrede in je omgeving
geeft ook vrede in je hart.

Waar moeten we alert op zijn?
Het gaat zo makkelijk mis in een buurt.
Een verkeerd uitgelegde blik van een
buurvrouw kan het begin zijn van
onbegrip of onenigheid. Soms zelfs van
een jarenlange vete. Terwijl het helemaal
niet zo bedoeld was. Ze zat misschien met
haar hoofd ergens anders. Zo iets kleins
kan soms zulke vérstrekkende gevolgen
hebben. Onderschat niet wat onvrede
in je buurt uiteindelijk voor gevolgen
kan hebben. Als je niet fijn woont kan
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dat een negatieve invloed hebben op je
gezondheid of je relatie.
Hoe geef je vrede door?
Door je buren te groeten. Door met
elkaar in gesprek te blijven en alert te zijn.
Ook met buren die anders denken, die
een andere leeftijd of een andere religie
hebben. Vraag elkaar eens hoe het gaat.
Dat zorgt uiteindelijk voor vrede en welzijn
in een wijk.

INTERVIEW MET
BETS VAN DER HEIDE - VIJN
Interview van Sophie van Dok (11) met haar overgrootmoeder, omi Bets van der Heide Vijn (88)

1.

Hoe oud was u toen u in de tweede wereld oorlog zat?
Antwoord: Negen dat het begon.

2.

Wat was het moeilijkste in die tijd?
Antwoord: Nou omdat ik jong was kreeg ik niet veel mee,
alleen de vliegtuigen hoorde ik en alle vliegtuigen hadden
ook bommen dat was spannend.

3.

Was een van u vriendinnen ook Joods dus meegenomen?
Antwoord: Nee dat gelukkig niet, maar mijn schoonouders
hadden een Joods meisje in huis genomen, Rita.

4.

Wat was uw lievelingsknuffel in die tijd?
Antwoord: Ik had een pop, geen knuffel en die heette
gewoon pop.

5.

Was u heel bang?
Antwoord: Ja soms wel.

6.

Heeft u ook rare dingen gegeten in die tijd?
Antwoord: Nou mijn vader had zelf land met groente, dus
eigenlijk niet. En ome Gerrit had vee dat hij illegaal slachtte.

7.

Heeft u mensen gekend die in het verzet hebben gezeten?
Antwoord: Ja mijn broer Adrie, hij was heel jong maar hij zat
in het verzet.

8.

Heeft u wat meegekregen van de bombardementen in
Enkhuizen en hoe was dat?
Antwoord: heel eng, een buurvrouw trok me naar binnen en
ik moest daar schuilen. Maar ik wou graag naar mijn broertje.
Mijn man (voor mij dus overgroot opa) zijn oma had net
voor het raam gezeten op een stoel ( ze woonden op de
Paktuinen) en ze was weggegaan en toen kwam de bom, dus
als ze er nog zat had ze het niet gered.
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HET VERHAAL VAN HET
GEZIN SCHIMSCHEIMER

Het is de nachtmerrie van elke ouder: onder barre leefomstandigheden je kinderen mee
moeten geven aan een onbekende. In de hoop dat er goed voor ze gezorgd wordt… Dat
is wat er gebeurde tijdens de Hongerwinter van 1944-1945. Kinderen uit de grote steden
waar het spook van de honger rondwaarde, werden via schepen en treinen op transport
naar het noorden en oosten van het land gezet. Daar was nog voedsel en daar waren
mensen die zich over de kinderen wilden ontfermen.
In Enkhuizen, waar tijdens de Hongerwinter
ook een aantal schepen met kinderen
arriveerde, werd dit bijzondere gegeven
in 2017 bewerkt tot het Theaterstuk: de
Thuishaaldertjes . De belangstelling hiervoor
was enorm. Een onbekend verhaal uit WestFriesland tijdens de Tweede Wereldoorlog
kwam hierdoor in de openbaarheid.
Het gegeven wekte ook de belangstelling
van Hans Schimscheimer, geboren in 1948,
dus ‘van na de oorlog‘. Hans is de enige
zoon in het gezin Schimscheimer en heeft
nog vijf zussen boven zich. Naar aanleiding
van de Thuishaaldertjes kreeg Hans van
één van zijn zussen een paar dagboekjes
en een aantekenboek. Het bleken de
dagboekjes van zijn drie oudste zussen te
zijn. Ze hadden het bijgehouden in de tijd
dat zij zelf bij pleegouders in West-Friesland
verbleven.
Onderstaand verhaal is een verslag over
wat Hans door die boekjes over deze
periode te weten kwam. Een verhaal dat al
in 1936 begint.
In die periode woonden Willem en Catrina
Schimscheimer met hun dochtertjes Els en
Riet in Amsterdam. Willem was boekhouder
bij de Nederlandse Middenstandsbank
(de huidige ING). De kleine Riet was niet
gezond en had vaak last van bronchitis.
Volgens de huisarts zou gezonde zeelucht
haar goed doen en daarom verhuisde het
gezin naar Castricum, waar ze een mooi
huis betrokken. Twee jaar later werd een
derde dochter, Wil geboren. Vader Willem
ging elke dag op en neer met de trein naar
zijn werk in Amsterdam.
Maar toen brak de oorlog uit. In de loop
der jaren werd de sfeer in het dorp steeds
grimmiger. De Duitsers begonnen in 1942
aan de bouw van de Atlantikwall, de lange
verdedigingslinie langs de kust van de
bezette landen, die een geallieerde invasie
moest voorkomen. In Castricum werden om
die reden huizen gevorderd om onderdak te
verlenen aan Duitse arbeiders en soldaten.
Alle bewoners van de Geelvinkstraat, waar
het gezin Schimscheimer woonde, kregen
dezelfde boodschap: vertrek, want over

een week moet het huis leeg zijn! Het gezin
zou dus op zeer korte termijn op straat
komen te staan.
Gelukkig had Willem contacten bij de
Woningbouwvereniging in Amsterdam. En
dus kon het gezin terug naar Amsterdam
verhuizen. Er stond een huurwoning leeg
in de Diamantstraat, een zogenaamde
‘Jodenwoning’. Steeds meer Joodse
gezinnen werden weggevoerd, steeds
meer huizen kwamen leeg te staan. Hoe
blij Willem en Catrina ook waren dat ze snel
onderdak hadden gevonden, ze beseften
terdege het drama dat daar achter lag.
In 1943 werd Lies geboren, de vierde
dochter. De oorlog duurde al drie jaar
en het voedselgebrek in de stad werd
steeds nijpender. Vader Willem trok er
eens per week op uit: op de fiets vanuit
Amsterdam naar Schagen of verder weg
naar Wieringerwerf, op zoek naar eten
voor zijn gezin. Soms bleef hij wel twee
tot drie dagen weg. En toen moest de
Hongerwinter nog beginnen… Eind 1944
was er in Amsterdam en alle grote steden in
het westen van het land een schreeuwend
gebrek aan voedsel en brandstof. Ook in
het gezin Schimscheimer met vier jonge
kinderen waren de problemen groot.
Toen
kwamen
de
gezamenlijke
kerken in met een initiatief: in 1944
richtten ze het Interkerkelijk Bureau
voor
Noodvoedselvoorziening
en
Kinderuitzending
op.
Tienduizenden
ondervoede
kinderen
werden
via
binnenschepen en per trein vervoerd naar
het noorden en oosten van het land en bij
gastgezinnen ondergebracht.
Ook de drie oudste dochters Els (15) Riet
(12) en Wil (6) kwamen voor ‘vakantie’
in aanmerking. Nagezwaaid door hun
moeder, die met Liesje thuis moest blijven,
werden ze begin maart 1945 door hun
vader naar de Stadhouderskade gebracht.
‘Je stelde geen vragen in die tijd‘ vertelde
zijn zuster later aan Hans. ‘Het overkwam
ons gewoon’.
Drie boten vertrokken vanuit Amsterdam
naar Enkhuizen. In het donker, vanwege
de geallieerde vliegtuigen die s ’nachts

overvlogen. Om 2.00 uur ’s nachts kwamen
de boten in Enkhuizen aan, waar mannen
en vrouwen aan de kade stonden te
wachten. De kinderen werden over de
gastgezinnen verdeeld. Helaas konden
de zusjes Schimscheimer niet bij elkaar
blijven. Els kwam in de Streek terecht bij
een familie de Boer. Riet werd opgevangen
op de Oude Gracht in Enkhuizen, eveneens
bij een familie de Boer. En kleine Wil ging
in het pikdonker met een wildvreemde
meneer mee over de dijk naar Andijk, om
daarbij de familie Wierstra ondergebracht
te worden. Een familie die ook al twee
Joodse onderduikers in huis had. Willem
en Catrina hadden in die tijd geen contact
met hun dochters. Slechts een of twee keer
kwam er via de kerk het bericht dat het
goed ging met de kinderen.
En toen kwam de 5e mei 1945! Catrina hield
het niet meer uit in Amsterdam. Op de fiets
reed ze naar Andijk naar haar dochtertje Wil
die precies op die dag 7 jaar werd. Ook haar
andere dochters zocht ze op. Maar ondanks
de bevrijding konden de kinderen nog
niet mee terug naar Amsterdam. Er was
nog niets te krijgen. Pas eind mei konden
de zusjes Schimscheimer terug naar hun
ouders.
In 1946 kregen Willem en Catrina hun
vijfde dochter en in 1948 werd zoon Hans
geboren.
Hans kan zich niet herinneren dat er na de
oorlog ooit over deze periode gesproken
is. Niet door zijn ouders en niet door zijn
zussen. Die periode was voorbij, het leven
ging door.
Pas in 2017, door het Theaterstuk de
Thuishaaldertjes, hoorde Hans het verhaal
van zijn eigen zussen. In de dagboekjes die
hij onder ogen kreeg, vertelden ze over
het leven bij hun West-Friese pleegouders.
Dat het eten goed was, dat ze zich soms
eenzaam voelden…
En over de witte geit waar Wil troost en
houvast bij vond en die overal met haar
mee ging. Steun en toeverlaat van een
meisje van zes in een heel bijzondere
periode van haar leven.

ENKHUIZERS OVER
VREDE EN VRIJHEID
In aanloop naar de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020 vertellen inwoners aan het 4 en
5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen wat vrede en vrijheid voor hen betekenen.
Vandaag: Trix Franssen, oudste lid van dit 4 en 5 mei anti-discriminatie comité.
Wat is het eerste wat bij je opkomt bij
het woord ‘vrede’?
Mijn vader heeft als gijzelaar vastgezeten
in een kamp tijdens WO 2. Het liep goed af
maar mijn oom kwam om tijdens de slag
op de Javazee. De impact die dat heeft op
een gezin, dat realiseer je je pas achteraf.
En de vrijheid daarna: dat je gewoon weer
naar je opa en oma kon fietsen.

Waar moeten we alert op zijn?
Op onverschilligheid. Je niet in een
ander kunnen verplaatsen. Als plaatselijk
comité kunnen we in de wereld niet veel
doen. Het is frustrerend, dat we sommige
wereldleiders niet kunnen toeroepen: waar
ben je mee bézig? Met jezelf op de borst
kloppen, met dreigen en mensenlevens op
het spel zetten. Het zijn altijd de gewone
mensen die lijden in een oorlog.
Maar juist daarom: hier op de lagere
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scholen moet het beginnen: dat kinderen
leren zich in een ander te verplaatsen. We
moeten hen leren weerbaar te zijn tegen
discriminatie.
Hoe geef je vrede door?
Kijk naar elkaar om. Hou het leefbaar in je
stad. Ik word blij als ik zie dat mensen in
onze buurt voor elkaar zorgen. Vrede gaat
met kleine stapjes.

75 JAAR BEVRIJDING

Melodie: Ik wil mij gaan vertroosten
Bevrijding van de vijand,
het is al lang gelee’.
We voelden ons toen vrij want
het was weer pais en vree.
De Canadezen kwamen,
de vlaggen gingen uit
Al juichend achter ramen,
alom van noord tot zuid.
Bevrijding van d’ellende,
het juk werd afgedaan.
De vuile nazi-bende,
die moest uiteind’lijk gaan
Er was weer hoop te leven
zoals men vroeger deed.
En niet met angst en beven,
door grauwe straten reed.

Een herinnering aan Maarten Prak

Mijn familie had een melkzaak in de stadsboerderij op de Karnemelksluis 8. Daar
kwamen in de laatste jaren van de oorlog niet alleen klanten om met een geldige
Melkbon een rantsoen melk halen, maar ook regelmatig mensen uit Amsterdam
op de fiets. Ze hadden vaak spullen bij zich die ze probeerden te ruilen voor
voedsel voor hun gezin. Ze zaten dan op een wit geschilderde bank die tegen de
muur stond en kregen van mijn tante altijd een beker warme melk en brood voor
ze weer verder gingen.
Tussen de middag kwam er altijd een man op die bank zitten om zijn prakje van
de Gaarkeuken op te eten. Hij zag er sjofel uit en om zijn veel te grote jas had hij
een touw geknoopt waaraan een geëmailleerd kruikje hing met drinken. Maarten
Prak was zijn naam en hij was in dienst bij de Werkverschaﬃng. Tante Trijn en ome
Dirk Jeltes vertelden dat hij een Poolse Jood was.
In de laatste jaren van de oorlog had hij het heel moeilijk. Hij was bang om
opgepakt te worden en daarom durfde hij ook niet meer naar zijn werk. Overdag
verschool hij zich in zijn huisje. Men zei dat hij ‘s nachts wel eens op straat liep om
peukjes te zoeken voor een rokertje en ook stukkies krant om het nieuws te lezen.
Om de hoek bij de Karnemelksluis stond de Timotheusschool en daar werden
Duitse militairen in ondergebracht. Daarom durfde Maarten de straat niet meer
op om zijn eten te halen in de afhaalpost op de Karnemelksluis.
Daarom moest ik in het laatste jaar van de oorlog van tante tussen de middag een
schaaltje met eten naar hem toebrengen. Ik weet nog heel goed dat het eten in
een geblokte keukendoek geknoopt zat of in een zeildoeken tas met daarop een
schoteltje om het warm te houden.
Door de Peperstraat mocht ik niet want dat zou aandacht kunnen trekken van de
militairen, als ik daar iedere dag langs zou komen. Dus door twee steegjes ging ik
naar het huisje bij de Zuiderkerk, de deur stond al los en door het portaaltje kwam
ik in het donkere kamertje met een tafel voor de ramen en aan weerszijden een
stoel en er stond ook nog een laag kastje in de kamer. Op een van de stoelen zat
Maarten al te wachten en ik ging op de andere stoel zitten. Ik weet nog hoe blij hij
was als ik kwam en vooral als tante ook een Present van Engeland (appel) boven
op het schoteltje had gelegd. Het eten kiepte hij in een ander schaaltje en begon
dan meteen te eten en dan ging ik weer naar huis.
Nadat de oorlog afgelopen was, vertelde Maarten dat hij naar Amsterdam ging
om in de havens te gaan werken. Als dank omdat ik bij hem was geweest kreeg ik
een Delfs blauw stenen zeehondje dat nog steeds mijn vensterbank siert.
Maarten Prak zal ik nooit vergeten.
Suus Messchaert- Heering, 1988

31

Bevrijding van de honger,
het voedsel was toen schaars.
De doden, steeds maar jonger,
’t was droevig en barbaars.
Zovelen zijn gestorven
in kampen of op straat.
Door geesten zo verdorven
vol minachting en haat.
Bevrijding van de beulen
met een verwrongen geest.
Van hen die met ze heulen
en lelijk zijn geweest.
Verraders van je broer,
verraders van ’t verzet.
Door de gordijnen gluren,
er werd op je gelet!
Bevrijding vijfenzeventig,
het is een hele tijd.
Toch is er op de wereld
nog zoveel haat en nijd.
Dat ieder moge leven
in vrijheid onverkort.
En dat die ruwe wereld
een beetje beter wordt.
© Hans Malagride 2020
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