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Dwalen door het verleden
Ter herinnering aan de bezetting en bevrijding van het Westland
zijn vijf routes ontwikkeld langs plaatsen in de regio die het
decor vormden van bijzondere gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog.
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Vandaag fietsroute 5: ‘Stad binnen de vesting’

‘s-Gravenzande: leven tussen de
verdedigingswerken
Als ergens de druk van de bezetting voelbaar was, was dat wel
in ‘s-Gravenzande. De stad lag midden in Duits militair gebied en
werd vanaf 1942 in toenemende mate van de buitenwereld afgesloten. Met gevolgen voor de bewoners: “Tijdens de razzia zaten
de jongens waar op gejaagd werd als ratten in de val.”
-- DOOR ESDOR VAN ELTEN

Hoek van Holland en omgeving waren een belangrijke schakel in de Duitse verdediging tegen een eventuele Geallieerde invasie. Zo belangrijk zelfs
dat het gebied, waar ook ‘s-Gravenzande onder viel, in 1944 tot ‘Festung’
werd verklaard. Dat betekende nogal wat, namelijk dat de Duitse troepen
in deze sector zich, letterlijk, tot de laatste man en kogel moesten blijven
verzetten. Het gebied werd dan ook streng bewaakt en er werden voortdurend verdedigingswerken bijgebouwd. Met name door de aanleg van twee
tankgrachten rondom de stad werd ‘s-Gravenzande afgesloten van de rest
van de wereld. Erin of eruit kwam je alleen via één van de controleposten
‘Sperres’, die bij het Arendsduin, bij de Waalbrug en bij de Noordlandseweg.
Het maakte het dagelijks leven er niet gemakkelijker op. Verderop aan de
kust was het zo mogelijk nog erger: Ter Heijde werd letterlijk van de kaart
geveegd. Behalve de kerk en de kroeg bleef er niets overeind staan en de
bewoners moesten elders worden opgevangen.
Bronnen en verhalen
In de fietsroute ‘Stad binnen de vesting’ kom je dan ook wellicht de meest
tastbare herinneringen aan de oorlog tegen, zoals de bunkers bij Intratuin.
Van de ‘Sperres’, resten alleen nog foto’s, zoals die van Gerrit van der Ende,
die aan het eind van de oorlog nog over fotorolletjes èn de benodigde
moed beschikte om de situatie in ‘s-Gravenzande vast te leggen. Zo maakte
hij foto’s van de wegtrekkende Duitse troepen en dat wat ze achterlieten,
zoals de verlaten Sperre bij de Waalbrug. “Zulke documenten zijn belangrijk. Het zijn primaire bronnen”, vertelt Wim Bom, die betrokken was bij het

Wim Bom bij strandopgang Arendsduin. De twee bunkers die bij de Sperre stonden zijn
ook nu nog terug te vinden in het landschap.

uitwerken van de route. Wim was ruim 45 jaar docent en weet hoe
belangrijk deze primaire bronnen zijn voor het overbrengen van verhalen uit de geschiedenis. “Geschiedenis gaat eigenlijk over bronnen. De
gebeurtenissen zelf kun je niet meer herhalen. Je moet ze reconstrueren. Primaire bronnen staan het dichtst bij de eigenlijke gebeurtenis
en daarmee benader je de feiten dus het meest. Foto’s en geschriften
uit die tijd laten iets zien over hoe het werkelijk was en hoe het destijds
ervaren werd.” Als Wim vertelt over de Tweede Wereldoorlog, wil hij dat
het liefst zo tastbaar mogelijk maken. “Ik probeer de kinderen zich te laten inleven in de situatie. Vaak door vragen te stellen, zoals : “Waar zou
jij je verstoppen als soldaten je zouden zoeken?” Aan de hand van de
antwoorden kun je dan gaan vertellen.” Een vraag als deze brengt ook
voor Wim de oorlog weer dichtbij: “Mijn vader heeft zich indertijd boven de oven in de bakkerij van mijn opa moeten verstoppen. Het werk
moest intussen natuurlijk doorgaan. Stoppen zou ook verdacht zijn. Hij
heeft daar uren in de hitte gelegen en kwam er met brandwonden uit.”
Nieuwe manieren van vertellen
Bij het uitwerken van de route kwam Wim talloze verhalen tegen.
“Neem de familie Kling. Een familie die uitzonderlijk leed onder de oorlog. Hun zoon kwam om tijdens de meidagen, en zelf raakten ze hun
huis en bezittingen kwijt. Hotel De Gravin was in het laatste oorlogsjaar
een gaarkeuken.” Ook de verhalen over de razzia op 18 november 1944
maken indruk: “In het afgesloten ‘s-Gravenzande zaten de jongens op
wie werd gejaagd als ratten in de val.” Maar er zijn ook verhalen van
mensen die hielpen, en met gevaar voor eigen leven mensen verborgen
tijdens de razzia’s. Of het verhaal van mevrouw van Rijn, een rijke dame
in de Langestraat die brood liet uitdelen aan kinderen die niets hadden.”
Die verhalen, ondersteund door de zichtbare sporen, documenten en
voorwerpen die bewaard gebleven zijn, moeten verteld blijven worden.
“Zeker nu de ‘oral history’, de verhalen van de mensen die erbij waren,
verdwijnt, is het belangrijk dat we nieuwe manieren vinden om de verhalen te laten voortleven. Deze route is er daar één van.”

De fietsroute ‘Stad binnen de vesting’ leidt je
door ‘s-Gravenzande en naar ter Heijde, waar
de naoorlogse nieuwbouw heden ten dage
nog getuigt van de sloopdrift van de bezetters.
Ontdek waar de Sperres lagen, verbeeld je hoe
een neergestort vliegtuig een gat sloeg in de
Langestraat, bedenk hoe bewoners werden
gedwongen vijandelijke soldaten te huisvesten,
of zelfs hun huis aan hen kwijtraakten, en sta stil
bij de slachtoffers die vielen tijdens de strijd of
door hun betrokkenheid bij het verzet. De route
is te downloaden op https://izi.travel/en
De Sperre bij Arendsduin. Collectie Fort a/d Hoek van Holland/ bunker Bremen

Meer info op www.75jaarvrijheidwestland.nl of zie
facebook.com/75jaarvrijheidwestland

