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1. Kanongebulder op de afsluitdijk

Oorverdovend was het kanongebulder van de Duitsers voor
soldaat-scherpschutter Karel. Hij bevond zich in de kazemat
ten van Kornwerderzand op de Afsluitdijk. Sinds de algehele
mobilisatie van alle reservemilitairen in augustus 1939 was de
situatie steeds meer gespannen geworden. Nu kwam de ontla
ding: zouden ze stand kunnen houden?
De 10 e mei 1940 was het echt begonnen: de Duitsers waren
Nederland binnengevaHen en rukten op vanuit het oosten, op
12 mei artilleriebeschietingen in Friesland op de Wonsstelling,
waarbij chaos in de Nederlandse gelederen was ontstaan. De
soldaten zochten een goed heenkomen naar de afsluitdijk of
verlieten Friesland met boten vanuit Makkum.
In de nacht van 12 op 13 mei kwam vanuit Noord-Holland
extra versterking naar Kornwerderzand: drie luchtdoelka
nonnen en luchtdoelmitrailleurs. In de vroege morgen van
13 mei werd met dit geschut een Duits vliegtuig neergehaald.
Maar de echte aanval van de Duitsers op Kornwerderzand
begon pas laat, die tweede pinksterdag. Karel was een van
de ruim 200 soldaten onder kapitein Boers, die in de stelling
weerstand moesten bieden aan de nu naderende Duitsers, die
onder een parapluvuur van granaten de dijk kwamen opmar
cheren. Het bevel tot schieten kwam toen de aanvallers nog
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kapitein kreeg
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volgde kwam er
Johan Maurits van
Duitse kanonnen op
over een afstand van

was nu
van Generaal Winkelman; na
en het instorten van
Karel en zij n
waren ontzet,
zij hadden stand
werd door
van de Duitsers elders,
dwongen met een witte vlag op de aanvallers af te
van onmacht,

rine en vetten
eerste
met zonnig weer
maar donkere
hoofd van Jacob en
zich samen in
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men zich
kool er
bij
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derdorp.
je af en toe
over de dijk
ook Duitse
over, n1aar
Met
land, met de vele sloten ertussen,
Jacob vrij
met zijn broers en buren, maar wat moest je
er nu van denken?
Nationaal Socialistische
van
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Anton Mussen had in Noorderdorp
aanhang verwor~
ven) maar zou er
optreden onder Duits
wind?
op 22 juni in
der Bevrijdinggehouden en was roegejuichtvanuit
kelen. Hij had gevraagd: "Zijt gij u ervan bewust
land

Duitsers uitgevoerd ...

was er altijd wel gezellig
ook weer eens
dan hij, waarop ie
had) wie weet zou
er
ook weer zijn en nog vrij?

's avonds tot
niet meer op straat
zijn. Koek en gebak gingen in november ook op de bon en
op 23
joden uit
ambten
zou de toekomst nog meer brengen?
winter was een tijd om te piekeren. Er was
werk
op het land te doen,
winter-bewaarptoducten als kool en
(deels) in
schuur
bewaard konden
voor de
in
na
burige
Maar verder, nee, belangrijker was de
hoe
de toekomst in te richten.
zijn leeftijd dachtJacob aan
vaste verkering,
verloven in
komende
Maar wat te denken van
rantsoenering van gas en licht in
door de
zou
verder
bij
trouwplannen, wat
dan de mogelijkheden zijn
van een huis en
van een eigen
voor het
tuinbouwbedrijf?
In maart 1941
eerste bericht over fusillering van
Nederlanders door de Duitsers.
bioscoopjour
naal in de
gemaakt, dat
toe al "moffen"
derlijk huis

de verkering met Margreet was wel
kwam bij,
dachten al over verloving.
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en

inzet van jonge Nederlanders voor de
. Het zou

zin in.
drie
reacties van haar
die doorsijpelden buiten de
berichtgeving om. Karel
had weinig vertrouwen in het Duitse
was het niet vals,
al
schoonzoon
was een harde
op het land, was van ~~'C~HU
rooms dorp en
zo leek het.

Eind mei
I verloofden Jacob en
Mogelijk zouze over een
trouwen. Half mei was er in een nadorp een
door een Duitse
waren zes doden. Het
rakelings langs een huis gekomen en in
temeer duidelijk hoc dichtbij
stadje waren
met Duitse soldaten in het dorp
plek waar het vliegtuig was
vliegtuig was, kennelijk op weg naar Duitsland met bommen,
op
ook nog verplichting
loden en
de twijfels bij Jacob over
ging dit heen?
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