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Om kvrart voor zes 1n de ochtend van 1 septembey L919 - een aantal userlr

zeet Seachte dames en heren zal r,íct- dat bericht herinneren- trohken
Duitse troepen de grene met Poleïr over. Tr:lee dagen later verhlaarden
Engeland en FraukriJh de oorlog aan Duitsla.nd, een oorlog $srarvan nie-
mand op dat moment met zekerheid. kon zeggen dat hij zou ui-t6roe1en tot
een strijd van wereldrslJde or-nvarg en dat hiJ exact zes Jaar zou duren.
0p 14 augustus L9ti5 n.1. capituleerde Japan en enkele r,,e!!en later op z
§epteurber elndigde aan boord van het Àmer.il',aanse slagschlp ,tlIÍssouri,r
de Ivreede tr9ere1door1o6. Achteraf weten we dat deze oorlog het meest om-
vangriJker meest afschuweliJke en meest gecompllceerde corflict wae dat
oolt met de yrapens Í-s uj.tgevoehten.
De sehattlagen van het totale aantal doden van mllltaÍ.ren en burgers
lopen uiteen van l1O tot JJ mlljoen, ongeveer vier tot viJf keer zoveel
als de verliescÍ-jfers van de Eerste slereldoorlog..
In vele varÍanten hebben ranpen de burgerbevollríng getroffen: zle6te en
hongersnood, verdrÍjvlng en depcrtatle, opel-ulting in kampen en execu-
t1ee. De volkerenmoord. op Jodea en zigeunel§ ln het door de Duiteers be-

,', aette Europa Yiaaraan mlljoenen ten offe.r z5.Jn gevallen yías onvoorstel-
, baar. IIet aantal or:r het leven gebrachte Joodse mannen, vrouuien en kinde-

rp ) tot 6 mi-ljoen. Hct jutste ciJfer
1s nooit meer vast te ste1len. Eet aantal Ned.erlandse Joden dnt werd
vermoord bedra.r.gt rond 110.OO0. ,

ïoor lled.erlancl heeft de oorlog officleel geduurd van I0 mei 1940 tot 5
mel 1945. Ilie<lerland had sinds de Fr.anse tijd geen oorlog binnen zljn
Srenzeu gel<end. Het was er, zo etelde men het, op grond. van ej-gen ver-
dÍensten en een consequent door5cvoerrle neutral-iteitspolitLell ooh J.n de
Eerste ïíereldoorlog 1n geslaagd buiten schot te blÍjven. Dezelfde ver-
n'achting bleef men ooir nu lEoesteren. Men meende betrekiielÍjli rustig te
kunnen gaan slapen l alle Landen zouden in ile oorlog neegesleurd lrunnen
worden- al1een }lederland zou, onder voorbehoud dat het ziJn neutrale
lrouding nssv;g€Zet, zou handhaven - Beepaard lrord.en, orndat het }lederl-and
1ïà8 r

Eo brak de 10e mei l_940 aan. De verbiJstering en de schrik om de pl_ctse_
llng ingetreden oorl"ogstoestand werden sl.aclits geiivena.ard door de ver-
ontnaardíÉing dat de iuval rrzonder de ;rrÍnste waarschuning, en zonder
voorafgaande oorlogeverlelarlng plaatsvond.
Na uiJf dagen uas het afgelopen. Aan Nederlandse kant telde nen 4?50
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doden, te r;eten AZOO rnilitalren en 2550 burgers.

In de duinen tussen Bloemendaal en Zandvoort zijn vele mensen uj.t het
vers€t door do Dultser§ gefusL}Leerd. In bet granLet rond dere plaats
l-s onder neer het volgende gesclrreven :
trHet gebeurde 1n de melda6en van het Jaar 1940. Dutt* sold.aten, over-
machtlg 1n bewapening en geta1, overronpelden ltrederland. fn het bezet.
te I'and verden de organlsatles van vrlJe burgers door do vlJand ontbon.
den, de u,'etten ontlcracht, de kerhen bedrelgd, de pers gemrri-lkorfd en clr

vrlJe beoefening van wetenschap en kunet verboden. l.leer dan honderd-
duizend llederlanders van Joodsen bloede werden in de dood 6ejaagd,
honderdd,uizenden rtantren yoor dwangarbeid gevangëÍlfrr

!Íet Sroot respect denken we aan de vele verzetsor§anÍsatles dÍe in de
loop van de beaettÍn§ ontstoncten; ze hebben in een aantal gevallen
zeer verd'lensteliike prestaties verri-cht, rnaar de offers dle ze hebben
noeten brengen varen buitengewoon zwaar.

Ale naast het geestelljk verzet, dat net nane door de illega1e pers en
de kerken is bedreven, één facet van het verzet in $lederf*rra op de
voorgrond. heeft 5esta.an, is het de drang tot hulpverlenln€; aan de ver-
volgde medenens Seweest. Het was besliet nlet zoncler gevaar err velen
dle onderdak verleenden aan onderduihers hadden dagellJks het angst-
ztteet ln de handen. Dit bii ultstelc aonseXiJt u uup""t **u 

"un .a*qualt
en prÍncipieel antwoord op de kern van de nazl-Ícieologie I de aantas-
ting van de vrijheid en de onthennlng van rle wa-arde van de *ens.
Eu eindeltjh kuam d.e bevrijdlng; hoe spoutaan nas de vreugde, hoe clep.
Sevoeld de dankbaarheld. Je6ens God, toen de bevrisAing een feLt vras.
ZLi d'le het hebben beleefd, zullen die vreugdevolle da6en noolt ver-
geten' I"Iaar toch ..... Tneehontlerd vtrJftig dulzend mensen l.rare31 er niei
mecr, trrieehr:nrlerd vijftiS duj-zend levens w&ren afgebrolen, vernletigd.
Son:rl5en van hen rrleven voortrr, zoalg da-t heet: hun ne,itlen zijn gebel_
teld ln uonumenten of 8edenlttekens, straten of plelnen dra5ep hun ne.mer

Kunt u zlch voorstellen, beste ex-dorpsgenoten, da.t 1p biJ cle voorbe-
retding van nlJn toespraak, moeet denlren aan de je januari 1945. rh har
nlet nalaten u die dag in heri.nnering te t.ang"r.
0p de genoemde dag werd het Ten Boerster gemeentehuic door twee leden
van cte §lcherheítsdÍenst aan een onderzoelc onderuoroen. Ik zle ze nog
op de secretarie, rÍaar een uítstekende sfeer heerete, blnnenstappe:r.
op d.e zorder vond.en ziJ een aantar gel,reren, revorver§, plstolen, *uni-
tle en twee ratliotoestellen. Alles r:.'erd 1r: de hal van het ger:eentehuis
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gedepo[eerd. ËÉn rad,lon hoe goed ook tussen de archlefdozen verstopt,
voaden ze vrÍ.J vl-ot 1n de kluíE. ltfe luisterden da6e11Jks naar de be-
richten u3.t Engelaad. 0p welke vriJze en door wi,e een en ander is ver-
raden en de SD Ín het oor Ís gefluíeterd is niet l:ehend geu,orden.

De gevolsea waren verschikkeflJk. fierren personen werclen gea*esteeret
namelljk de lrereu K.Dijkstra, geaeente-secretarlsl 0.Rtchters, K.Dreise
en P..I.Vinh, ambtenaren ter secretarle, J.DÍJh, de concierger .I.O.Deel-
man, gemeente -archltect en ríI.Offerlnge, radío en electrotechnlker. Àl1e
reven personen kwamen in diverce concentratielcampen 1n Duitsland te-
recht. De heren DiJkstra (4a Jaar) en Richters (34 Jaar) trei:ben de

deportatie niet overleefd. r,aj werden op 1r r€§pr ? febr:lari 1945 1u
het eoncentratiekarnp Neuengaunoe blJ Ilamburg om het leven gebracht. 0p
l8 september 1951 zÍJn zij op de erebegraafplaats in Loenen op de ïIelune
herbegraven, zulhe ln blJzlJp van hun famllle, het geneentebestuur,
het personeel van de gemeente en hun vrienden. Een droevlge dag on nocit
te vergeten.

De andere vijf personen hebben veel ontberin6en en eLlende doorstaan 1n
het conceutra.tiekamp ltrilhelnshaven. Het voert te ver om in details te
tred.en. Laat mlJ volstaan net u te vertellen van orrze uond,erbaarlljke
redding op de terugrveg raar }feder1e.nd.. Se werden rnet een boot, die be-
mand was door Nederlandse schlppers en geen DuÍteers aan b,rord, overge-
bracht van Emden naar DelfziJl. Het rras evenwel nlet de bedoeliug dat
ue in Delfzlil zouden aanko,:ren. Achteraf is na,uelijk gebleken dat de

duÍliboot die one schlp moest torpederen op de Eems aanhrvann toen wlJ
a1 in Delfzij1 ríaren geamiveerd. Vermoedelijk hebben de schippers
sneller 6evaren dan verondersteld rïas. Een controverse tussen de SD,

die ons wllde terugsturen om de opdracht alsnog uit te voeren en de

weermacht, die dat niet nodÍg vund, uerd irr one voordeel beslist. ïJe

bleven 1n DelfziJl. I[a een a.vontuurltjke toctrt op boerenkarren via
UlthuÍzea en dvars door de Dultse en Canad.eee linies kwanen wiJ
gemldcleld ]O tcj.lo 1n gervlcht afgenomen en biJna onhertrrenbaar 1n april
L945 In beyriJd. Ten Boer terug.

Behalve de heren DiJketra en Richters hebben aog 6 dorpsgenoten het
grote geluk van de bevrljdÍng nlet beleefd. nlJ denken aan:
- bet gezin van FÍozee MelJer, e1a6er. CIp zo maart Lg43 1e hlJ in bet

vernietigLngskamp soblbor in polen vermoord. IIi j was 61 Jaa.r;
- Met hem ook àijn vrouw, ,.Tohanna de tevÍe, oud 5j Jaar;
- en zíJn dochter saartJe Rozette, oud ]I Jaar;
- en zljn dochter Sophía1 oud p? Jaar;
- alsmede rlJn zuster AaltJe t"feiJer, oud 46 Jnar;
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- §arnè§ Meljerr Seen fanille ziJnde va.n Mozee l'feÍJer, hoofd van de

openbare Lagere school, u'erd. op 1? april 1gq5; tiJdens cle bevrijding
van Ten Boer, door een lrogel dodeliJh getroffen. ï{lJ was !o ja:r;

- Harm Srnlt. Aatrgezien zijn in Bloemhof sonende moerler juÍst vr.ndang

93 Jaar ls geworden, rrLL lk ln dlt verband ook he:n noomen, hoeuel hiJ
toen niet 1n Ten Boer tioontle. In 19f7 ging llarm voor drie Ja:r.r a1-.
KlíIl,-nl1ita1r naar het toenmallge ltrederlanrtc.-fndlë. Terugtrecr irr 1940
t'as d,oor de oorlogstoestand niet mogel1Jk. Als hrlj5sgeven$ene !Er.,arr

hiJ later in een Jappenkamp terecht. Blj de Burmaspoorvreg kuam hij
op 5 dcceruber Ljtfi op A4 Jarige leeftijd orn het leven.

l{ogen zij alIen Jeaus Chrlstus hebben gevoncten alc hun llecr en lIellarrrl,
de enÍge Verlosser die on6 nensen gegeven Ís tot lrehoud. lïij hopen dat
zij zijn lngegaao in Gods lladerhuÍs met zàJn vele troningen.

De vlaggen hangen yanavond half
- W§.j gedenkea voorts allen die

dLe hun leven gaven I hen, dle
volledig konden genez,ea ;

- uriJ 8edenlten de vele dapperen, d1e met Lnzet van have eu 5oed! van
Ilif etr leven, de bevrijding nede hebben voorbereÍd err veriierlielijSt.
Met ramo ook hen dle daartoe van overzee en relfe ui"t rr.e*e rser€l-dde-

,LËR riJn gelronoen;

- vrÍj gedenken hen, die biJ tlenctuizenden serden rreg6evoerd 1n bnlllng -

§chaï). De outelbaar veLen die serden gedood, vsrmootd. De velen dÍe
ln de Ssvangenls ziJn geslagen, gewond, &eestëLÍ.Jlt en llcharuettlk
geliueusd voor hun Ieven, 6emarteld ten dode:

- reet nanne gedenken vriJ de Joden, die meer d.a.n ancleren hebben ge]-eden,
Éeer dan anderen zÍJn vernederd on ge§&eed, Eun gezinnes atJn ï*eedo-
g;enloos uiteeagescheurd. De vijand heeft getracht hen uit te roelen.

- vriJ gedenhen hen, dle de verd.revenen hebben verbor6en, die aan
vreemdellngen onderdak hebben gegeven;

- vrlJ 5edenken hen, die tevergeefs hebben uitgezien ua.ar de terugkeer
van hun geliefden;

- vriJ gedenken hen dle ongekonen zijn op zee of ln de rucht,
Ik eindig met dezo woorden;

O God, dJ e droeg ons voor'esla.cht
dÍe krachten schenkt naar kruls,
leid one door de .onkrre nacht
wees GIJ ons eeuwlg thuÍe.

d ueÍ 1988.
P,J.Vlah,

etok, u1j gedenlren hen allen.
onder de oorl-og heblren geleden; hen,
gewond rerden en rcet r.aïae hen die ni-et


