
 1 

 
 

Oorlogsherinneringen in steen gebeiteld 
Chiel de Jong 

 
 
Mijn naam is Chiel de Jong, geboren te Scheveningen in 1929. Als kind en puber 
heb ik de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. In mijn geheugen bewaar 
ik de herinneringen aan die tijd als in steen gebeiteld. In een vierluik vertel ik u 
iets over de eerste vijf oorlogsdagen, de tankgracht als onderdeel van de Atlan-
tikwall in Den Haag, het Sperrgebiet aldaar en de Hongerwinter. 
 
 
1. Een ongelijke strijd van vijf dagen  
Het verhaal dat de Atlantikwall door de Duitsers is aangelegd is ten dele waar. Tij-
dens de mobilisaties 1938-’39 zijn al op bescheiden schaal door de Hollandse weer-
macht langs de kust, in de duinen, over de boulevard van Scheveningen en in ver-
sterkte mate rondom de haveningang diverse bunkers, kazematten en loopgraven aan-
gebracht als verdediging tegen eventuele aanvallen vanuit zee. In de meidagen van 
1940 hebben deze fortificaties hun nut bewezen, want vele Junkers, bemand met 
Duitse parachutisten, werden vanuit deze stellingen naar beneden gehaald. De lucht-
gevechten konden we vanuit onze woonkamer, die uitzicht gaf op het Verversingska-
naal en de havens, op de voet volgen. Een strijd, uitgevoerd door honderden soldaten 
die in en rond Duindorp waren gelegerd in woningen, scholen en barakken. 1 Een 
chaotische toestand: orders, tegenorders, verwarring en onzekerheid, omdat de mili-
tairen, soms plots, vanaf de daken werden beschoten door NSB’ers. Ook liepen er 
Duitse para’s rond, gehuld in Hollandse uniformen. Het verschrikkelijke bombarde-
ment op Rotterdam resulteerde in de capitulatie. Letterlijk en figuurlijk verslagen 
zochten de soldaten steun bij elkaar. Even daarna werd vanaf de vuurtoren een grote 
witte vlag naar buiten gestoken. De stilte werd verstoord toen vanuit het oosten nog 
een laagvliegende Junker naderde. Een van de soldaten pakte zijn wapen, richtte het 
omhoog en vuurde. Een grote steekvlam werd zichtbaar, waarmee het vliegtuig snel 
hoogte verloor en in zee stortte. Vergenoegd keek de schutter om zich heen en zei 
tegen zijn maten: ‘Zo, die heb ik toch nog te grazen kunnen nemen!’ De manschappen 
rukten in, verzamelden al hun wapens en munitie om te voorkomen dat het in handen 
van de vijand zou vallen. Geweren werden kapotgeslagen op de stoeprand en daarna 
het Verversingskanaal ingesmeten, samen met munitie en ander spul. Het rollend ma-
terieel ging richting strand en daar zover mogelijk de zee ingereden. De andere dag, 
bij laag water, waren de deels drooggevallen voertuigen ‘bemand’ door vele jongens 
uit de buurt, waarvan enkele leerlingen van de ambachtsschool. Die hebben een aantal 
zware Harleymotoren aan de praat kunnen krijgen, waarmee we soms wel met zes 
knapen zittend op het zadel, de benzinetank en in de zijspan ritten hebben gemaakt 
langs de vloedlijn tussen Scheveningen en Kijkduin. Eind van die week kwam met 
veel geronk een lange colonne zware legerwagens met Duitse soldaten Duindorp bin-
nen rijden. Na vijf korte dagen van oorlog zouden vijf lange jaren van bezetting vol-
gen. 
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2. Slepen, slopen en verslapen 2 
Tot de evacuatie in 1943 woonde ik aan de Houtrustweg, een wijk die tijdens de be-
zetting tussen de Atlantikwall in de Westduinen en de tankgracht langs de Sportlaan 
kwam te liggen. Twee gigantische projecten van bouw en sloop, die enkele jaren in 

beslag namen, heb ik in mijn jongensjaren van na-
bij zien uitvoeren. Tot we eind 1943, als laatste 
groep bewoners, werden geëvacueerd. Duindorp 
werd Sperrgebiet en verboden terrein en wij moes-
ten verhuizen naar een etagewoning in de Gouden-
regenstraat op nummer 96.  
De tankgracht, een gebied tussen de Sportlaan en 
de Hanenburglaan, was bedoeld om als schootsveld 
vijandelijke aanvallen vanaf de landzijde te weren. 
Een kilometers lange en honderden meters brede 
strook werd daarvoor geslecht. Vele woningen, 

scholen, kerken en een ziekenhuis werden met de grond gelijk gemaakt. Vooraf werd 
alles wat bruikbaar was, zoals sanitair, hout en metaal, op paardenwagens naar de 
Soestdijksekade gereden en vandaar per schip naar gebombardeerde gebieden in 
Duitsland gevaren. Daarna kwamen de slopers: massa’s arbeiders die elke dag van 
heinde en ver kwamen, gewapend met voor-
hamers, mokers en breekijzers. Daarmee kon-
den ze hun sloopdrift op ambachtelijke wijze 
uitleven. Al deze werkzaamheden (1942-’44) 
heb ik van nabij kunnen volgen.  
Omdat ik op de ambachtsschool aan De la 
Reyweg zat, doorkruiste ik dagelijks vanuit 
Scheveningen ter hoogte van de doorgang Con-
radkade twee keer dit gebied en vanuit lijn 11 
zag ik steeds minder bebouwing en een ruimer 
gezichtsveld ontstaan. Na de sloop volgde het graven van de tankgracht en het aan-
brengen van versperringen. Het gebeurde nogal eens, dat er ter plekke opstoppingen 
waren, bijvoorbeeld omdat er een betonmolen op de rails bezig was met storten. Ge-
volg: te laat op school, melden bij de conciërge en bij een twijfelachtig excuus als 

straf nablijven of huiswerk maken. Toch heb ik 
daar nogal eens dankbaar misbruik van kunnen 
maken. Toen ik bijvoorbeeld een keer door 
verslapen te laat op school dreigde te komen, 
verzon ik een aannemelijke smoes, maar dat 
bleek niet nodig. Toen ik langs de portiersloge 
liep, riep de conciërge: ‘Loop maar snel door, 
zeker weer een betonmolen op de rails!’  
 

 
 
 
 

 
Kaalslag ten behoeve van de tankgracht 
tussen Sportlaan en Hanenburglaan 

 
Chiels maandabonnement voor de tram 

 
Een betonmolen op de rails 
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3. Sperrgebiet 
Eind 1943, toen de tankgracht klaar was, werden 
we als laatste bewoners van Duindorp geëvacueerd 
en heel Scheveningen werd als verboden gebied 
afgesloten. Toch kwam ik nog wel – onbevoegd – 
in het Sperrgebiet, waar een klein aantal personen 
met hun gezin mocht blijven wonen, omdat er 
werkzaamheden waren bij de overheid, bijvoor-
beeld de haven-
dienst, brandweer 

en politie. Er waren toegangswegen om Scheveningen 
binnen te komen: Conradkade, Scheveningseweg en 
Witte Brug. Elke bezoeker ouder dan vijftien jaar 
moest in het bezit zijn van een geldig Ausweis, dat 
door gewapende Duitse soldaten en NSB’ers werd 
gecontroleerd. Zelf was ik toen ook al boven de vijf-
tien, maar door m’n tengere figuur en ondervoeding 
zag ik eruit als van jochie van twaalf. Ik wachtte tot er enkele mensen legaal door de 
versperring gingen en sloot me daarbij aan alsof ik erbij hoorde. 
Nabij de vuurtoren woonde een kennis, de beheerder van een depot van de Reini-
gingsdienst. Daar was nog elektrische stroom en daar bracht ik periodiek een zware 
accu, die door mijn vader met wat draadjes en een fietsbolletje was omgebouwd tot 
een soort schemerlamp en bij het donker worden op tafel werd gezet. Als die stroom-
bron echter begon te tanen, moest hij voor een etmaal terug naar Scheveningen om 
opgeladen te worden. 
Ook bezocht ik nog wel de haven, vanwaar op bescheiden wijze de visserij werd uit-
geoefend met kleine scheepjes, de zogenaamde dagvisserij. ’s Morgens uit en vóór het 
donker terug. En dat alles onder strenge controle van de Kriegsmarine. De ondermaat-
se bijvangst, zogenaamde ‘puf’, dat onder normale omstandigheden overboord werd 
geschept, werd toen wél binnengebracht en op de kade verkocht als een welkome 
aanvulling op het schamele dagmenu. Het kon gebeuren dat je, als je na lang wachten 
eindelijk aan de beurt was, werd gezegd: ‘Jammer, ’t is op. Morgen ben jij misschien 
aan de beurt’. Als je wél geluk had, ging je voldaan naar huis, maar blij werd je pas 
als je buiten het Sperrgebiet was, want het risico was groot dat bij de doorgangspost 
werd gecontroleerd. Daar moesten de tassen open en als daar vis in zat werd dat ter 
plekke in beslag genomen. 
Kort na de Bevrijding ben ik nog vele malen als timmerman door deze wachtposten 
gelopen achter een handkar beladen met bouwmateriaal om beschadigde en leegge-
roofde woningen weer bewoonbaar te maken. Dezelfde versperringen, maar ándere 
schildwachten. Geen Duitsers, maar Geallieerden en Hollanders van het Militaire Ge-
zag. Die controleerden de passen en zeiden ‘Your permit, please!’ in plaats van 
‘Ausweis bitte!’ 
 
4. In steen gebeiteld 
In de Goudenregenstraat hebben we, tot de bevrijding, de Duitse bezetting overleefd, 
met als dieptepunt de Hongerwinter. Door omstandigheden als gebrek aan materiaal, 
grondstoffen, levensmiddelen en gebrekkig vervoer, ontstond in de Randstad een ern-
stig tekort aan alles wat nodig is voor het levensonderhoud. Zo ook brandstof. Kolen 
waren niet meer leverbaar. Gas en licht waren afgesloten, met als gevolg dat op grote 
schaal werd overgeschakeld op hout om daarmee de woonruimte te verwarmen. Al 

 
Persoonsbewijs van de jonge Chiel 

 
Evacuatie van bewoners uit het Sperrgebiet 
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gauw vergreep men zich aan de leegstaande huizen langs de tankgracht. Die wonin-
gen werden gekraakt en ontdaan van alles wat brandbaar was. Een gevaarlijk karwei 
om er binnen te komen, omdat er huizen waren die omgeven werden door zogenaam-
de drakentanden, betonnen versperringen omwoeld met prikkeldraad en daartussen 
verborgen landmijnen. Ongelukken bleven dan ook niet uit. Opmerkelijk waren de 
vele vrouwen die daar stonden te tobben met een broodzaag als gereedschap en een 
kinderwagen voor transport. De mannen hielden zich binnen, beducht om opgepakt te 
worden en als dwangarbeider te gaan werken in de Duitse oorlogsindustrie. 
 
Toen de huizen gestript waren werd het straatmeubilair aangepakt, zo ook de bomen. 
Als het donker was werden ze afgezaagd, meestal op heuphoogte. Dan zag je ’s-
morgens opeens in plaats van een boom een flinke stronk staan. Die heb ik dikwijls – 
op mijn knieën – verwijderd: brandhout voor de kachel. Een hels karwei dat zagen 
van levend hout dat nat is, en dat met een botte zaag. Geen doorkomen aan. En dan 
nog dat gesjouw om zo,n stomp naar huis te krijgen. Daar moest de stam op een 
handzaam formaat gebracht worden: zagen, kloven en hakken tot blokjes die door de 
kacheldeur konden. Dat werk gebeurde, omdat we een bovenhuis bewoonde, op de 
stoeprand onderaan het portiek. Dat viel niet mee.  
 
Eens had ik m’n dag niet en de omstandigheden werkten ook niet stimulerend. Een 
grauwe, kille herfstdag. Verzwakt door ondervoeding voelde ik me wat depressief. 
Toen – op een gegeven moment – schampte m’n bijl de boomstronk en veroorzaakte 
een snijwond aan mijn vinger. Verslagen slofte ik naar het portiek, zakte neer op een 
traptree en wikkelde mijn zakdoek om de kwetsuur. Verweesd staarde ik naar de win-
kels aan de overkant: een sigarenzaak, groenteboer, kruidenier, kapper, zuivelwinkel 
….. De meeste waren wegens gebrek aan koopwaar gesloten, de luiken voor de etala-
ges geschoven. De fietsenmaker had z’n winkel beschikbaar gesteld aan klanten die 
via advertenties en ruilhandel hun wensen kenbaar konden maken. Een paar klompen 
voor een zakje kolen. Een fietsband voor aardappelen. Een pakje shag voor suiker. 
Mar ook een dringende vraag van een verontruste moeder: ‘Wie kan mij helpen aan 
een kopje rijst voor m’n baby die erge diarree heeft?’ Zo, mijmerend, viel mijn oog op 
hetgeen in de etalage van de zuivelwinkel stond: een stapel glanzende kazen. Geen 
echte maar neppers. Maar toch liep het water me in de mond. ‘Als het nou vrede 
wordt’, dacht ik, ‘de oorlog voorbij en alles zonder bon te koop, dan ga ik daarheen 
voor een homp kaas van een pond en dan eet ik dat ter plekke achter elkaar op!’ Wan-
neer zou dat zijn? Hoe lang nog? ….. Balorig pakte ik de kloofbeitel, keek om me 

heen en met de punt van het gereedschap beitelde ik in de 
muur van het portiek mijn naam en de datum.  
 
Kortgeleden reed ik door dezelfde straat. Als door een on-
zichtbare hand werd ik tegengehouden. ‘k Ben afgestapt, heb 
m’n fiets tegen de gevel gezet en plaatsgenomen op de por-
tiektrap. Ik keek voor me uit, herinneringen kwamen boven, 
zag de winkels aan de overkant. De meeste zijn verdwenen, 
omgebouwd tot woonhuis. De sigarenzaak op de hoek met de 
Laan van Meerdervoort is een tattoo studio. Daarnaast, waar 
de kruidenier zat, een yogacentrum en waar eens de kapper 
zijn klanten schoor, praktiseren nu verloskundigen. 
’t Is alles zo anders dan toen! Ik keek iets naar rechts, de zij-
muur van het portiek, daar was niets veranderd. ’t Stond er 

 
Op vrijdag 17 juni 2016 doet 
Chiel het beitelen van de 
inscriptie nog eens na. 
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nog, net als toen, nu meer dan zeventig jaar geleden, m’n naam en de datum: M de J 
26 - 10 - 44. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Eén van die soldaten hoorde bij de Grenstroepen Grenadiers. In het interview Albert van de Burg: ‘Nú is het erop of eronder!’ 
uit 2014 doet hij zijn verhaal. Dat is te vinden onder de link https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2015/04/albert-van-der-
burg.pdf. Albert is in april 2016 overleden. 
2 Er is een kort filmpje – ook wel Digi-Tale genoemd – gemaakt over dit luik. Het is te vinden op de website van ‘Haagse herin-
neringen’ bij het thema Atlantikwall. Dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=Asp7RMB8feI 


