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WAT ERAAN VOORAF GING
De Tweede Wereldoorlog die op 10 mei 1940 
voor Nederland begonnen was, verliep aanvan-
kelijk in het voordeel van Nazi-Duitsland. In vijf 
dagen tijd werd ons land onder de voet gelo-
pen en op 15 mei werd de capitulatie getekend. 
De capitulaties van België op 28 mei en die van 
Frankrijk op 22 juni waren ook al snel een feit, 
maar de daarop geplande verovering van Enge-
land liep uit op een debacle. De geplande ope-
ratie Seelöwe, de invasie van Groot-
Brittannië, stokte omdat de Luftwaffe 
niet in staat was gebleken het vereiste 
luchtoverwicht te behalen. De Luftwaf-
fe verloor bij de slag om Engeland meer 
dan 1500 vliegtuigen en de vele Duitse 
bombardementen hadden het Engelse 
moreel niet gebroken, juist integen-
deel. Ondanks dat Hitler in juni 1941 
zelf het bevel voor Operatie Barbaros-
sa (de aanval op Rusland) had gegeven, 
was hij toch bevreesd voor een 
tweefrontenoorlog. Een verdedigingsli-
nie aan de westkust van Europa moest 
een geallieerde invasie vanuit zee voor-
komen.In december 1941 werd aan de 
bouw van de Neue Westwall begon-

nen; dat was de eerste fase van wat later de 
Atlantikwall genoemd zou worden. In Zuid-Hol-
land moesten de plaatsen Noordwijk, Katwijk, 
Scheveningen, Kijkduin, Ter Heide en Hoek van 
Holland het eerst versterkt worden. De eerste 
maatregel met betrekking tot Noordwijk be-
stond uit een verbod om zich tussen zonson-
dergang en zonsopkomst op het strand te be-
vinden. Dit werd eind januari 1942 meteen 
gevolgd door een verbod om zich tussen 8.00 

Noordwijkse evacués in Sassenheim tijdens WO II

Dit is het verhaal van Iny de Bruin-Hasper uit Noordwijk aan Zee. Zij 
werd op 18 mei 1932 in de De Ruyterstraat nr. 29 geboren als dochter 
van Teunis Hasper en Jacomina Hasper-Hoek. Op 22 juli 1944 kwam het 
bevel dat het gezin de woning aan de De Ruyterstraat moest verlaten in 
verband met de uitbreiding van het sperrgebiet. Dit vanwege de toen 
reeds gevorderde aanleg van de zogeheten Atlantikwall, een verdedi-
gingslinie van zo’n slordige 5000 kilometer langs de gehele Noordzee- 
en Atlantische kust, van de Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens tot 
aan de Noordkaap in Noorwegen. Bij deze verdedigingslinie behoorde 
een sperrgebiet, waarbinnen geen andere activiteiten geduld werden 
dan die van de Duitse Wehrmacht. Voor de Nederlandse kustplaat-
sen betekende dit een gedwongen evacuatie van de aldaar wonende 
gezinnen en gevestigde bedrijven. Zo ook voor het gezin Hasper. Op 11 
maart 2018 vertelde Iny over deze toch ingrijpende gebeurtenissen uit 
haar jeugd, opgenomen in haar knusse kamertje in het Noordwijkse Jeroenspark. Het kwam 
er als één woordenstroom uit, zonder onderbreking alsof het gisteren pas gebeurd was. Dit is 
haar verhaal.

Aad van der Geest

Gezicht op profielen in beton aan de boulevard in Noordwijk. 
Op de achtergrond de bunker voor Huis ter Duin en de vuur-
toren van Noordwijk.

Iny op 10-jarige leeftijd.
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en 19.00 uur op de Noord-Boulevard te bege-
ven. Op 18 april 1942 werden strand, duinen 
en de beide boulevards tot verboden gebied 
verklaard, de strandvissers kregen een son-
derausweis. Op 23 mei 1942 kwam het bevel 
dat alle percelen op de Noord- en Zuid-Boule-
vard en een aantal percelen daarachter gele-
gen vóór 1 juni ontruimd moesten zijn. Het 
ging hier om hotels en villa’s, in totaal 101 per-
celen. Vanaf medio juli werden de 90 bewoners 
en de vaste werkkrachten van het Langeveld 
verplicht een ausweis bij zich te dragen. Voor 
anderen, zoals toeristen, werd het gebied ver-
boden verklaard. De opperbevelhebber van 
het Duitse leger in het westen, Gerd von Rund-
stedt, had in augustus 1942 het bevel gegeven 
de gehele Atlantische en Noordzeekust tot een 
onneembare vesting in te richten. De gevolgen 
lieten niet lang op zich wachten. Vanwege bun-
kerbouw, de aanleg van tankgrachten, tankwal-
len, versperringen en verwachte gevechtshan-
delingen was het dorp al gauw veranderd in 
een gigantische werkput. Eind 43 werden de 
versterkingen in opdracht van generaal Erwin 
Rommel nog uitgebreid met prikkeldraadver-
sperringen en mijnenvelden. 
Op 22 juli 1944 kwam het bevel tot ontruiming 
van een groot gedeelte van het bewoonde deel 

van de zeekant. Nu ging het om 235 woningen 
en circa 1400 bewoners waaronder de De Ruy-
terstraat en de familie Hasper. Dit moest vóór 
7 augustus afgerond zijn. Op dat moment be-
ginnen de herinneringen die nu de basis van 
het verhaal vormen van de toen 12-jarige Iny 
Hasper. Zij wist alles na bijna 74 jaar nog pijnlijk 
nauwkeurig onder woorden te brengen. 
Het verhaal van Iny is in essentie zo goed als 
letterlijk van de opname overgenomen.

HET VERHAAL VAN INY

Wij woonden in de De Ruyterstraat tussen de 
Golfweg en wat in 1947 de Karel Doorman-
straat zou worden. Wij konden voor die tijd 
vanaf het achterbalkon zo op de boulevard en 
naar zee kijken. Dat was mooi voor ons, want 
je zag de schepen met die grote rookwolken, 
maar later kon je dat niet meer zien. Op een 
zaterdag, mijn broer Arie en ik zaten aan de 
tafel, hoorden we een harde knal en ontplofte 
er iets op het strand. Onze balkondeuren sloe-
gen open uit de espagnolet vandaan, het was 
verschrikkelijk en we vlogen naar buiten. Maar 
uiteindelijk was het dus een mijn op het strand. 
Wij hebben op een gegeven moment bericht 
gekregen dat wij eruit moesten, omdat wij zicht 
hadden op de boulevard en op de zee (en dus 
ook omgekeerd!) en toen moesten we naar de 

Iny en haar broer Arie.
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Hoofdstraat. In de Hoofdstraat zijn we terecht 
gekomen boven Drukkerij Dekker, dat is waar 
nu de Hema gevestigd is. We kwamen hier sa-
men met de familie Schaffels terecht, Willem 
en Annie, onze oude buren uit de De Ruyter-
straat. Waar hun buren naar toe moesten weet 
ik niet meer. De buren van de andere kant, de 
familie Dijkman, moesten naar Leiden. Maar 
wij zijn in ieder geval in de Hoofdstraat terecht- 
gekomen en na een paar weken moesten wij 
ook daar weer uit, want mijn vader werkte niet 
in Noordwijk. 

NAAR SASSENHEIM
Toen kregen wij bericht dat wij naar Sassenheim 
moesten. Nou, wij zijn op een zondag naar Sas-
senheim gegaan, mijn vader, mijn moeder en 
ik, want ik mocht mee. Wij kwamen daar aan 
op Hoofdstraat 63 bij een grote villa, genaamd 
Beukenrode recht tegenover de Wasbeeker-
laan, waar de familie Krouwel woonde. Nou ja, 
je belt aan en maakt je bekend en de bewoners 
wisten dat er een familie uit Noordwijk zou ko-
men, die bij hen ingekwartierd moest worden. 
Toen mochten we binnenkomen in de salon, 
een ontzettend chic mooi huis was het. We 
hebben toen een heel gesprek gehad en kre-
gen de kamers te zien die wij zouden krijgen. 
Er was een zitkamer boven, een zit-slaapkamer 

voor mijn ouders, een badkamer, en een etage 
hoger kregen mijn broer Arie en ik allebei een 
dienstbodekamer. De dienstbodes Nel en Gré 
moesten thuis gaan wonen. Er was echter nog 
een familie die datzelfde adres gekregen had, 
zei mijnheer Krouwel. Van die familie die hier 
ook zou komen, weet ik helaas de naam niet 
meer. Er is wel contact geweest met de ge-
meente Sassenheim en de gemeente Noord-
wijk dat die familie toch niet zou komen. Het 
zou een weduwe geweest zijn met twee of drie 
zonen, maar dat ging dus niet door; de familie 
Hasper moest daar naar toe. Wij gingen weer 
terug naar Noordwijk.

DE FAMILIE HASPER IN SASSENHEIM
Een paar dagen later zijn wij met onze kleren 
en wat spulletjes daar dus terechtgekomen, 
maar het was heel anders, want je bent toch 
bij een ander in huis. Maar die mensen had-
den volop te eten en wij eerst ook, want we 
hadden aardappels uit Noordwijk van Jaap van 
der Meulen. Mijnheer Krouwel had echter ge-
zegd: "Nee, dat hoeft u niet meer mee te bren-
gen, want u krijgt aardappels van ons. U zet de 
mand in de schuur en als die leeg is – briefje 
en geld erin, en u krijgt een mand met aardap-
pels." Dus werden de aardappels bij Jaap van 
der Meulen in Noordwijk afbesteld. Toen de 

Oma Hoek, moeder Jacomine en Iny, op het achterbalkon van De Ruyterstraat 29. 
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mand een keer weer leeg was kwam mijnheer 
Krouwel ‘s avonds naar boven. We hadden hem 
niet eens gehoord want er lag overal dik tapijt. 
Hij klopte aan en zei dat wij geen aardappels 
meer zouden krijgen, omdat het in het vervolg 
voor het personeel zou zijn. Mijnheer Krouwel 
had op zijn bollentuin mensen uit Katwijk en 
uit Valkenburg werken, die op het laatst alleen 
nog voor eten wilde werken. Mijn ouders wa-
ren boos en verdrietig omdat we niets meer te 
eten hadden. Toen moesten we naar de gaar-
keuken in de vleesfabriek van Malmberg, schuin 
aan de overkant. Dit was toch wel heel anders 
dan wat we normaal gewend waren. Mijnheer 
Krouwel was niet echt aardig, dat hoorden we 
ook van het personeel dat op het bloembol-
lenbedrijf werkte. Mevrouw Krouwel, geboren 

Speelman, was een heel aardige vrouw die ons 
met Pasen (1 en 2 april 1945) eten bracht, dat 
zij stiekem van de zolder haalde. Op de zolder 
stonden allemaal kratten met aardappels, die 
Mijnheer Krouwel zelf afwoog voor wat er die 
dag gegeten mocht worden, daar mocht het 

personeel niet aankomen. Er hingen zijden 
spek, ham en zakken met tarwe, als je de trap 
op ging aan de rechterkant. De dienstbodeka-
mers waar Arie en ik sliepen, lagen links van de 
trap. Ik was echter een stoute meid en ik heb 
altijd aan die ham lopen likken, dat was zo lek-
ker.Van mevrouw Krouwel kregen wij met Pa-
sen dus aardappels en eieren die zij bij de eigen 
kippen had weggehaald en mijn vader had van 
een kennis uit Voorhout een emmer witlof ge-
kregen. Nou wij hebben toen een feest gehad, 
dat was grandioos. Onze oude buurtjes, de fa-
milie Dijkman, waren in de Bijdorpstraat in Sas-
senheim terechtgekomen, want hij werkte bij 
de Sikkens. De Sikkensmensen kregen allemaal 
eten zoals appelmoes, krentenbrood en andere 
dingen. Hun kinderen waren bij familie in Gro-
ningen en die hadden daar volop eten en zij 
hebben toen met Pasen met ons meegegeten 
en hadden ook hun eten meegebracht. We zijn 
allemaal zó ziek geweest, verschrikkelijk. Maar 
we laten het eten even achterwege, want ik 
heb in Sassenheim een vriendin leren kennen.

DE FAMILIE SANDBERG VAN BOELENS
Mijn vriendin was de dochter van de burge-
meester van Sassenheim, en heette Ernie Sand-
berg van Boelens. Naar school toe en weer van 
school naar huis liepen wij altijd dezelfde kant 

Van mevrouw Krouwel kregen 
wij met Pasen aardappels en 
eieren, die zij bij de eigen kip-
pen had weggehaald.

Villa Beukenrode aan de Hoofdstraat, gebouwd in 1929. 
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op. Haar ouders moest ik oom Rudolph en tan-
te Ines noemen, want ik mocht niet mijnheer of 
mevrouw zeggen en zij woonden naast de Ber-
nardus. Het gezin bestond uit vader Rudolph, 
moeder Ernestine (Ines), de zonen Herman en 
Rudolph jr. Dan nog mijn vriendin Ernie, die 
naar haar moeder genoemd was, en de jongste 
zoon Hans. Wij gingen naar de lagere christe-
lijke school in de Westerstraat (Kompasschool), 
totdat die in beslag werd genomen en wij naar 
het verenigingsgebouw moesten. 

Ernie kwam vaak met haar jongere broer Hans 
bij ons op Beukenrode. Hij vroeg dan aan 
mijn moeder wanneer die naaimevrouw weer 
kwam, want dan gaat ze weer die lekkere koek-
jes bakken van suikerbieten ha, ha, ha. Dat 
vond hij altijd zo lekker. Ik heb het met Ernie al-
tijd leuk gehad, maar ze hadden daar zeven on-
derduikers in huis. Er was daar een jongedame 
die hielp, wij noemden haar de kamerolifant, 
en dat was een zus van één van die jongens 
(onderduikers). Maar wij hebben die jongens 
zelf nooit gezien, we hebben dat later pas ver-
nomen. 
Mijn vriendin Ernie is later met een van hen 
getrouwd en naar Amerika verhuisd. Oom 
Rudolph en tante Ines zijn op een dag door 
de Duitsers meegenomen om ondervraagd te 
worden over de distributie van voedselbonnen. 
De NSB had dit bedacht en het is heel zwaar 
voor hen geweest en toen zij eindelijk thuis 
kwamen, waren ze kapot.

HOE HET VERDER AFLIEP
Schuin bij hen aan de overkant woonde iemand 
van het verzet, voor wie wij wel een paar keer 
briefjes gingen bezorgen. Op een zondag was 

er razzia en werden mijn vader en Arie mee-
genomen via de Wasbeekerlaan naar de grote 
weg. Al lopende richting Den Haag wisten bei-
den te ontkomen door zich in de struiken langs 
het talud te laten rollen, zonder opgemerkt 
te worden. Mijn moeder vroeg ’s avonds aan 
mijnheer Krouwel waar of hun jongens Alfred 
en Leo toch gebleven waren, maar kreeg daar 
geen antwoord op. "Ik heb u toch gezien toen 
u die Duitse soldaten brood met vlees gaf in 
de keuken", maar daar had mijn moeder niets 
mee te maken, kreeg zij te horen. Later kwa-
men die jongens weer tevoorschijn en wij heb-
ben nooit geweten waar hun schuilplaats was.
Leo was al getrouwd, maar woonde thuis en er 
was een dochter, die al het huis uit was. Alf-
red zat altijd maar het liefst bij ons boven, daar 
voelde hij zich op zijn gemak, tot ongenoegen 
van mijnheer Krouwel, die vond dat hij daar 
niet hoorde. De dienstbodes Gré en Nel had-
den een apart uitbouwtje in de keuken, waar zij 
moesten eten en ik kreeg dan op een schoteltje 
ook wat te eten. Vanaf de zolder hebben wij de 
bombardementen op de Klinkenberg gezien, 
zelfs op villa Beukenrode kon je de grond voe-
len schudden. Toen wij na de oorlog in mei of 
juni in de De Ruyterstraat terug kwamen, bleek 
ons huis helemaal leeg gehaald te zijn, net 
als bij onze buren. De Binders (inwoners van 
Noordwijk-Binnen) kregen hiervan de schuld 
en ik heb dagen door Noordwijk-Binnen gelo-
pen om te zien of ik iets terug kon vinden, maar 
heb nooit iets gevonden.

EPILOOG
Iny Hasper trouwde op 3 maart 1954 met Dick 
de Bruin en zij kregen vier dochters, Clazina, 
Conny, Anneke en Antoinette. Iny kwam op 
86-jarige leeftijd in Noordwijk te overlijden, 
maar voor die tijd heeft zij haar verhaal nog 
met verve aan het nageslacht weten over te 
dragen.

Ik heb het met Ernie altijd leuk 
gehad, maar ze hadden daar 
zeven onderduikers in huis.

Bronnen
- Opname gesprek met Iny de Bruin-Hasper op 11 maart 2018.
- Gemeentearchief Noordwijk / ELO.
- Dank aan Anneke Immerzeel-de Bruin voor de begeleiding en de familiefoto's.


