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Veldwachter Van der Werf speelde de sleutel van de kluis door 

aan Heesterbeek die het op zijn beurt in handen gaf van het 

georganiseerde verzet.

Cor Kooyman en Jan Schoen haalden de kluis leeg. Leen Scharp 

stond buiten klaar met een fi ets om de spullen te vervoeren. 

De buit werd verstopt onder de vloer van het huis van Jan 

Schoen aan de Van Coevenhovenstraat.

De Duitsers werden misleid door veldwachter Van der Werf en 

burgemeester Ter Punt. Alleen Bertus Heesterbeek moest als 

mededader onderduiken. De anderen ontsprongen de dans. 

Niemand werd bestraft. Er werden geen mannen tussen de 18 

en 40 jaar naar Duitsland gestuurd. 

Pas na de oorlog, op 7 mei 1945, halen gemeenteambtenaren 

het bevolkingsregister weer uit de geheime schuilplaats 

tevoorschijn.

Heemskerk kende tijdens 
de Duitse bezetting een 
georganiseerde vorm van 
verzet die vooral in 1945 van 
zich deed spreken. 
Tot een van hun meest 
geslaagde operaties behoort 
de reddingsactie van het 
Heemskerks bevolkingsregister.

De redding van het Be-
volkingsregister
Begin januari 1945 moesten alle Heemskerkse mannen van 18 

tot 40 jaar zich melden om in Duitsland te gaan werken. 

Om deze maatregel uit te kunnen uitvoeren, dienden de 

Duitsers te beschikken over de gegevens van het Heemskerks 

bevolkingsregister. In het (oude) gemeentehuis werd het 

register opgeborgen in een grote kluis.

Om de tewerkstelling van Heemskerkers in Duitsland te 

verhinderen besloot de Heemskerkse illegaliteit onder leiding 

van Cor Kooyman, Jan Schoen, Wim Hennink en Leen Scharp 

de hele kluis met register en al leeg te halen. Dankzij de 

medewerking van ambtenaar Bertus Heesterbeek, veldwachter 

Van der Werf en NSB-burgemeester Ter Punt lukte deze actie. 

Een nieuw vervalst persoonsbewijs 
voor Bertus Heesterbeek. Tijdens zijn 
onderduikperiode gaat hij door het 
leven als Hendrik Beentjes.

Cor Kooyman, commandant K.P. 
(Knokploeg), leidde de actie.

NSB-Burgemeester Ter Punt.Veldwachter Van der Werf.

Het stadhuis tijdens de Duitse bezetting.

De kluis van het stadhuis.

Het huis van Jan Schoen 
aan de Van Coevenhovestraat.

Jan Schoen en zijn vrouw.


