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hoofdstuk 3: ENGELANDVAARDERS VANAF DE ZIJPER KUST

Inleiding
In totaal zijn tenminste 75 boten en bootjes vanaf de 
Hollandse kust richting Engeland vertrokken – vele 
vluchters hebben het niet gehaald. Ruim 150 man-
nen hebben in de eerste oorlogsjaren vanaf de Zijper 
kust, inclusief Callantsoog en Groote Keeten, de 
riskante overtocht naar Engeland gewaagd. Hoeveel 
slaagden er in hun missie?
De Kring Vrienden van de Hondsbossche heeft in 
1995 een boekwerkje uitgegeven van de hand van 
Jan Bruin en Jan van der Werff, getiteld Springplank 
naar de vrijheid... De Hondsbossche Zeewering, ver-
trekpunt van Engelandvaarders in 1941. Daar heb ik 
dankbaar gebruik van gemaakt voor dit hoofdstuk, 
evenals van enkele andere publicaties (zie het litera-
tuuroverzicht).

Tussen augustus en november 1941 hielpen de vissers 
Willem en Jaap (die zelf een mislukte Engelandvaart 
achter de rug had) Snip uit Schoorl zo’n 16 mensen 
om vanaf de Hondsbossche zee te kiezen. Ze hadden 
onder meer ook de hulp van Pettemer Fock Breed, 
eigenaar van een bodedienst. Maar de bekendste 
hulpverleners van Engelandvaarders vanaf de Zij-
per kust waren dijkbaas J.C. Bellis uit Petten en 
zeilmaker en handelaar in scheepsbenodigdheden P. 
Barends uit Den Helder, die in 1941 in Krommenie 
verbleef. De laatste verzorgde de ‘bootjes’.

Jan Cornelis Bellis
De in 1877 in Zijpe geboren Bellis begon als uitvoer-
der in dienst van het Hoogheemraadschap van de 
Hondsbossche en Duinen tot Petten; in 1912 werd 
hij opzichter en dijkbaas. Voorts was  hij 11 jaar 
raadslid voor de SDAP in Zijpe en bestuurslid van 
het NVV (vakbond). Ook dreef Bellis enige jaren een 
café, maar hij sloot dat weer toen hij bemerkte dat 
“veel onder hem werkende mannen nogal eens hun 
zuur verdiende centen in zijn etablissement verzo-
pen”.
In 1900 trouwde Jan Bellis met Grietje Burger en 
samen kregen ze zeven kinderen: vijf dochters en 
de zonen Jan Jr. en Arie. Ze woonden toentertijd 
in diverse huizen aan de Leihoek, aan de voet van 

de zeewering. De 
zonen Jan en Arie en 
broer Gerrit Bellis 
waren bij de hulp aan 
de Engelandvaarders 
betrokken. De fami-
lie Jan Bellis had ook 
een onderduikster in 
huis, het joodse meisje 
Kate Isenborgh, die 
in huize Bellis zonder 
problemen de oorlog 
doorkwam.

Zoon Jan vertelt:
“In de zomer van 1940 werd mijn vader door iemand 
uit Amsterdam, een zekere Graaf, benaderd. Deze 
vroeg hem of hij zijn medewerking wilde verlenen 
aan mensen die met een bootje naar Engeland wilden 
oversteken. Zij kwamen bij mijn vader omdat hij 
dijkbaas was aan de Hondsbossche Zeewering. Men 
wilde weten wanneer en waar of ze het best in zee 
konden komen. We wisten intussen dat de Duitsers 
tot alles in staat waren. Je stond er echter niet bij stil 
dat je met je leven speelde. Dit bleek later wel ter-
dege!
Er waren heel wat mensen die de oversteek wilden 
wagen. Officieren van de krijgsmacht, Joden, weten-
schappers en studenten. Deze mensen wilden niet 
meer onder het Duitse juk leven en door te vluchten 
naar Engeland van daaruit de Duitsers bestrijden. Dit 
was een gevaarlijke onderneming. De bootjes moes-
ten in het donker op een lorrie worden gezet en langs 
een spoorbaan de dijk worden opgebracht. Hier 
hielp mijn broer(Arie)  bij. Hij had een paard om de 
lorrie omhoog te trekken en hij hielp bij het te water 
laten. Dit alles moest in een half uur à drie kwartier 
gebeuren omdat de grenswachters (Duitsers) om het 
uur van Petten naar Camperduin liepen. Als ze ge-
passeerd waren werd er met man en macht gewerkt. 
Was het bootje eenmaal in zee dan moest er geroeid 
worden. Soms met een hulpmotortje. En dan maar 
hopen dat het weer goed bleef en dat ze geen Duitse 
patrouilleboten zouden tegenkomen. Zelf heb ik één 
keer geholpen. Mijn broer was toen ziek.
Er zijn heel wat bootjes vertrokken, maar ze zijn 
lang niet allemaal aangekomen. Soms werden ze op 
zee  gepakt en anderen zijn verdronken. Het was een 
riskante onderneming.”

Eerste poging: jonge marineofficieren
Maar de eerste poging ging zonder de familie Bellis. 
Op 29 april 1941 waren de jonge marineofficieren 
Jhr. Jan Jacob Storm van ’s-Gravezande en Abra-
ham de Jong de eersten die de Hondsbossche als 
springplank op hun vlucht naar Engeland gebruik-
ten. En met succes. Ze wilden na de capitulatie van 
Nederland en hun ontslag uit actieve dienst zo snel 
mogelijk naar de geallieerden aan de overkant van de 
Noordzee. Ze kregen hulp van de in marinekringen 

Fock Breed voor zijn auto.

Jan Cornelis Bellis.
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bekende bootjesman 
Pieter Barends en van 
marine collega Wil-
lem F. Coolhaas en 
zijn vrouw, die in 
Schoorl woonden. 
Coolhaas bouwde daar 
de plaatselijke OD op 
[OD=Ordedienst, een 
organisatie die door 
militairen was opge-
zet om meteen na de 
capitulatie van de Duit-
sers de vooroorlogse 
machtsverhoudingen in 
Nederland te herstel-
len] 

De 12-voets jol van de twee Engelandvaarders lag 
in het Hargergat. De betrouwbare dorpssmid Fons 
Leijsen aan de Heereweg in Schoorl maakte een 
wagentje om de jol te vervoeren naar en over de 
Hondsbossche. Het echtpaar Coolhaas verkende de 
situatie ter plekke (het wachtlopen door de Duitsers). 
Om een uur of elf ’s avonds vertrokken ze. De Jong 
vertelde na de oorlog Coolhaas het verloop en de af-
loop van de reis:

“Met de wind mee roeiden we om de beurt de gehele 
nacht door om zo ver mogelijk uit de kust te komen 
alvorens de aanhangmotor te gaan gebruiken. Bij 
het aanbreken van de dag passeerden we rakelings 
een Duits konvooi. We gingen plat op de bodem 
van de jol liggen en werden gelukkig niet ontdekt. 
We probeerden daarna de aanhangmotor te starten. 
Dat gelukte niet, waarna we besloten de motor dan 
maar over boord te zetten. De wind was ondertussen 
fors toegenomen, de golven werden hoger. Het was 
inmiddels al woensdagmiddag. Door vermoeidheid 
zagen we op een geven moment geen kans meer de 
kop van de jol recht op de aanschietende golven te 
houden. Een dwarszee sloeg over de boot heen. Van 
het ene op het andere moment lagen we vol in het 
water. Alle spullen waren overboord geslagen. Door 
onze zwemvesten bleven we drijven. We konden ons 
vastklampen aan de nog net drijvende boot. Tegen de 

avond, net voor we de moed opgaven, moe en versuft 
als we waren, werden we opgemerkt door een Britse 
torpedobootjager.” 
De Jong werd na de oorlog als kapitein ter zee com-
mandant van de marinebasis te Amsterdam. Storm 
van ’s-Gravezande overleefde de oorlog niet, hij 
sneuvelde bij de slag in de Javazee toen de Japanners 
zijn schip Hr.Ms. De Ruijter tot zinken brachten. 

Gevangen
Op de avond van de 28e mei 1941 waagden de 27-
jarige sergeant-boordschutter en vliegtuigmaker 
op Schiphol Jan Eigeman samen met Walter ter 
Schiphorst (23 jaar, uit Bloemendaal), Wim Sap (29) 
en Max Weehuizen (student aan de Rijksluchtvaart-
school in Amsterdam) een poging. Voor Eigeman 
was dat z’n derde poging. Tegen middernacht kwa-
men ze op het strand voor de zeewering en gingen 
in zee. Maar eenmaal op de Noordzee begonnen de 
problemen en ze koersten richting IJmuiden. Hun 
boot sloeg stuk tegen de zijkant van een visserslogger 
uit IJmuiden. Ze moesten aan boord en eenmaal in 
de haven werden ze afgevoerd naar het Oranjehotel 
in Scheveningen. Ze overleefden, maar bleven tot de 
bevrijding in Duitse gevangenschap.

Vermist
W.J. (Bob) Gazan (geboren in 1919, werkzaam in 
de tabaksgroothandel van zijn vader en betrokken 
bij verzetswerk) en 2e luitenant der artillerie Rob 
Kievits van het Koninklijk Indisch Leger deden op 
2 juni 1941 een poging om naar Engeland te varen. 
Met een door Pieter Barends daartoe geprepareerde 
jol. Ze kozen zee bij de Hondsbossche met hulp van 
o.m. Jan Bellis jr., maar sindsdien is er niets meer van 
hen vernomen.

Arts als kompas
Op 18 juni 1941 vertrokken de joodse arts Ben Sa-
jet, zijn zoons Herman en Jaap, machinist Kees de 
Graaf, verzetsman majoor Willem den Boer en Louis 
Gerards naar Engeland. In een slechts 4,5 meter lang 
bootje en met hulp van dijkbaas Bellis. De andere 
helper Herman Corbière stapte uiteindelijk ook aan 
boord (“ik kan niet meer terug”, hoewel dat niet 
afgesproken was). Ze roeiden, zetten de motor aan, 
maar hadden geen verstand van navigeren. Toen 
strekte dr Ben Sajet zijn arm uit naar de Poolster, 
die toevallig goed zichtbaar was, en loodrecht op de 
richting van zijn arm sturend voeren ze van oost naar 
west. Uiteindelijk kwamen ze in Engeland.

 J.J. Storm van ’s-Gravezande.

Pieter Barends met zijn moeder en zoontje voor het huisje ‘Piggelmee’ bij 
Callantsoog, in gezelschap van twee Sudeten Duitsers.

Bob Gazan Rob Kievits.
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Ben Sajet
Hij was geboren op 17 maart 1887 in de Amster-
damse jodenhoek, volgde een opleiding tot arts, 
werkte als sociaal medicus, als geneesheer-directeur 
van sanatorium Zonnestraal, als huisarts, als raadslid 
van de S.D.A.P. en de PvdA (gedurende 40 jaar). Ben 
Sajet was dus al 54 jaar oud (of jong) in juni 1941, 
veel ouder dan de andere Engelandvaarders. Hoe 
verging het Sajet en zijn kompanen na hun geslaagde 
Engelandvaart?
Nadat ze na hun angstige avontuur op zee in het En-
gelse Lowestoft aankwamen werden ze, met excuses, 
door de politie opgesloten.

“Zij hebben ons vriendelijk behandeld, maar natuur-
lijk gingen er ook spionnen over, dus men moest wel 
voorzichtig zijn. De daaropvolgende dag werden 
we als arrestanten met de trein naar Londen overge-
bracht. Daar kwamen we in een groot huis dat heel 
mooi gelegen was, met een grote tuin en een vijver 
erbij. Maar goed, daar zaten degenen geïnterneerd die 
op een dergelijke manier als wij naar Engeland waren 
gekomen. We hebben het daar verschrikkelijk goed 
gehad, we konden zelfs zwemmen, maar toch waren 
we vanzelfsprekend geïnterneerden (...)
We bleven een dag of wat in dat tehuis en er kwam 
iemand naar ons toe, die ons ondervroeg. Mijn 
ondervrager zei me: ‘Ik ken u wel, mijn naam is Jack-
son’. Nou, dat was niet zo, zijn naam was Pinto (de 
overste, die heel wat mensen die als spion naar Enge-
land waren gekomen heeft ontmaskerd).
De mannen werden ondervraagd over wat er in 
Nederland gebeurde. Na een paar weken werden ze 
vrijgelaten. De zoons Sajet kwamen bij de Engelse 
marine en ook de anderen gingen in militaire dienst. 
Ben Sajet werd enige tijd scheepsarts, verbleef in de 
Verenigde Staten en op Jamaica en kwam in 1943 
weer terug in Engeland, waar hij in (Nederlandse) 
regeringscommissies zat: over de gezondheidszorg na 
de oorlog, over de repatriëring van Nederlanders van 
over de hele wereld naar Nederland. 

Mislukt
Op 23 juli 1941 deden vijf marineofficieren en burger 
Willem Gerbrandy (neef van de toenmalige minister-
president) een poging om vanaf de Hondsbossche 

weg te komen. Die poging mislukte, drie van de 
mannen werden gearresteerd en naar gevangenkamp 
Schoorl gebracht en vervolgens naar de gevangenis 
in Scheveningen (het beruchte Oranjehotel). Tezelf-
dertijd wilden vijf man met een ander bootje naar 
Engeland. Ook zij werden ontdekt door de Duitsers, 
maar wisten te ontsnappen. Twee van hen, waarvan 
een gewond, werden verzorgd in de boerderij aan 
de Belkmerweg waar Piet de Boer, z’n moeder en 
zijn twee jongere broers Tamis en Cor woonden. 
Het moest allemaal heel voorzichtig want de met 
een Duitse vrouw getrouwde werkman van De Boer 
mocht niet weten dat er vluchters in huis waren. Piet 
de Boer was verloofd met Jannie Eriks (van boerderij 
De Verzorging aan de Pettemerweg). [ zie voor een 
uitgebreid verslag van deze mislukte Engelandvaart-
actie Petten 1940-1945, p. 12-20]

De hoogste prijs
De meeste pogingen om vanaf de Hondsbossche 
en omstreken naar Engeland te komen zijn helaas 
mislukt. Van de ruim 150 mannen die een poging 
waagden zijn er hooguit maar 14 daadwerkelijk in 
Engeland terecht gekomen.
Jan Bellis, de dijkbaas, betaalde de hoogste prijs voor 
zijn moedige hulp bij de Engelandvaart. Op 17 de-
cember 1941 werd hij gearresteerd voor het ter zijde 
staan van illegale Engelandvaarders. Hij kwam via de 
gevangenis (Huis van Bewaring Weteringschans Am-
sterdam) en het kamp Amersfoort uiteindelijk in het 
concentratiekamp Buchenwald terecht, “waar van de 
grote sterke man van 200 pond niet veel meer (over-
bleef) dan een wrak. Uitgeput door het slavenwerk, 
uitgemergeld door het slechte eten en murw geslagen 
door de kampbewakers” bezweek hij  daar op 12 
december 1942.   [Petten 1940-1945, p. 22 vermeldt 
gevangen genomen op 12 december 1941 en overle-
den 17 december 1942]
Bellis heeft, ondanks zware verhoren, niets gezegd 
over andere betrokkenen. Hij heeft een grote indruk 
in Petten achtergelaten en op 4 mei 1951 is ter zijner 
nagedachtenis in het dorp een monument onthuld.

Het door Lies Cosijn gemaakte keramisch tableau, onderdeel van het 
gedenkteken/monument voor J.C. Bellis in Petten. Tekst: ‘En niet één van 
de ongeborenen zal de vrijheid ooit zo beseffen (J.C. Bloem). Foto George 
Stoekenbroek 1989.

Staand v.l.n.r. Herman Corbière, Louis Gerards, Jaap Sajet, Herman Sajet; 
zittend Kees de Graaf, majoor W. den Boer en dr Ben Sajet.
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Afvaart Callantsoog
Na een mislukte poging half augustus werd op 17 
september 1941 een nieuwe poging om naar Enge-
land te komen ondernomen door K.H. Schilp, H.G. 
Broekman (gemeenteambtenaar in Amsterdam en 
reserve-officier der artillerie), J.R. Morré (leraar aan 
de Amsterdamse machinistenschool), Jan Emmer, 
R.E. Sanders (accountant) en A.E. (Ted) de Jong 
(voormalig machinist bij de Rotterdamse Lloyd en 
verzetsman). De vijf hadden een bootje gekocht, dat 
wat ingekort en in een gesloten vrachtwagen naar 
Callantsoog laten brengen. Ze vertrokken bij boer-
derij Oranje Vrijstaat aan de Voorweg benoorden 
Callantsoog. Een paard trok de boot. Ze haalden de 
zee en werden op 19 september opgepikt door een 
Britse mijnenveger. Op 3 oktober 1941 werden de 
mannen ontvangen door koningin Wilhelmina, die ze 
een Edammer kaas overhandigden. 

Deze vijf Engelandvaarders kregen hulp van de 
Callantsogers K. Unk (wees de beste route door de 
duinen), Dirk en Simon Baken Gz (liepen wacht 
langs de Duinweg) en Cor Unk, die het paard mende.
“Voorts bewezen gérant Frans Kruidbos, zijn vrouw 
Alie en dochtertje Toetje van het door de Duitsers 
tot Ortskommandantur bestempelde hotel/pension 
De Groote Villa (eigendom van Joh. Pool Rz uit 
Hoogwoud) de vluchters een enorme dienst door 
zogenaamd op de avond van die 17e september een 
verjaardagsfeestje te vieren waarop aan de Duitsers 
rijkelijk een ‘rumba’ werd geschonken. Geen won-
der dat de Grenzschutz, de Duitse kustpatrouille, 
beneveld door dit mixdrankje van jenever, rum en 
vermouth geen oog had voor wat er zich verderop 
langs de vloedlijn afspeelde.” 

Vijfluik
Al tijdens de oorlog werden in Engeland de namen 
van de omgekomen Engelandvaarders vastgelegd ten 
behoeve van een eventueel monument in het bevrijde 
Nederland. Dat resulteerde na 1945 in een Vijfluik, 
geplaatst in een kapel op de erebegraafplaats te Loe-

nen (Gelderland). Hierop stonden in 1995 inmiddels 
300 namen van verzetsmensen en Engelandvaarders. 
En nog steeds worden namen van slachtoffers uit die 
tijd bijgeschreven.

Van de Engelandvaarders die vanaf de Hondsbossche 
Zeewering en naaste omgeving vertrokken, maar 
onderweg zijn omgekomen, gesneuveld, verdwenen 
of in Duitse gevangenschap zijn overleden, waren in 
1995 de volgende namen op het Vijfluik geplaatst: 
J.W. Gazan, R. Kievits, W. Gerbrandy, J.J. Storm van 
’s Gravezande, H. Maas, K. Broese van Groenou, 
J.A. Jacobson, W. Bote Schrage, C.J. Sporre, H.J. 
Aberson, A. de Gier, J.C. Kwinkelenberg, C. Reyers, 
J. Emmer, J. Sajet, A. Turfreijer.

Kaartje van Callantsoog en omgeving met de vluchtroute.

Hotelpension De Groote Villa te Callantsoog.

Het vijfluik te Loenen.


