
Frieslandborrel 5 april 2022 

 

Bezoek Kazemattenmuseum Kornwerderzand. 

 

In exclusief gezelschap van een tiental trouwe bezoekers van de Frieslandborrel die zich vrij konden 
maken werd onder bijna winterse omstandigheden op 5 april een bezoek gebracht aan het 
Kazemattenmuseum. Het idee is ontstaan om na de verplichtte quarantaineperiode van de corona 
even een extraatje te doen buitenshuis. Het oog viel op Kornwerderzand. 

Wat een mooi museum staat hier aan de kop 
van de Afsluitdijk – grotendeels verborgen 
onder 3 meter beton. Het wordt in stand 
gehouden door enthousiaste vrijwilligers met 
veel kennis van zaken. 

Aan historie geen gebrek en dit alles wordt 
door heel veel inzet ook in goede staat 
gehouden. Een rondleiding langs de diverse 
kazematten/bunkers laat zien dat het voor de 
tegenstander een bijna onmogelijk opdracht 

was om binnen te komen.   

Te vuur en te zwaard werd in de meidagen van 1940 door slechts 225 Nederlandse soldaten de 
Duitse Blitzkrieg tegengehouden. 

Overgave was er niet bij – maar door de algehele capitulatie was men wel gedwongen om de wapens 
neer te leggen. 

Voor wat betreft de voeding en onderkomen was het allemaal 
uitstekend geregeld.  Met een stevige maaltijd van Rats – Kuch en 
Bonen was het goed uit te houden. Men kon zeker een maand vooruit. 
Door extra personeel was er echter niet voor eenieder een gedekt bedje 
van stro aanwezig. Niet klagen svp – door een uitgekiend rooster kon 
iedereen op tijd een opgewarmd bedje van de voorganger opzoeken.  

Al met al een prima locatie om alleen of met een gids rond te dwalen. 
Neem er wel de tijd voor. 

 

 

Bezoek voor meer info de website: www.kazemattenmuseum.nl 

De volgende bijeenkomst van de Frieslandborrel is 7 juni op de locatie in Leeuwarden. 

Daarna zomerreces en als het aan ons ligt  - zien we elkaar op de eerste dinsdag in september weer 
terug. 

Jelle en Johan 



 

 

Stelling Kornwerderzand:  
 
Bronnen van de beide illustraties 
Wikipedia:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Stelling_Kornwerderzand 
Stichting de Greb: https://www.grebbeberg.nl/indez.php?page=forum_discussiegroep 
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