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75 jaar Brassband Valerius

Gebundeld in 28 pagina’s magazine
75 jaar christelijke Brassband Valerius. Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom heeft het bestuur 
besloten tot het maken van een heus Valerius-magazine, boordevol informatie over de brassband. Niet 
alleen voorzitter Johan Hoorn komt erin aan het woord en een stukje geschiedenis wordt verhaald, 
ook is er volop ruimte voor de verhalen van oud-muzikanten. De ‘vreemden’ worden voor het voetlicht 
gehaald en oudste lid, Willem van der Veer, vertelt over ‘zijn’ Valerius. Het magazine is een uitgave van 
GBU grafici in samenwerking met Valerius, en wordt vandaag (dinsdag)  over Urk verspreid. Pieter 
Keuter (links) overhandigde namens GBU grafici het eerste exemplaar van het Valerius-magazine aan 
Willem van der Veer (tweede van links). Daarnaast kreeg de brassband een cheque  aangeboden van het 
grafisch bedrijf ter gelegenheid van het jubileum. Kobus Kaptijn (rechts) overhandigde dat cadeautje 
aan Valerius-voorzitter Johan Hoorn (tweede van rechts).

In de jaren na de oorlog bleef 
het binnen bepaalde fami-
lies stil. Mensen waren ge-
traumatiseerd en ‘niet pra-
ten’ over het verlies of over de 
gruwelijke ervaringen moest 
de pijn draaglijk maken. Op 
Urk waren er ook zulke fa-
milies, bijvoorbeeld die van 
Hakvoort en Pasterkamp. 
Een reis naar Neuengamme 
in de eerste meidagen van 
2012 doorbrak na 67 jaar die 
stilte. ,,Eindelijk vielen de 
puzzelstukjes op hun plaats. 
Een indrukwekkende en 
ontroerende reis.”

Pieter Hakvoort en zijn aanstaan-
de schoonzoon Andries Paster-
kamp werden in mei 1944 gear-
resteerd door de Duitsers. Beiden 
kwamen nooit meer terug op Urk. 
,,Er is binnen de familie nooit ge-
praat over het verdriet en over 
wat er gevoeld werd”, vertelt Jan-
neke Brouwer (40), dochter van 
Albert en Ede Brouwer-Gerssen. 
Haar moeder, kleindochter van 
Pieter Hakvoort, overleed vorig 
jaar. ,,Vlak voor haar sterven be-
gon ze te vertellen. Ze woonde bij 
haar opoe Aole in. Als opoe ging 
slapen, hoorde mijn moeder haar 
altijd zeggen: ‘genacht Pieter’. Het 
maakte diepe indruk op haar. Ook 
dat ze als 6-jarig meisje mee ging 
om de stoffelijke resten van haar 
opa op te halen om herbegraven 
te worden op Urk, herinnerde ze 
zich nog goed.” 

Op de dag van de begrafenis van 
haar moeder was Janneke bij do-
minee Zuidhof thuis, waar ze het 
boek ‘Nederlanders in Neuen-
gamme’ zag liggen. Ze vertelde 
Zuidhof over haar overgrootva-
der en de stilte rondom zijn per-
soon, zijn leven en zijn sterven. 
,,Zuidhof vertelde mij toen over 
zijn opa, iemand die Neuen-
gamme heeft overleefd, maar ge-
traumatiseerd was teruggekeerd. 
Dominee Zuidhof was al een paar 
keer in Neuengamme geweest - 
ook om te weten te komen wat er 
was gebeurd. Zo kwamen we op 
het idee om een reis naar Neu-
engamme te organiseren voor de 
twee Urker families.” 
Stichting Urk in Oorlogstijd nam 
de organisatie op zich en was ook 
inhoudelijk betrokken. Op 2 mei 
vertrok het gezelschap van acht-
tien personen naar Kamp Amers-
foort, Neuengamme, de bijkam-
pen en de plaats waar het schip 
Cap Arcona zonk, waarbij Andries 
Pasterkamp overleed. Op iedere 
plek werd een krans gelegd, her-
dacht en was de saamhorigheid 

voelbaar. ,,Die verbondenheid met 
elkaar, dat was het mooiste van al-
les. Na de oorlog waren de banden 
tussen de twee families verstoord 
geraakt. Des te mooier dat er nu 
zoiets kostbaars ontstond.”

Verwachtingen
,,We waren allemaal met andere 
verwachtingen aan deze reis be-
gonnen”, zegt Wilma Hakvoort 
(49), achterkleindochter van Pie-
ter Hakvoort. ,,Ik dacht: ‘effen 
kieken waor ze ezeten eawen’. Zo 
simpel was het niet. Doordat er 
nooit gepraat is binnen de fami-
lie over mijn overgrootvader, was 
voor mij niet duidelijk wie hij was 
geweest. Nu kwam hij dichtbij en 
zagen we hoe zijn laatste maan-
den waren geweest. Zijn naam 
staat genoteerd op een vaandel in 
het gedenkhuis in Neuengamme. 
Zijn foto die we hadden meegeno-
men werd zonder pardon door de 
gids opgehangen. ‘De naam Pieter 
Hakvoort heeft nu ook een gezicht 
gekregen’, zei hij. Er kwam op dat 
moment heel veel in mij los. Ik 
had nooit gedacht dat het me zo 
zou raken.”

Het leed dat Pieter Hakvoort en An-
dries Pasterkamp moesten door-
staan in Amersfoort, Neuengamme 
en de buitenkampen was voor de 
groep Urkers moeilijk om te zien. 
Joekie (29), zus van Janneke: ,,Mijn 
overgrootvader kwam vanuit de 
kleine Urker gemeenschap in ver-
schillende kampen terecht. Eerst 
had hij Andries Pasterkamp nog 
bij zich, maar na ongeveer een half 
jaar scheidden hun wegen. Het is 
aangrijpend om te zien en te horen 
wat Pieter en ook Andries meege-

maakt moeten hebben. Ze zijn in 
de kampen tot een nummer ge-
maakt, hun waardigheid werd hun 
afgenomen. Ik kan me voorstellen 
dat ze zich erg alleen gevoeld moe-
ten hebben, ook al waren er massa’s 
mensen in die kampen.”

Twee kanten
Het beeld dat Janneke had bij haar 
overgrootvader, had twee kanten. 
,,Hij was een held, want hij had im-
mers verzetswerk gedaan, Joden 
en piloten uit de handen van de 
Duitsers gehouden? Maar eerlijk 
gezegd voelde ik ook wel eens 
iets van boosheid als ik aan hem 
dacht. Voor piloten, Joden en an-
dere onderduikers stond hij klaar, 
maar had hij ook aan zijn eigen 
gezin gedacht? Zijn vrouw en kin-
deren moesten na de oorlog wel 
zonder hem verder.” 
Een ontmoeting met een 85-jarige 
Joodse man, Henryk Francuz, ver-
anderde dat. Hij had Auschwitz, 
Neuengamme en de ramp met de 
Cap Arcona overleefd. Na 67 jaar 
vertelde hij zijn verhaal aan be-
zoekers, tijdens een herdenking 
waarbij de Cap Arcona centraal 
stond. Later kwamen de Urkers 
hem opnieuw tegen op het ma-
rineschip, dat hen naar de plaats 
bracht waar de Cap Arcona begin 
mei 1945 zonk. ,,Door het verhaal 
van Henryk en de manier waarop 
hij praatte, voelde hij voor mij als 
mijn eigen overgrootvader. Waar-
schijnlijk ervoer hij ook iets van 
mij in zichzelf. We raakten allebei 
geëmotioneerd en toen we elkaar 
omhelsden, zei hij: ‘je bent een 
goede kleindochter’. Misschien 
was dat hetgene waarnaar ik op 
zoek was, wat ik wilde horen.”

De reis
Woensdag 2 mei begint de reis op Wijk 1-20, in het voormalig woonhuis 
van Pieter en Aaltje Hakvoort. Hakvoort werd hier op maandag 29 mei 
1944 gearresteerd. Andries Pasterkamp was ’s middags al gearresteerd. 
De reis gaat naar Kamp Amersfoort. Pieter Hakvoort en Andries Paster-
kamp verbleven hier tot 13 oktober 1944. 
De groep Urkers gaat naar de begraafplaats van subkamp Meppen-
Versen, het kamp waar Pieter Hakvoort in december 1944 overleed. 
Kleinzoon Pieter Gerssen en zijn vrouw Lummie leggen een bloemstuk 
neer ter nagedachtenis aan hun bèbe. Er wordt een expositie bezocht 
in Esterwegen, die gaat over de Emsland-kampen.
Op 3 mei woont de groep Urkers de herdenking in Neustadt bij. De Cap 
Arcona staat centraal, het schip dat op 3 mei 1945 werd gebombardeerd 
door geallieerde vliegtuigen en waarbij Andries Pasterkamp omkwam. 
Bij de plechtigheid leggen zijn nichten Lucrèce van Oosterom en Ada 
Toby een bloemstuk neer. Vervolgens wordt er met een marineboot 
een bezoek gebracht aan de Lübecker Bocht, de plaats waar het schip 
uiteindelijk is gezonken. Bloemen gaan te water.
Op vrijdag 4 mei brengt de groep een bezoek aan het voormalig concen-
tratiekamp Neuengamme, waar Pieter Hakvoort en Andries Pasterkamp 
voor het laatst samen waren. Ter nagedachtenis aan hen wordt een 
bloemstuk bij het monument gelegd. De reis gaat terug naar Urk, om 
de Dodenherdenking bij te wonen. Stichting Urk in Oorlogstijd legt een 
krans, waarna Janneke en Joekie Brouwer met Janneke Gerssen een 
bloemstuk leggen voor Pieter Hakvoort en zijn zoon Jan Hakvoort, die 
omkwam door een noodlottig ongeval tijdens de bevrijding. Ook Pieter 
Brands en Petra en Wilma Hakvoort leggen bloemen voor hen neer.

Twee Urker families op reis naar Neuengamme

Samen herdenken

n Familieleden van Andries Pasterkamp en Pieter Hakvoort brachten een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Neuengamme.

n Urkers legden bloemen bij het monument dat herinnert aan de ramp met de Cap 
Arcona en waarbij Andries Pasterkamp om het leven kwam.


