
Dirk Gijsbertsen was medisch 
instrumentmaker en vrijwilliger 
bij de Bussumse hulp- ofwel 
blokbrandweer. 

Naar zeggen had Dirk tijdens de 
oorlog, weliswaar niet in geor-
ganiseerd verband, verzetsda-
den verricht. 
Op 25 januari 1945, een ijskoude 
dag in de hongerwinter, werd 
deze 33-jarige vader van toen 
nog drie jonge kinderen dood-
geschoten. 
Dirk werd vastgehouden in de 
Brandsmaschool aan de Graaf 
Wichmanlaan, in afwachting van 
deportatie naar een werkkamp. 
Hij probeerde via een afvoerpijp 

te ontsnappen. Op post staande 
Duitse militairen (de school deed 
dienst als Wehrmachtgebouw) 
schoten hem in zijn rug. Dirk was 
op slag dood. 
Zijn weduwe kreeg zijn bebloe-
de overhemd overhandigd. Dirks 
ontzielde lichaam lieten de Duit-
sers als afschrikwekkend voor-
beeld nog een dag in de sneeuw 
liggen. 
 
Ada, Kees en Ans, de kinderen 
van Dirk, verkeerden lang in de 
veronderstelling dat hun vader 
bij een razzia was opgepakt. Het 
verhaal ging dat hij met meerde-
re mannen opgesloten was, en 
dat een aantal van hen wel kans 

had gezien te ontsnappen. Ja-
renlang waren met name de zus-
jes tevergeefs op zoek geweest 
naar ‘die andere mannen’. 

Razzia’s
De laatste grote razzia in Bus-
sum was op 24 oktober 1944. Bij 
deze ‘genadeloze jacht op man-
kracht’, die de hele dag duurde, 
werden 800 mannen tussen de 
17 en 50 jaar bijeengebracht en 
weggevoerd naar werkkampen.
Dirk Gijsbersten was daar niet 
bij. Drie maanden later werd hij 
alsnog opgepakt. Dat zal niet 
bij een razzia geweest zijn. Mis-
schien is hij verraden door zijn 
‘vriendin’. Wie bevond(en) zich 
toen verder nog in de Brands-
maschool? En heeft Huizenaar 
Jacob Bunschoten, die de dag na 
deze moord naar de Brandsma-
school werd vervoerd, Dirk nog 
in de sneeuw zien liggen? Onbe-
antwoorde vragen.

Oorlogsslachtoffer
Naarmate de oorlog voort-
schreed leden steeds meer men-
sen aan difterie. Vooral kinderen 
overleefden deze ziekte vaak 
niet. Dirks zevenjarige zoontje 
was één van hen. Op 16 juni ’44, 
een prachtige zomerdag, over-
leed Jantje Gijsbertsen. Ada: “Hij 
lag daar in zijn kistje met een 
mooi wit bloesje aan, handjes 
gevouwen. En de kamer vol geu-
rende violieren”. 

Vader Dirk had recht op een 
oorlogsgraf. Maar zijn weduwe 
wilde hem graag bijzetten bij 
Jantje.

NB. Na de oorlog werden gear-
resteerde NSB-ers in de Brands-
maschool samengebracht voor 
verdere afvoer naar strafkam-
pen. De rollen waren omge-
draaid.
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NSB-burgemeester Nieuwen-
huijs na zijn arrestatie bij de 
Brandsmaschool (foto Beeld van 
Bussum).Razzia-plakkaat 1944.

Trouwfoto Dirk en Bertha Gijbertsen.


