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Speurtocht stempelkussen verder bij 
Stichting Egmond ’40-’45  

1 Juli 2019 
 

 

  
Martijn Visser zet de loep op Helga Jaburgs stempelkussen. © Foto Ronald Goedheer 
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Castricum 01 juli 2019. 

We gaan onder meer oude foto’s van kantoor en bureau van Joseph Goebbels bestuderen, 
wie weet treffen we daar het zojuist gekregen stempelkussen aan. Onze voorzitter Martijn 
Visser van Stichting Egmond ’40-’45 haalde het maandag op bij schenker Helga Jaburg in 
Castricum. 

Ze kocht het metalen Pelikan-stempelkussen, met daarop ingekraste namen van enkele 
kinderen van de beruchte propagandaminister van Nazi-Duitsland, ruim twee jaar geleden in 
kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk. Naast de kindernamen staat er onder andere 
de datum 1-12-’43 Kamaraden auf See op, een Nazi Propagandafilm. 

 

        
  © Foto unknown      © Foto Stichting Egmond ’40-‘45 
 
Visser wilde het stempelkussen meteen hebben, mét bijbehorende marmeren inktdroger “mooi, 
degelijk, robuust: precies zoals de Nazi’s het graag zagen.” Stichting Egmond ’40-’45 is voor de 
collectie in het Egmondse Bunkermuseum Jansje Schong met name gefocust op de Duitse 
verdedigingslinie Atlantikwall. Het toeval wil dat Jaburgs vader destijds werd gedwongen daaraan 
mee te bouwen. 
  
Visser pakt de twee kleinoden aan met witte handschoenen en bekijkt het gedetailleerd met behulp 
van een loep. “forensisch experts gebruiken deze ook, met ultraviolet lampjes. Bij papier kun je 
hiermee bijvoorbeeld vezels zie en aan de hand daarvan dateren.”  
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     © Foto Stichting Egmond ’40-‘45 
 
De eigenaar van een elektrotechnisch installatiebedrijf is al vanaf jongs af geboeid door bunkers en 
bezoekt met een vriendengroep regelmatig locaties uit de Tweede Wereldoorlog, zoals plaatsen van 
het Ardennenoffensief in 1944 en 1945. 
 

 
© Foto Stichting Egmond ’40-‘45 

 
Daarbij komt nu de speurtocht naar de herkomst, achtergrond en betekenins van het door Jaburg 
geschonken doosje met inktdroger.  
“Misschien was Goebbels op de set van ‘Kamaraden auf See’ en kreeg hij dit als aandenken van de 
filmcrew. Wie zal het zeggen?” 
 
(Tekst bron: NHD 1-7-2019 regio alkmaar 


