Jochem en de Atlantikwall
In 1943 realiseerden de Duitsers zich dat de betonnen bunkers en het geschut niet voldoende waren
om een invasie van de geallieerden te voorkomen. Daarom kreeg GeneraaI Rommel begin 1944 de
verantwoordelijkheid voor de verdediging van de kusten die voor een invasie in aanmerking
kwamen. Zijn strategie was het aantal mogelijke landingsplekken zoveel mogetijk te reduceren,
daartoe werden afgelegen gebieden zoals het eitand Schouwen-Duivetand onder water gezet.
De verdedigingstinie bestond uit meerdere bunkercomplexen. Zowel de Wehrmacht, de
Kriegsmarine ats de Luftwaffe had delen onder zijn beheer. De bekende Vleugelbunker in het bos
van Slot Haamstede viel onder de Landmacht en de Marine-Seezietbatterie Westerschouwen onder
de Kriegsmarine. Naast deze complexen waren er meer versterkingen, uitkijkposten en steunpunten
rondom het eitand.
Bunkercommandant Jochem Lange Í1898-?l was leidinggevende van de batterij Westerschouwen.
De stelling had een enorme omvang en bestond uit ongeveer 130 bouwwerken.
Hans.Joachim -Jochem- Lange werd in 1898 geboren. In de Eerste Wereldoorlog was hij een Duitse
soldaat. Tussen de wereldoorlogen volgde hij de officiersopleiding bij de Duitse marine. In 1942
komt hij op het eiland Schouwen-Duiveland terecht als bunkercommandant van de batterij
Westerschouwen. Híj is dan 44 jaar oud. Hij neemt zijn intrek in het door de Duitsers gevorderde
vakantiehuis 'Houtsnip' van de familie Gelderman. ln 1944 is Jochem overgeplaatst; na de
capitulatie in 1945 is hij gearresteerd en overgebracht naar Engeland. Hij is daar geïnterneerd in
het krijgsgevangenenkamp Featherstone Park in Northumberland.
Featherstone Park was in 1944 oorspronkelijk gebouwd voor Amerikaanse soldaten die zouden
vertrekken naar Normandië voor de invasie van Frankrijk. Na de oorlog werd Featherstone Park in
het bijzonder ingezet om duizenden Duitse officieren te huisvesten die als fanatieke
nationaalsocialisten werden beschouwd. Door educatieprogramma's werden ze voorbereid op
herintredíng in het nieuwe Duitstand.
Jochem Lange leerde in het kamp het bakkersvak. In 1948 werden de meesten naar huis gestuurd,
zo ook Jochem. Het is bekend dat hij na de oorlog terug is geweest op Schouwen-Duiveland, op
zoek naar de plantjes die hij had gekweekt in de tuin van villa 'Houtsnip'. Hoe het verder is gegaan
met Jochem is ons niet bekend.
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