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Door een bijzondere samenwerking tussen de
Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke
Landmacht, het Landelijke Bureau Vermiste
Personen van de Nationale Politie, het Nederlands
Forensisch Instituut, het Nederlandse Rode Kruis
en de Oorlogsgravenstichting bestaat sinds
2008 de mogelijkheid om stoffelijke resten van
onbekenden met behulp van DNA techniek te
onderzoeken. In 2013 konden op die manier drie
onbekenden geïdentificeerd worden, waaronder
verzetsstrijder Nicolaas Corstanje.
Nicolaas Corstanje.(OGS)

N

icolaas is geboren in Goes op 10 februari 1919.
Zijn ouders waren Cornelis Abraham Corstanje
en Maria Johanna Sinke. Nicolaas Corstanje
werkte als timmerman toen hij werd opgeroepen voor de militaire dienst. Op 1 maart 1939 werd hij
als gewoon dienstplichtige geplaatst bij de zeemacht.
Zijn militaire vorming als marineman bracht hem op de
Marinekazerne Willemsoord, vervolgens bij de mariniers
in Rotterdam, het vliegkamp De Kooy en tenslotte terug
in Willemsoord. Op 16 november 1939 werd hij aangenomen als leerling onderofficier vlieger.
Corstanje was nog in opleiding toen de Duitsers ons land
binnen vielen op 10 mei 1940. Als marineman nam hij
deel aan de strijd tegen de Duitsers. Na de Nederlandse
capitulatie werd Corstanje net als de rest van de Nederlandse strijdkrachten met groot verlof gestuurd. In Den
Haag vond hij werk als kantoorbediende. Daar raakte hij
ook betrokken bij het verzet tegen de Duitse bezetter. Op
27 oktober 1944 werd hij gearresteerd en kwam terecht

in de gevangenis in Scheveningen. De volgende dag is hij
samen met negen anderen gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte bij Wassenaar.
In 1947 is het graf met de tien lichamen gevonden. Een
slachtoffer kon destijds niet geïdentificeerd worden. De
stoffelijke resten zijn later voor nader onderzoek overgebracht naar het laboratorium van de Dienst Identificatie
en Berging van het ministerie van Oorlog. Toen identificatie niet mogelijk bleek, zijn de resten herbegraven in het
Nederlandse erehof op de gemeentelijke begraafplaats
Rusthof van Amersfoort. Daar werden die in 2012 opgegraven om het DNA profiel van de onbekende te kunnen
bepalen. Vergelijking met het DNA profiel van een zuster
van Corstanje leverde de identificatie op in 2013.
De stoffelijke resten van Nicolaas Corstanje zijn herbegraven op het Nederlands ereveld Loenen. Op 22 april 2013
werd daar in het bijzijn van zijn familie een steen op zijn
graf geplaatst. Ook de Koninklijke Marine kwam matroos
Corstanje de laatste eer bewijzen.

