
  

        De Engelandvaarder 
      nieuwsbrief december 2016 
Als u deze nieuwsbrief niet goed kunnen lezen klik dan hier of kopieer 

http://www.museumengelandvaarders.nl/wp-
content/uploads/2016/12/Nieuwsbrief-december-2016.pdf naar de 

balk van uw browser.  
 

Charles Bartelings    

 

    
                             5 december 1921 

We feliciteren Charles met zijn 95ste 
verjaardag! Wie is deze rustig-ogende 
man?  In het begin van de oorlog brengt 
Charles illegale krantjes rond en maakt 
hij anti-storingsapparaatjes, waardoor 
men toch naar de Engelse radio kan 
luisteren. Hij wordt verraden, gearres-
teerd, op het Binnenhof verhoord en tot 
zijn verbazing  vrijgelaten. Hij merkt wel 
dat de Duitsers hem daarna  goed in de 
gaten houden. Hij vertrekt met Paggy 
Bisschop uit Nederland om zich in 
Engeland te melden voor de militaire 
dienst. In Parijs worden ze door 
personeel van de goederentrein onder-
gebracht in een café dat vol loopt met 
Duitsers. Ze ontsnappen, en gaan half 
zwemmend de demarcatielijn over.  
Daar worden ze door de Franse politie 
opgepakt.  Met een nagelknippertje lukt 
het de celdeur te openen en via een 
houtstapel over de muur te klimmen. 
Ook in Annecy zit hij  enige tijd 
gevangen, en later weer in kamp 
Miranda de Ebro.  De aanhouder wint. 
Op 5 mei 1943 komt hij in Engeland aan. 
Hij wordt naar Australië gestuurd waar 
hij een para-commando opleiding krijgt. 
Hij wordt naar Japans bezet gebied 
gezonden en doet mee aan acties in de 
Banda zee. Ook bevrijdt hij 3000 
Chinezen uit kampongs Ketapang en 
Maoek op West Java West-Java. 
Charles is bestuurslid van het Genoot-
schap en redacteur van De Schakel. 

Gewijzigde openingstijden 
     Tot 1 maart: 11-5 uur! 
 
* Het museum sluit op zaterdag 24 en 
31 december om 3 uur; 
* Het museum is op zondag 1 januari 
dicht;   
* Het museum is op maandag 2de 
kerstdag open! 
 

In Memoriam Ton Herbrink 

 

 
20 november 1918 - 28 mei 2016 

Antonius Marinus  ‘Ton’  Herbrink 
kwam uit een gezin met 14 kinderen. 
Hij kreeg een priesteropleiding en 
toen de oorlog uitbrak, was hij met 
enkele mede-studenten in Zuid-
België. Ze gingen naar Frankrijk en 
monsterden in Normandië aan op een 
Engels koopvaardijschip. Herbrink 
kwam bij de Prinses Irene Brigade, die 
toen in Congleton gelegerd was. Later 
ging hij met de Brigade naar 
Wolverhampton.  
Op 8 augustus landde hij met de 
Brigade in Normandië. Hij was als 
peletonscommandant betrokken bij 
de gevechten bij Hedel en de 
bevrijding van Tilburg en Den Haag. 
Aan het einde van zijn militaire 
carrière was hij kolonel en comman-
dant van de legerplaats Oirschot. 
Nadien was hij nog 10 jaar raadslid, 
wethouder en loco-burgemeester van 
Waalre. Daar is hij op 28 mei 2016 
overleden. 

 
Ton Herbrink was  
* Officier in de Orde van Oranje-
Nassau met de zwaarden 
* Ridder in de Kroonorde van België, 
met palm 
* Ridder in het Legioen van Eer van 
Frankrijk 
* Ridder in de Orde van St Sylvester 
* Drager van het OHK met 2 gespen 
* Ereburger van Waalre 

Nationale Held 
Onze erevoorzitter, Eddy Jonker, is 
door de gemeente Noordwijk  op 17 
november onderscheiden met de 
zilveren vuurtoren. Deze wordt 
uitgereikt aan iemand die iets 
bijzonders heeft gedaan.    
 

 
 

Daarna ontving Eddy Jonker een 
bronzen beeldje van koningin 
Wilhelmina waarvan het origineel, 
gemaakt door Kees Verkade, op de 
boulevard staat, tegenover het hotel. 
Tot slot werd hem een oorkonde 
overhandigd waarop vermeld staat 
dat het Genootschap  prins Bernhard 
Engelandvaarders noemt, gedateerd 
29 juni 1970. Het bronzen beeld van 
Wilhelmina en de oorkonde krijgen 
een mooie plaats in ons museum.  
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Muziektheater op het Katwijkse strand   

 

 
Dat Engelandvaarders steeds meer in de belangstelling staan is zichtbaar. In juni 
werd de muziektheatervoorstelling door Stichting Engelandvaarsers Katwijk 
gepresenteerd. Nagespeeld werd de situatie van 1941, toen jongeren met een 
kano naar Engeland wilden gaan terwijl de Duitse Wehrmacht de kust 
bewaakte. 

Monument in Katwijk 

 
De crowdfundingsactie die de  
Stichting Monument Katwijk in 
oktober organiseerde om geld in te 
zamelen voor een bronzen monu-
ment was succesvol. De voorzitter van 
de stichting, Hans Vingerling, laat 
weten dat de actie  het streef-bedrag 
van € 15.000 ruimschoots  heeft 
opgebracht en dat  Fonds 1818 dit 
bedrag heeft verdubbeld. 
Het monument zal Engelandvaarders  
herdenken die vanuit Katwijk 
probeerden naar Engeland te gaan. 
Jurriaan van Hall heeft het ontwerp 
gemaakt van een kano met twee 
peddelaars. 
 

Symposium 

 

 
 

Het symposium over de Dutch-Paris 
ontsnappingslijn op 10 November 
werd door +/- 200 mensen bezocht. 
Onder de gasten waren enkelen die 
van deze route gebruik maakten.  
Het boek is in onze winkel te koop. 

 

Nieuwe donateurs 
J.J. Stam 
A.F. Rijken 
C.C.L. van Zijl 
M.B.G. de Jong 

 

  

Het archief van het 
Genootschap 
Engelandvaarders  

Het archief is op 1  november door twee 
leden van het bestuur van het 
genootschap, voorzitter Rudi Hemmes 
en penningmeester Charles Bartelings,  
tevens redacteur van De Schakel,  
overgedragen aan het Nationaal Archief  
Het archief omvat bestuursstukken, 
ledenlijsten, verslagen van reünies en 
herdenkingen, gepubliceerde 
reisverhalen en niet gepubliceerde 
ontsnappingsverhalen, dagboeken en 
fotoalbums. De studiezaal is van 
dinsdag t/m vrijdag te bezoeken van 10-
5 uur. Dinsdag is de zaal open tot 21:00 
uur. 
 

 

Nieuw in het museum 
Deze zomer overleed Lore Hertzber-
ger-Katz. Vorig jaar was zij nog bij de 
opening van ons museum. We kregen 
van haar een gravure/ landkaart van 
de Pyreneeën waarop zij de route 
heeft aangegeven die zij met Eddie 
heeft afgelegd.  

 

Museumwinkel 
Sinds kort ook te koop: 
* Sjef Adriaansen, Pelgrim naar 
Engeland,  door Wim Adriaansen 
* The Ups & Downs of a Gunner, door 
Albert Figg (1920).  
Figg landde op 24 juni 1944 op Gold 
Beach, Normandië, met de 43rd 
Infantry Division. In de navolgende  50 
dagen verloren zij 2000 man. 

 

Oproep 

De database in het museum, waarin  we gegevens over 
Engelandvaarders opslaan zoals  teksten en foto’s van 
personen en documenten, heeft nog te weinig foto’s. Heeft 
u foto’s die wij hiervoor mogen gebruiken? Neem dan 
contact op met Pauline van Till, pvantill@gmail.com . 
 

Nieuwsbrief 
U kunt zich voor de nieuwsbrief afmelden door een mailtje 
te sturen naar  info@museumengelandvaarders.nl 
 

Laatste nieuws www.museumengelandvaarders.nl 
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De database 

 

 
 
Zoals u weet zijn er in de laatste kamer van het museum twee touch-screens waarmee bezoekers de inhoud van de 
database kunnen bekijken. Door op het scherm de naam van een Engelandvaarder te zoeken, kunt u gegevens over 
deze persoon bekijken, soms alleen een tekst, soms ook foto’s. We zijn nog lang niet klaar met het toevoegen van die 
gegevens, en van sommige Engelandvaarders is weinig bekend, zeker als hun poging mislukte. We krijgen regelmatig 
aanvullingen van bezoekers en familieleden. Boven de bestaande schermen is een panopticum gekomen met twee 
rijen van 8 afbeeldingen over bijzondere verhalen.  
 

 
 

Bijzondere bezoekers 

Op 11 september waren 20 veteranen uit de VS, Canada, Polen en Engeland de hele ochtend te gast in het museum. 
Van Albert Figg kregen we het verzoek zijn boek in het museum te koop aan te bieden. De opbrengst wordt besteed 
aan het planten van 112 bomen op de heuvel die hij met zijn maten in 1944 in Normandië op de Duitsers heeft 
heroverd.   

 


