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Museum bestaat 3 jaar

Sally Noach postuum geëerd

Het gaat goed met het museum, in
veel opzichten. In 2017 hadden we
1000 meer bezoekers dan in 2016, en
dit jaar hebben we veel meer dan in
2017. Juni was een topmaand met
ruim 1600 bezoekers, waarvan ruim
700 op Bunkerdag kwamen. Het
museum wordt in mei en juni steeds
vaker door schoolklassen bezocht.
Ook belangrijk is, dat steeds meer
nazaten de weg naar het museum
vinden en ons helpen. Ze geven ons
informatie, documenten en foto’s.

Op zondag 20 mei heeft Sally Noach
postuum de Jewish Rescuers Citation
ontvangen. Sally Noach redde van
sept.1940-sept.1942 honderden, Joods
en niet-Joods, uit handen van de
nazi’s. Daarna gaat hij naar Londen.
De onderscheiding werd tijdens de
première van de film “Forgotten
Soldier” uitgereikt aan zijn kinderen
Jacques Noach en Lady Irene Hatter
door Alan Miller, president van BBUK.

20.000ste bezoeker
Rond het middaguur van 16 augustus
ontving ons museum zijn 20.000ste
bezoeker. Rebecca van den Brink had
haar moeder, ook uit Kampen, meegenomen. Zij werden verwelkomd
door twee bestuursleden, Adrie van
der Knaap en André Walker, en kregen
een mooie bos bloemen.

Balie en museumwinkel
In september wordt de entree van het
museum anders ingericht. Er komt
meer ruimte voor de museumwinkel
en er komen enkele tafeltjes om koffie
te drinken. Er is nu een Nespresso
machine die allerlei soorten heerlijke
koffie kan maken.
Behalve boeken over Engelandvaarders en oorlogskranten zullen ook
enkele souvenirs verkocht worden.

2 Lezingen in Noordwijk
In het kader van het Jaar van Verzet
organiseert het museum een tweetal
lezingen in Cultuurcafé Boekhandel van
der Meer, Keuvel 1 in Noordwijk:
Zaterdag 8 september, 14.00 uur:

prof. Jan Bank: “Christendom in de
Tweede Wereldoorlog: verdeeld tussen
gehoorzaamheid en verzet.”
***
Zaterdag 15 september, 14.00 uur:

Maarten Eliasar: escapeline Dutch-Paris,
verzetsman Jean Caubo en de reis van
vader en grootvader Eliasar naar
Zwitserland.
***
Twee boeiende onderwerpen waar de
meeste mensen weinig over weten.
Entree voor de lezingen is gratis, maar
het is fijn als u zich van te voren
aanmeldt bij:
engelandvaarder2015@gmail.com,
zodat we weten hoeveel stoelen we
moeten klaarzetten.
Naast de boekhandel is een grote
parkeergarage naast supermarkt DIRK.
Zie ook:
http://www.museumengelandvaarders.nl/

Veteranendag druk bezocht
In 2017 kwamen 70.000 bezoekers op
Veteranendag naar het Malieveld, in
2018, ondanks de hitte (26 graden)
zelfs ruim 85.000. De belangstelling
groeit dus. Twee Engelandvaarders
reden in het defilé mee, Eddy Jonker
(98) en Charles Bartelings (96).

Ze zaten allebei in een Willy’s Jeep uit
1942 gereden door Kuuk Griep. Ze
vonden het een onvergetelijk mooie
dag en waren onder de indruk van het
enthousiaste publiek.

Ereveld Loenen

Katwijk 1941

Batterij Noordwijk

In 1941 zijn 11 pogingen gedaan om van
Katwijk naar Engeland te varen. Hierbij
waren 33 jongens betrokken, waarvan
slechts 26 namen bekend zijn. Weet u
hun namen?
Vier 2-persoons kano’s haalden de
overkant. De gelukkigen waren:
* Coen de Iongh & Robbie Cohen in juni
* Rudi van Daalen Wetters & Jaap van
Op het Ereveld Loenen liggen 4000
grafstenen verspreid over 17ha grond, Hamel in juni
maar nog altijd zijn 103 graven van een * Henri & Wim Peteri in september
* Jan Jacob van Rietschoten & Armand
onbekende Nederlander. Zij werden
Maassen in september.
gevonden op de Waalsdorper-vlakte
en in Duitsland en zijn later
In juni is ook een motorboot vanaf het
herbegraven.
strand vertrokken. Hierin zaten Him de
Haan, Heino Hommes en 7 onbekend
gebleven mannen. Wie waren dit??

Op 29 mei 2018 is begonnen met het
identificeren van deze slachtoffers. De
Bergings- en Identificatiedienst van de
Koninklijke Landmacht zal hen
opgraven en in Soesterberg hun DNA
afnemen en onderzoeken. Ook zoeken
zij naar nabestaanden. Mocht u
denken dat u familie bent van één van
deze onbekende Nederlanders, meldt
u dan aan bij de
Oorlogsgravenstichting: info@ogs.nl .
Het onderzoek zal enkele jaren duren.

Him de Haan

Heino Hommes

Hun boot sloeg in de branding om zodat
die poging mislukte. Him en Heino
gingen later via Spanje naar Engeland.

Rob van Mesdag 1930-2018

Het complex bestond uit 1942 uit zo’n
80 installaties: geschutsbunkers met
betonnen muren van 3 meter dik, 2
munitiebunkers, verblijfsbunkers,
maar ook houten douchegebouwen en
een zwembad. De bemanning bestond
toen uit 86 militairen.
In één van de twee munitiebunkers is
nu ons museum gevestigd.

Schoolklassen
Aan het einde van het schooljaar heeft
het museum weer een aantal klassen
op bezoek gehad. Als het weer het
toelaat, worden de kinderen buiten
toegesproken door één van onze
rondleiders.

Bunkerdag 9 juni 2018
Dit jaar was de 5de Nationale
Bunkerdag. Langs de kust waren bijna
90 bunkers en overblijfselen van de
Atlantikwall opengesteld voor het
publiek.
Er werden ruim 19000 bunkerbezoekers geteld, waarvan ruim 700 in ons
museum, dat is 8% meer dan in 2017.
Gelukkig kwamen ze zeer verspreid,
zodat er geen file bij de kassa was.

In opdracht van de Duitsers werd al in
1940 de Marinebatterij Noordwijk
aangelegd door Nederlandse bunkerbouwers. De Duitse Kriegsmarine wilde
behalve de havens ook de rest van de
kust beschermen. De eerste Duitsers
die vanuit IJmuiden naar Noordwijk
kwamen, sliepen in het clubgebouw
van de Noordwijkse Golf Club en in
Casa Mare, dat voor dit doel gevorderd
werd.
Geallieerde vliegtuigen voerden sinds
1941 geregeld bombardementen uit
op de batterij.

Robbert Hendrik van Mesdag is in 1930
in Hilversum geboren is op 18 juli j.l.
overleden. Hij was een jongere broer
van Jaap van Mesdag en woonde in
Londen. Hij was lid van de London
Rowing Club en schreef voor De
Telegraaf. Ook heeft hij de Engelse
teksten in Museum Engelandvaarders
gefinancierd. Hij was donateur van ons
museum.

Klas uit Katwijk

Coördinator van de groepsbezoeken is
Ada Bulk.
U kunt haar bereiken op:
abulk000@ziggo.nl
06 53 73 50 07 / 071-362 10 75

Laatste Reünie van de Engelandvaarders
Op woensdag 29 augustus werd de allerlaatste reünie van Het Genootschap Engelandvaarders
gehouden op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Eregast was prinses Beatrix, die enkele
jaren geleden ook al de laatste reünie bijwoonde. Maar ja, aan het einde van die laatste reünie
hoopten de aanwezigen elkaar volgend jaar weer te zien.
Nu was het toch echt de allerlaatste keer. Behalve 9 Engelandvaarders, familieleden en
begeleiders en Marco Kroon was er ook veel pers. Voorafgaand aan de reünie werden Charles
Bartelings en Rudi Hemmes voor de radio geïnterviewd. Daarna was er veel aandacht in
verschillende dagbladen en bij de Televisie: NOS en RTL4.

Staand: Bram Grisnigt, Rinus Zuidijk, prinses Beatrix, Rudi Hemmes, Ellis Brandon, Eddy Jonker, de gastheer: Hans van
Griensven Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Charles Bartelings. Zittend: Leo Hendrikx, Bernard Uiling, Jan Staal.

Het Genootschap Engelandvaarders werd in 1969 opgericht. Ieder jaar werd een landelijke
reünie gehouden en liep het Genootschap mee in het defilé op Bevrijdingsdag in Wageningen.
Maar ook regionaal werden bijeenkomsten en lezingen georganiseerd, en niet te vergeten
regelmatig een Engelandvaarders golfdag.
Na een bestaan van 50 jaar wordt het genootschap per 1 januari 2019 opgeheven. Dit heeft
enkele gevolgen:
* de website en de website van ons museum zullen in 2019 samengevoegd worden.
* het kwartaalblad “De Schakel” en onze nieuwsbrief worden in 2019 samengevoegd.
* het museum zal de diverse jaarlijkse herdenkingen, waaraan Engelandvaarders deelnemen,
coördineren.
Veel Engelandvaarders dienden bij de Prinses Irene Brigade, maar ook bij de luchtmacht, de
koopvaardij, de inlichtingendiensten en het KNIL. Van hen hebben 64 mannen de oorlog niet
overleefd.

Nieuw in het museum

Joan Hodshon

Bijzondere bezoekers

Van Vera, de dochter van Machiel van
Arenthals, kregen we de matrozenbuis
van haar vader.

Op 6 februari 1943 werd Texel bezet
door het 822ste Georgische Bataljon van
het Duitse Ostlegion. Dit bestond uit 400
Duitsers en 800 Georgiërs, die de keuze
hadden gekregen tussen krijgsgevangenschap of dienen in het Duitse
leger. In de nacht van 4/5 april 1945
werden bijna alle Duitsers door de
Georgiërs vermoord. Ook ongeveer 100
Texelaars kwamen om het leven.
Op 9 april 1945 vertrok de reddingsboot
Joan Hodshon vanuit De Cocksdorp
(Texel) naar Engeland om hulp te halen
voor de Greorgiërs op Texel.

Robert Borgerhoff Mulder kwam uit
Engeland over en bezocht het
museum met Diek Roessingh, neef
van Ab Roessingh. Ze hebben elkaar
pas 2 jaar geleden ontmoet, via
internet!

Omdat Machiel (1925-2005) in 1941
weigerde de loyaliteisverklaring te
tekenen, werd hij opgepakt en naar
Kamp Ommen gestuurd en daarna naar
een Volkswagen-fabriek in Duitsland.
Hij ontsnapte in 1943 en kon, geholpen
door Anton Schrader, op 8 oktober
1943 met de ‘Meerkoet’ naar Engeland
oversteken. Er waren 12
Engelandvaarders aan boord. Hun
veilige aankomst werd door de radio
bekend gemaakt met het bericht
“Horen, zien en zwijgen”.
Na de oorlog trouwde hij met Jansje
Willems. Ze woonden in Zuid-Afrika. Hij
is op 18 september 2007 overleden en
in Beverwijk begraven.
Onderscheiding:
* Bronzen Kruis (KB 9-3-1944/9)

Engelandvaarders Gala

René Borgerhoff Mulder (27) en Ab
Roessingh (26) zijn vanuit Delfzijl naar
Zweden gegaan.

Het schip was wit geschilderd en bedekt
met een Rode Kruis vlag. Aan boord
waren de laatste Engelandvaarders:
Jacob Bakker, Wim de Bloois, Cor Dros,
Remmert Hooijberg, Jaap Knol, Marinus
Kooger, Jaap Westdorp en 4 Georgiërs
en verstekeling Klaas Doornekamp.
Op 29 april waren de Texelaars weer
terug. Hulp werd geweigerd om de
voedsel-droppings niet in gevaar te
brengen.
Texel werd pas op 20 mei 1945 bevrijd.
De Joan Hodshon werd hersteld en in
1949 weer in dienst genomen. Zij staat
nu in een schuur bij het Schipbreuk- en
Juttersmuseum in De Cocksdorp.

Als ze merken dat ze niet van Zweden
naar Engeland kunnen gaan, besluiten ze de oostelijke route te nemen.
Ze reizen verder via Moskou en
Odessa naar Istanbul, waar hun
wegen scheiden. René gaat via
Bagdad en Bombay naar Kaapstad,
waar hij Ab toevallig weer ontmoet.
Samen gaan ze naar Engeland.
Beiden leren in Canada vliegen. Tot
mei 1945 vliegt René oorlogsmissies
maar Ab Roessingh is op 30 juli 1943
tijdens een Air Sea Rescue neergeschoten.
OPENINGSTIJDEN VAN HET MUSEUM

Het 2de Engelandvaarders GALA vindt
plaats op 14 November.
Binnenkort meer informatie op:

www.museumengelandvaarders.nl

Wintermaanden: 30 oktober 2018 t/m 31
maart 2019 van 11:00 uur – 17:00 uur
Maandag gesloten, ook 1e en 2e Kerstdag,
Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag en
1e Pinksterdag
Op 5, 24 en 31 december sluit het
museum om 15:00 uur.

