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100-ste geboortedag

Monument Engelandvaarders
wordt op 9 juni onthuld

In memoriam

Om 11 uur wordt het Monument
Engelandvaarders in Katwijk onthuld.
Het staat bij het tunneltje van het
zeehospitium, links van Restaurant de
Zwaan en schuin tegenover Gebouw
de Waaier. Uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld.

Erik Hazelhoff Roelfzema
ste

In april werd de 100 geboortedag
herdacht met een speciaal programma
voor en na de musical Soldaat van
Oranje. Zijn weduwe Karin, hun dochter
Karna en hun schoondochter Patricia
waren daarbij aanwezig, ook enkele
leden van het Koninklijk Huis en het
bestuur van ons museum.

De cast van de musical Soldaat van
Oranje zal aanwezig zijn bij de
onthulling van het monument in
Katwijk. Daarna komt de groep met
een bus naar het museum. Ze zullen
ook het Atlantik Wall Museum
bezoeken.

Bunkerdag: zaterdag 10 juni
Binnenkort is de vierde Bunkerdag.
Van Den Helder tot Hellevoetsluis
zullen ook dit jaar veel bunkers van de
Atlantikwall opengesteld worden van
10:00-17:00 uur.

Soldaat van Oranje de musical
De eregasten worden omringd door de spelers
die de rol van Erik vertolkten.

Ons museum was tijdens de oorlog
een munitiebunker, die deel
uitmaakte van de Batterij Noordwijk.
Tijdens de Koude Oorlog was het een
opslagplaats voor kunst van het Leidse
Oudheidkundig Museum.
Een kaartje voor Bunkerdag kost €6 en
is voor alle deelnemende bunkers
geldig. U kunt ze nu al in ons museum
kopen. Museum Engelandvaarders en
het Atlantikwall Museum Noordwijk
zijn in 2016 op Bunkerdag door ruim
420 personen bezocht.
www.bunkerdag.nl

Veteranendag: 24 juni
Eregasten Charles Bartelings, Rinus
Zuidijk, Eddy Jonker, Jan Staal, Ellis
Brandon, Rudi Hemmes en Karin HR.
Achter Rudi Hemmes en Karin staan
Karna (oranje sjawl) en Matteo van der
Grijn, de eerste speler die de rol van
Erik HR vertolkte.

In 2016 werd de 12de Nederlandse
Veteranendag door 95.000 mensen
bezocht. Ons Museum had er een
kraam op een pleintje waar meer
musea vertegenwoordigd waren. Op
zaterdag 24 juni 2017 staan we op
dezelfde plaats, rechts van de ingang.

Jan Brand (1922-2017)
Op 12 april 2017 overleed Johannes
Marie Brand. Toen de oorlog uitbrak
zat hij voor zijn HBS eindexamen.
Daarna ging hij bij kunsthandel
Douwes in Amsterdam werken. In
1942 deed hij zijn eerste poging om
naar Engeland gaan, maar in ZuidFrankrijk besloot hij terug te keren.
Toen hij in 1943 in Duitsland moest
gaan werken, deed hij weer een
poging. In Zwitserland moest hij naar
het werkkamp Les Verrières, waar al
ongeveer 100 Nederlanders zaten,
w.o. Leo Rutten. Samen vertrokken
ze naar Spanje, maar voordat ze in
Toulouse waren, werden ze al
gearresteerd. Via de gevangenis in St
Michel en Camp de Noé werden ze
naar een arbeiderskamp in Muret
gestuurd. Daar ontsnapten ze de
eerste avond via een kantelraam. Ze
verstopten zich in een grafkelder en
namen de volgende dag de trein naar
Toulouse. Begin januari 1944 gingen
ze de Pyreneeën over, zonder gids.
Na 24 uur vielen ze uitgeput in slaap.
Toen ze wakker werden, stond er een
Guardia Civil voor hun neus, die hen
meenam. Via Figueres, Barcelona,
Zaragoza en Madrid kwamen ze in
Villa Real de San Antonio (Portugal)
aan, waar een gecamoufleerd
oorlogsschip hen meenam. Via
Gibraltar bereikten ze Liverpool op
16 maart 1944.
Jan werd toegewezen aan de Marine.
Na de oorlog ging hij het
bedrijfsleven in; daarnaast was Jan
gewaardeerd kunstenaar/ schilder.

Bijzondere bezoekers

Pieter Hoekman (1917-‘43)

Koningin Wilhelmina

* 9 maart: André Kuipers werd
ontvangen door Jos Teunissen. Kuipers
was zeer bevriend met Erik Hazelhoff
Roelfzema.
* 23 maart: Eddy Jonker ontving de
nieuwe Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht, generaal-majoor Van
Griensven.

Over hem was een tentoonstelling in de
bibliotheek in Urk.
Zijn tweede poging om Engeland te
bereiken, is gelukt. Met Bram Grisnigt
werd hij opgeleid tot radiotelegrafist en
in de nacht van 19/20 september 1943
werden ze samen gedropt.
Hoekman sneuvelde op 9 nov. 1943.

Op de balie staat sinds kort een
bronzen beeldje van koningin
Wilhelmina. Dit beeldje werd op 17
november jl. door Hotel van Oranje
aangeboden aan onze erevoorzitter
Eddy Jonker.
Het originele beeld staat op de
boulevard in Noordwijk en werd
gemaakt door Kees Verkade.

Atlantikwall Museum
Het Atlantikwall Museum is tijdens de
zomermaanden op zondag geopend.
Regelmatig krijgen we groepen die
beide musea bezoeken. Als de groep
groot is, wordt deze gesplitst. De ene
helft loopt eerst naar het Atlantikwall
Museum, de andere bekijkt eerst ons
museum. Daarna wisselen ze.
* 8 april: Karin Hazelhoff Roelfzema uit
Hawaï en haar dochter Karna uit San
Francisco en een klein gezelschap
werden door onze bestuursleden Paul
Bartelings en Jaap Rosen Jacobson
ontvangen.

Scholen
Het einde van het schooljaar wordt
vaak gekenmerkt door toetsen, een
bezoek op 4 mei voor de herdenking bij
het oorlogsmonument dat de school
heeft geadopteerd, en een schoolreisje.
Dit jaar zullen 8 schoolklassen het
museum bezoeken. De voorbereiding
bestaat uit speciale lessen, soms
opgeluisterd door een veteraan die zijn
verhaal komt vertellen.
De kinderen zijn vaak erg enthousiast
over de interactieve presentatie. Ook
willen de meesten het morse-apparaat
uitproberen.

Wordt vriend!
Paul Bartelings liet hen de nieuwe
toevoeging van onze database zien:
een zoekfunctie voor de afbeeldingen
van het panopticum en Contact
Holland, waarvan Erik HR deel
uitmaakte.
* 12 april: Jan Rijpstra, burgemeester
van Noordwijk (rechts) bezocht het
museum met zijn collegae uit Katwijk,
Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en
Teylingen.

Foto: gemeente Noordwijk

U kunt het museum steunen door
vriend van het museum te worden voor
een jaarlijkse bijdrage van minimaal
€ 15 per persoon.
* U kunt zich via de website of bij de
kassa opgeven.
* U kunt van 11 tot 5 uur bellen naar
het museum: 071-361 9773 (niet op
maandag).

Ida Veldhuyzen van Zanten
Deze maand zal het uniform van Ida
conform de wens van de familie
naar Museum Engelandvaarders
komen. Wie was zij? Voordat de
oorlog uitbreekt, heeft zij al enkele
vliegbrevetten gehaald. Haar derde
poging om naar Engeland te gaan,
lukt. Vanuit Portugal vliegt ze naar
Bristol. Ze komt bij Air Transport
Auxiliary (ATA) , waar ze 583
vlieguren maakt en is de enige
vrouw die het Vliegerkruis krijgt. Na
de oorlog blijft ze vliegen, maar niet
meer beroepsmatig. Ze heeft ruim
50 jaar gevlogen!

Vrijwilligers
Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers om bezoekers te ontvangen
in ons museum.
Indien u hiervoor belangstelling heeft
kunt u dat per e-mail aan ons laten
weten:
info@museumengelandvaarders.nl

Zij werd onderscheiden met het
Kruis van Verdienste, het Vliegerkruis, het Verzetsherdenkingskruis
en de Britse Defence Medal. Ze is op
16 oktober 2000 overleden.

Het erepaneel, dat in het museum hangt, is een kopie van het drieluik dat te zien is op de Erebegraafplaats in Loenen.
Op 10 mei 1944 onthulde koningin Wilhelmina in Oranjehaven in Londen een eenvoudig houten paneel ter herinnering
aan de Engelandvaarders die hun leven lieten voor Koningin en Vaderland.
Na de oorlog kwam het paneel naar Nederland. Het werd overgedragen aan de
Oorlogsgravenstichting en aangevuld. Daartoe werden twee panelen aan het
wandbord toegevoegd. Het drieluik kreeg een plaats in de kapel op de
erebegraafplaats en werd daar op 18 oktober 1949 door prinses Wilhelmina
onthuld.
Inmiddels is het een vijfluik met 316 namen. Van hen stierven 201 tijdens hun
Engelandvaart, de overige 115 in dienst van de strijdkrachten.

Oranjehaven was vanaf juni 1942

De database

een 'thuis' voor de Engelandvaarders
in Londen. De koningin opende de
club en kreeg als aandenken een
witleren anjer, die ze later aan Jacob
de Mos gaf. De club werd beheerd
door Kathy Peters.
Het zoeken op de beeldschermen in de laatste kamer van het museum wordt
steeds mooier. Begin april is op het scherm een nieuwe zoekfunctie
aangebracht , zie de foto hierboven. De 16 afbeeldingen op het panopticum
verwijzen naar speciale verhalen . De andere 5 mannen zijn betrokken geweest
bij Contact Holland: Gerard Dogger, Erik Hazelhoff Roelfzema, Chris Krediet,
verzetsman Adriën Moonen en Peter Tazelaar.
We hebben nu ongeveer 2.500 namen in onze database waarvan ruim 1250
een verhaal hebben. Er staan ruim 800 foto’s in en enkele gescande teksten.

Heeft u nog foto’s die wij mogen gebruiken?

8 mei: Bevrijding van Den Haag
Op 8 mei werd de bevrijding van Den Haag door de Prinses Irene Brigade herdacht. Eerst bij de Grote Kerk op de
Groenmarkt, waar burgemeester De Monchy op 8 mei 1945 de Brigade ontving, daarna bij het Irenemonument op
het Burgemeester De Monchyplein. Hier spraken generaal Rudi Hemmes en Engelandvaarderszoon George
Makowski de aanwezigen toe. Gelukkig viel 8 mei weer buiten de meivakantie, zodat groep 8 van de Haagsche
Schoolvereniging, die het Irenemonument heeft geadopteerd, hierbij aanwezig was.

Kees van Eendenburg en Jan ter Doest
In mei hadden we een bijzonder groepje op bezoek, bestaande uit familieleden van Kees van Eendenburg en Jan ter
Doest. Het bezoek werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Eddy Jonker en Charles Bartelings.

Kees van Eendenburg (1914) ging met Karel Michielsen en Freddie
Vas Nunes al op 5 juli 1940 in een bootje, de Bebèk, van Noordwijk
naar Engeland. Na twee dagen kwamen ze in Engeland aan, waar ze
door koningin Wilhelmina thuis op Roehampton Park werden
ontvangen. Zij waren de eerste Engelandvaarders die het Bronzen
Kruis kregen. Kees werd toegewezen aan 322 Dutch Squadron RAF.
In september 1944 werd hij squadronleader.
Hij is op 4 september 1966 overleden aan boord van zijn botter
tijdens een zeilwedstrijd op het IJsselmeer.

Jan ter Doest (1925) was de jongste Engelandvaarder. Toen
bekend werd gemaakt dat jongens van 17 jaar ook in de oorlogsindustrie moeten gaan werken, besloot hij voor zijn verjaardag
uit Nederland te vertrekken. Op de kaart had hij gezien dat je in
Frankrijk zou komen als je de Maas volgde. Hij nam dus de trein
naar Maastricht. Omdat hij er jong en onschuldig uit zag, liet een
schildwacht hem de brug oversteken. Hij stak met een groepje
de Pyreneeën over en bereikte Gibraltar. Met het troepenschip
'Ormond' kon hij mee naar Engeland. Daar kwam hij op 26
januari 1943 aan. In 1945 behaalde hij zijn militaire vliegbrevet.

