Museumbunker:
Verlengde Bosweg 1
NOORDWIJK
(Fietspad richting
Zandvoort,)
Openingstijden museum:
Op dit moment is uitsluitend
de museumbunker S414 voor
groepsbezoek op afspraak
beperkt toegankelijk.
Gaarne overleg via tel.
071 -36 157 85 of
info@atlantikwall.nl
Het complete museum
inclusief gangenstelsel is
ingaande 1 mei 2020 op de
zondagen weer te bezoeken.
In dit nummer:
Column van de
Voorzitter
Een speciale kijker
Deurkozijnen
TVR & Lettercodes
Cijfers

Beste vrijwilligers, donateurs & relaties,
COLUMN VAN DE VOORZITTER (Victor Salman)
Het bunkerseizoen zit er weer op.
Met de geweldige hulp van veel vrijwilligers, mensen achter de kassa en gidsen
komen we dit jaar boven de 8.000 bezoekers. Een prachtig resultaat waarvoor
dank aan iedereen. Ondertussen werd door de zaterdagploeg als vanouds noest
doorgewerkt. Daarnaast is het bestuur bezig met de uitwerking van veel nieuwe
initiatieven waarover u later meer zult vernemen.
Verder kan ik melden dat vrijwilliger André van der Niet voor de zomer is toegetreden tot het bestuur en al direct veel projecten heeft opgepakt.

KAASPARTY met (a)anzicht….
Op zaterdagmiddag 31 augustus was de
traditionele ‘kaasparty’. Tientallen vrijwilligers en klanten van Peter den Elzen
lieten zich de bunkerkaas daarbij weer
goed smaken. Tijdens de gezellige bijeenkomst heb ik bekend gemaakt dat we ook
de komende jaren graag met Den Elzen
verder gaan. Gezien de jarenlange samenwerking hebben wij Peter den Elzen
benoemd tot ‘ambassadeur’ van ons
museum. Daarbij heb ik hem het eerste
exemplaar overhandigd van een speciaal gemaakte ansichtkaart ‘Groet uit het
Atlantikwall Museum Noordwijk’ waarop de kazen op stellages in de bunker zijn
afgebeeld. Met op de achterzijde een oproep aan alle kaasliefhebbers om
donateur te worden.
Het gaat goed met ons museum!
Victor Salman, voorzitter

EEN SPECIALE KIJKER (ah)
Op een zaterdag in maart zag ik in een vitrine een kijker staan die er daarvoor nog niet was.
Cor wist mij te vertellen dat Jan, van een gulle gever, namelijk Drs. M. de Jong, een kijker had
ontvangen voor plaatsing in het museum, waar het nu in de radiokamer te bewonderen is. Nu moet
men weten dat elke militaire kijker uit de tweede Wereldoorlog een bijzonderheid is en een FLAK of
richtingskijker is gewoon heel bijzonder. De kijker die nu voor mij stond was de overtreffende trap van
bijzonder, ik wist echt niet wat ik zag. Deze kijker heeft een verhaal wat ik graag, met eenieder die
daar interesse in heeft, wil delen.
De “Richtungsfernrohr” 7x50 voor de Kriegsmarine is namelijk gemaakt in Venlo. Toen ik de kijker in
handen had zag ik twee logo’s die aan de bovenkant
van de “Sonneblenden” zijn gemonteerd.Op beide
logo’s staat vermeld: “Nedinsco Venlo systeem Carl
Zeiss Jena”. Hoe zit dat? Nadat in 1918 de wapens
werden neergelegd werd Duitsland het dictaat opgelegd dat bekend is als het verdrag van Versailles. Dit
hield onder andere in dat er maar een klein leger op
de been mocht worden gebracht, de militaire luchtvloot moest ontmanteld worden, de marine mocht
alleen wat patrouilleboten behouden, de rest van de
vloot werd opgebracht in Scapa Flow om verschroot te
worden. (Trouwens, om de eer van de Duitse marine
hoog te houden wist een deel van de Duitse bemanningen nog
vele van hun
eigen schepen tot zinken te brengen.) Ook moesten de Duitsers
hun artillerie verschroten. Al deze maatregelen brachten ook
vele toeleveranciers in de moeilijkheden. Zo ook de Firma Carl
Zeiss uit Jena. Deze optische fabriek was een grote leverancier
van militaire optische middelen, zowel voor eigen land als voor
het buitenland. Deze leveranties vielen plotseling weg. Ook
moesten van de geallieerden bepaalde machines vernietigd worden. Om nog iets te redden zette de firma Carl Zeiss via mantelorganisaties een bedrijf op in het in de grote oorlog neutraal gebleven Zweden en Nederland. In Nederland zat een vertegenwoordiger van Carl Zeiss
in Den Haag, dit was een
zekere Herr F. Kaumanns.
Deze man huurde een
loods in Vlissingen om
kisten vol apparatuur en onderdelen, die via treinladingen uit
Duitsland waren gesmokkeld, te kunnen herbergen.
Deze Herr Kaumanns kocht in 1920 een leegstaande chocoladefabriek in Venlo om aldaar de kisten uit Vlissingen op te slaan. In die
tussentijd had de firma Carl Zeiss ook niet stilgezeten en onder
grote geheimzinnigheid de bouw van een nieuw bedrijf, óók in
Venlo, opgestart. Venlo lag dicht bij Duitsland en er waren goede
spoorverbindingen. Op 12 januari 1921 werd de firma Nedinsco
(Nederlandse Instrumenten Compagnie) opgericht.
De geallieerden waren furieus maar konden er niets aan doen.
Al rap werd de productie van optische apparaten in Venlo opgestart. Eerst in de oude chocoladefabriek, waar kant en klare
onderdelen werden geassembleerd, daarna werd in de nieuwbouw
een totale productielijn in gebruik genomen.

In het logo van de firma, een samenstelling van lenzen,
stond “Nedinsco ’s Gravenhage systeem Carl Zeiss Jena”
daar de directie in Den Haag zetelde. Later werd ’s Gravenhage vervangen door Venlo. De nieuwe fabriek was in
de zogenaamde “Bauhaus” stijl gebouwd; een opvallend
deel van de fabriek was de periscooptoren die in de volksmond de “wolkenkrabber” werd genoemd. De productie
bestond uit hoogwaardige producten zoals: Commandoinstrumenten, afstandmeters, artillerieperiscopen, vuurleidingsystemen, duikbootperiscopen, kijkers enz. Zowel
“eenvoudige kijkers” als heel speciale, zoals die van ons,
werden er gebouwd. Behalve dat er optische instrumenten voor de Duitse Wehrmacht werden gefabriceerd waren ook o.a. het Nederlandse, Zweedse, Noorse,
Portugese, Belgische, Turkse, Russische en Italiaanse leger klant van Nedinsco. Op 19 november 1944
werd er een geallieerd bombardement op de Maasbruggen uitgevoerd. De bommenwerpers moesten
hoog vliegen daar rondom de bruggen zo’n 150 FLAK batterijen stonden opgesteld. Dus van een precisieaanval was geen sprake. De bruggen werden niet vernield maar wel alle laagbouw van Nedinsco.
Dit betekende het einde van de Carl Zeiss Jena periode in Venlo.

DEURKOZIJNEN PLAATSEN in de Fl.246 munitiebunker (Rinus Noort)
Al in 2016 waren er plannen om de munitiebunker Fl.246 geschikt te maken als expositieruimte.
Een eerste stap werd gezet met het maken van diverse kozijnen om de verschillende ruimtes
in de munitiebunker weer van binnendeuren te kunnen voorzien. Deze kozijnen werden gemaakt door
Sven van de Reep, de kozijnenspecialist uit Noordwijkerhout. Voordat de kozijnen geplaatst konden
worden moesten er nog veel andere zaken in orde worden gebracht.
Het betonnen plafond is bekleed met ijzeren platen die tussen spoorrails liggen, dit om rondvliegende
betonsplinters bij een bomtreffer te voorkomen. Deze ijzeren platen en de rails waren
totaal verroest en moesten voordat er gestraald kon worden eerst met de hand worden afgekrabd.

Al deze werkzaamheden duurden van 2016
tot eind augustus 2019. Gedurende die tijd
waren de kozijnen opgeslagen bij de
Noordwijkse Woningstichting.
Op donderdag 29 augustus was het zover.
Bas Wesseling en Rinus Noort togen aan het
werk, een enorme klus die niet in één dag
geklaard kon worden. Dus de vrijdag daarna
weer aan de slag. Alle kozijnen zitten op hun
plaats en de deuren kunnen worden gesteld.
We zijn weer een stapje dichter bij het doel
om er een nog mooier museum van te maken
dan dat het al is.

TVR & LETTERCODES (ah)
Sinds maart dit jaar staat er in de rekenkamer een bijzonder apparaat. Het gaat hier om een mechanische
computer. waar alle, door andere in de “Leitstand”
opgestelde mechanische apparaten, verzamelde
informatie, om een doel op zee te kunnen treffen, bij
elkaar kwam. Dit apparaat verwerkte alle gegevens
die daarna elektrisch door werden gestuurd naar de
geschutsbunkers. Mocht om één of andere reden de
stroom uitvallen dan konden de gegevens ook via de
bunkertelefoons doorgegeven worden.
Deze bijzondere mechanische computer bestaat uit
drie delen en heet in het Duits officieel:
Tagesverbesserungsrechenschieber (C37) mit Rechentisch (C39) und Endfernungs Aufslagsuhr (C31)
Op één van de identificatieplaatjes die de TVR rijk is staan de lettercode bws. Deze letters staan voor:
Dr. Ing. Kurt Panke, Apparatbau, Berlin-Lankwitz, Dessauerstrasse 22 Deutschland.
Ons exemplaar heeft fabricage nummer 78. Misschien vraagt u zich af hoe het komt dat vooral bij Duitse
machinerieën en (militaire) voertuigen zoveel “Typenschilder” aanwezig zijn? Na de wapenstilstand van
de eerste Wereldoorlog in 1918 werd het verdrag van Versailles opgesteld dat door de Duitsers op 28 juni
1919 werd getekend. Dit bracht Duitsland zowat tot een agrarische staat. De producten die ze voor de
export mochten maken moesten voorzien zijn
van een stempel of schild met de tekst “Made in
Germany”. Bij machinerieën en aanverwante
artikelen moest tevens een typeplaat met de
fabrikant bevestigd worden. Een strafmaatregel
van de geallieerden van toen, die de Duitsers in
hun voordeel wisten om te buigen.
Made in Germany werd een begrip. Later werd
het logo “Made in” door bijna alle industrieën
over de wereld voor vele van hun producten
toegepast. Ook na het naast zich neerleggen van
het verdrag van Versailles bleef men de
“Typenschilder” gebruiken.
Toen de 2e Wereldoorlog uitbrak en er hier en
daar een tank of ander voertuig c.q. vliegtuig

in vijandelijke handen viel kon deze
aan de hand van die overal aanwezig
zijnde typeplaatjes de herkomst van
bijna alle onderdelen nagaan. In het
begin van de oorlog was dat nog niet
zo’n ramp maar later begonnen de
geallieerden steeds gerichter bepaalde
industrieën te bombarderen.
In november 1940 besloot de Duitse
regering per wet dat volledige adressen
van de industrieën niet meer op
“Typenschilder” voor mochten komen.
Het “Heereswaffenamt” gaf aan elke
industriële ondernemer een drie letter
code, (*) die ze moesten gaan gebruiken en hielden toezicht op het naleven
daarvan. Al deze ca. 9.000 codes staan
in een samengestelde lijst genaamd:
Liste der Fertigungskennzeichen für
Waffen, Munition und Gerät.
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(*) Er zijn ook verschillende 1 & 2 lettercode(s) bekend

Redactieadres:
redactie@Atlantikwall.nl

CIJFERS (Jeroen v. d. Zalm)

Medewerkers:
Gerty Haasnoot
Jeroen v.d.Zalm
Rinus Noort
Victor Salman

Zondag 1 september sloot het gangenstelsel haar deuren. Vanaf die dag zijn de
gangen weer alleen voor de vleermuizen die daar hun winterslaap houden.
Ondanks dat hebben 124 bezoekers de S414 Leitstand, die nog open was voor
publiek tot en met zondag 15 september. Op 9 sept. waren er dat er 102 en op
15 sept. 106 bezoekers. In de tussen liggende dagen hebben ook nog
verschillende groepen het museum bezocht.
Het totale aantal bezoekers voor 2019 ligt hiermee op 8166 (18-9-2019)

Logo Bunkerpost:
Peter Wijnberger
Officieel logo
Marjolijn v.d. Jagt
Overname van teksten of afbeeldingen uit deze nieuwsbrief is uitsluitend
toegestaan na verkregen schriftelijke
toestemming van de redactie en de
desbetreffende auteur.
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In de grafiek ziet u het verloop t.o.v. de eerdere jaren.
(Vorig jaar waren dat er 7.711, en in 2017 waren het er 8.290).
Doorberekend naar het einde van het seizoen:
Gereserveerd vanaf nu (16-september) 76 personen.
Dit zou uitkomen op een totaal van 8242 bezoekers.

