Museumbunker:
Verlengde Bosweg 1
2202 NT NOORDWIJK
(Fietspad richting
Zandvoort,)
Openingstijden museum:
In verband met het coronavirus
is het museum beperkt voor
kleine groepen geopend.
Zie hiervoor de website :
https://atlantikwall.nl/

Gaarne overleg via tel.
071 -36 157 85 of
info@atlantikwall.nl
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Column van de voorzitter (Victor Salman)
Beste vrijwilligers, donateurs en sponsors,
Vanwege corona was het voorjaar ook voor ons museum
ronduit rampzalig. Geen werkzaamheden voor de zaterdagploeg. Geen bezoekers voor onze gidsen en baliemedewerkers. Geen voortgang, geen inkomsten en alle
enthousiaste vrijwilligers thuis op de bank.
Gelukkig kwam er in juli enig licht aan de horizon.
In augustus draaien wij weer, beperkt met vrijwilligers en
beperkt met de gasten. Maar wel dankbaar dat dit weer
mogelijk is, en met waardering voor iedereen die hieraan
zijn of haar bijdrage levert. Hopelijk kunnen we zo nog
even doorgaan.
Toch vieren wij in deze maand augustus met elkaar ook enkele absolute hoogtepunten. Premier Mark Rutte bezocht het Atlantikwall Museum Noordwijk; een
blijk van waardering voor ons museum en voor alle circa 50 vrijwilligers!
Het heeft ons veel positieve publiciteit in de media opgeleverd. Heel veel dank
dus voor dit initiatief van onze collega-vrijwilliger Ed Dusschoten.
Een paar dagen daarna ontvingen wij het bericht van de verantwoordelijke
autoriteiten dat wij de volledige noordgang met aanliggende bunkers voortaan
het gehele jaar mogen openstellen! Hiervoor knokken wij al vele jaren en het is
mooi dat wij door het geschikt maken van een losstaande manschappenbunker
een beter alternatief hebben gevonden voor de overwinterende vleermuizen.
De constructieve samenwerking met de Stichting Zoogdierenwerkgroep ZuidHolland heeft geleid tot dit mooie resultaat. Vanuit ons bestuur heeft
Jeroen van der Zalm hier heel veel tijd ingestoken; hij verdient alle lof en credits
voor dit geweldige resultaat. Ons museum kan hierdoor weer een mega-stap
vooruit zetten!
En zo wordt dit seizoen toch nog heel mooi…..
Namens het bestuur,
Victor Salman, voorzitter

Hoe wij over de dienst dachten:
Wat een rommel wat een pestzooi
Zegt Jan Koene keer op keer …..
Man, hou op met dat gekanker
Zegt de Gelder telkens weer.
Mij gaat ’t ook de keel uithangen
Zegt ons Ruutje met een grijns
“Hoogtijdagen”, zegt Wim Greeven
Velddienst houden is iets fijns.
Jô, hoe kan je zooiets zeggen
Komt vervolgens Jan Diepenheim.
Laat de Gelder het ’t maar niet hooren,
Anders maakt hij weer rijm.
Heemskerk is menagemeester.
Dat is weer een vak apart.
Clemens moet nu met de troep mee.
’T Is voor hem een groote smart.
Veltmeyer komt niet zoo dikwijls
Tot een groote scheldpartij …..
Maar aan wacht heeft hij een hekel.
Hij is liever frank en vrij ….
’n Optimist blijft ook ons Pietje
Hoewel hij ook nog schelden kan
Op den dienst met z’n gebreken,
Maar daar weten w’alles van.
Hartog heeft een groote marzel
Dat hij dikwijls weg kan gaan.
Noordzij wenschte bij z’n afscheid
’t Heele leger naar de maan ….
Kremer weet het altijd beter.
Is gauw nijdig en geraakt ….
Rodenburg heeft op de Voorstraat
Heel wat uurtjes zoek gemaakt!!!!
En zoo kan ik nog wel doorgaan,
Die denkt dit, en die denkt dat.
Maar het liefst zijn we weer burger,
Want in dienst zijn we het zat.
Noordwijk, April 1940

Mobilisatie:
Naam
Jan Koene
De Gelder
Ruutje
Wim Greeven
Jan Diepenheim
Heemskerk
Clemens
Lou Veltmeier
Pietje Sliedrecht
Hartog
Noordzij
Kremer
Jan Rodenburg

Woonplaats
Den Haag
Den Haag
Noordwijkerhout
Alphen a/d Rijn
Diepenveen
?
?
Rotterdam
?
?
?
?
Rijnsburg

Ingekwartierd
Bart de Groot, Wilhelminastraat 57
Jan de Lange
Bart de Groot
Jan de Lange
Joop Heus, Wilhelminastraat 43
?
Van Went, Wilhelminastraat
Joop Heus, Wilhelminastraat
K. Lindhout
?
Blok
?
Blok

Deze militairen met nog vele anderen waren destijds gelegerd in de Wilhelminaschool.
(via Jan Heus)

Hoog bezoek, (Johan Gieske; foto’s Peter Wijnberger)
maandag, 10-08-2020
Afgelopen zaterdag heeft Minister President Mark Rutte op uitnodiging van collega-vrijwilliger Ed Dusschoten een
privébezoek gebracht aan ons museum.
We konden jullie dit helaas niet van tevoren laten weten omdat om veiligheidsredenen het bezoek strikt geheim
moest blijven.
Gelukkig stelde Ada Alkemade parkeerruimte in haar eigen tuin beschikbaar, want vanwege het mooie weer was er
geen parkeerplaats meer voorhanden. Ada nogmaals hartelijk dank!
Na een intro door Victor Salman ging het gezelschap dat, naast Mark Rutte, bestond uit een vriend van hem,
Victor, Ed, André, Jan als gids en Peter als fotograaf richting de noordgang.
In de munitiebunker ontmoette hij de vrijwilligers die op dat moment toevallig aanwezig waren. De verrassing was
groot. Mede ook doordat Mark graag een colaatje wilde drinken en met ieder een praatje maakte.
Daarna ging het gezelschap naar de S414 en nam André de taak als gids over.
Na het bezoek aan de S414 werd hem als herinnering aan het bezoek het boek “Batterij Noordwijk” aangeboden.
Maar toen gaf Mark te kennen dat hij ook nog de zuidgang wilde zien.
Daarna heeft hij nog even een bijdrage in de fooienpot gedaan en een stukje geschreven in het gastenboek.
Later liet hij via Ed weten dat hij erg verbaasd was over de omvang van het complex.
Hij is erg onder de indruk van wat er allemaal door jullie bereikt is en kijkt met plezier terug op het bezoek!
Gastenboek:

Werkzaamheden in coronatijd. (Red.)
Het coronavirus heeft het zomerseizoen behoorlijk op
zijn kop gezet.
Sluiting van het museum en al het vrijwilligerswerk opgeschort. Voor veel vrijwilligers een gedwongen thuis
zitten op de zaterdag en voor de gidsen op de zondag.
Gelukkig kon, met het verstrijken van de weken, er weer
langzaam opgestart worden. Vrijwilligers waren weer
welkom, maar dan wel onder strikte voorwaarden, zoals
een beperkt aantal per zaterdag. Ook konden er weer
rondleidingen worden gegeven aan kleine groepen als
er aan de coronamaatregelen kon worden voldaan.
Er werd dus weer gewerkt. Fraaie glazen schermen werden rondom de rekenapparaten geplaatst in de S414, in
kleine ploegjes werd er hard in de Fl246 gewerkt en de
gidsen konden hun expertise weer kwijt aan geïnteresseerde bezoekers. Ook het bestuur heeft niet stil gezeten. Er moesten afspraken gemaakt worden met de
brandweer over het brandveilig maken van het noordelijke gedeelte van de “Batterie”. Er waren besprekingen
met de Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland
met als resultaat dat het noorden vleermuisvrij is verklaard en dat de door veel vrijwilligershanden vrijgemaakte vleermuisbunker dus zijn vruchten afwerpt.
In deze materie had Jeroen een behoorlijke vinger in de
pap. Ook ons bestuurslid André heeft niet stil gezeten.
Nauw betrokken met het weer opstarten van het museum heeft hij samen met de andere leden protocollen
opgesteld hoe te handelen in coronatijd en deze op
professionele wijze kenbaar gemaakt aan betrokkenen.

Johan is naast zijn secretariaat taken ook nog druk bezig
met allerlei elektronicazaken om de “Batterie” up-todate en
veiliger te maken. Een ander punt op de agenda was het
realiseren van een audiotour door het complex. Hier heeft
André zich ook voor ingezet en met resultaat!
Dit alles wordt in deze moeilijke tijd gecoördineerd door
onze voorzitter Victor met steun van vicevoorzitter Jan.

Interview Jan van Schie (Dirk Zweers)
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Naam, geboortejaar, achtergrond, beroep?
Jan van Schie, 1962, laborant, productontwikkelaar R&D laboratorium verfindustrie.
Tot voor kort werkte ik voor Sikkens, heb in het verleden ook voor Sigma gewerkt.
Momenteel zoek ik een nieuwe job.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de Stichting Atlantikwallmuseum Noordwijk?
Als bestuurslid Sikkens personeelsvereniging heb ik ooit een uitstapje naar ons museum georganiseerd. Ik had toen contact met Jan Heus. Hij benaderde mij voor vochtbestendige muurverf; Sikkens heeft toen een partij 50 liter blikken van deze verf gesponsord. Het resultaat is te zien in de noordgang en de Fl246 munitieberging.
En sinds wanneer?
In 2019 heb ik een paar keer meegelopen als aspirant gids, sinds dit jaar ben ik
ingedeeld als gids.
Wat voor soort werkzaamheden doe je het liefst voor de Stichting?
Het gidswerk; ik heb een meer dan gemiddelde interesse in geschiedenis, vooral in
die van de 20e eeuw. Vooral hierdoor vind ik het erg leuk om mijn kennis over de
bunkers en hun context aan onze gasten over te brengen. Af en toe draai ik ook een
suppoost-dienst.
Wat geeft je bij deze werkzaamheden het gevoel goed bezig te zijn?
Dat ik mijn kennis over de bunkers en hun context kan overdragen op onze gasten.
Hoe zie je de toekomst van de Stichting Atlantikwallmuseum Noordwijk?
Ons museum zijn we voortdurend aan het verbeteren. Mij is opgevallen dat er vooral
onder jongeren toenemende interesse bestaat voor de geschiedenis. We zouden hier
als museumorganisatie wellicht op in kunnen spelen door meer ruchtbaarheid over
ons museum te geven middels sociale media. In het huidige jaar heeft het feit dat we
75 jaar geleden bevrijd werden voor meer aandacht voor ons museum gezorgd.
Kun je beknopt een anekdote over onze bunker vertellen?
Niet zo zeer een anekdote, wél opmerkelijk. Ben in Noordwijk opgegroeid. De allereerste keer dat ik in een bunker
kwam, was als jongetje in de
Katwijkse zuid-duinen. We speelden daar bij kaarslicht in de bunkers, onder andere met luchtdrukpistolen.Wat qua bunker
zeer grote indruk op mij maakte,
was mijn bezoek aan de Wolfsschanze, in voormalig OostPruisen. Er is daar een gigantisch
complex, waar ooit ene A. Hitler
verbleef. Het complex is na de
aftocht van de bewoners in
november 1944 door hen opgeblazen en tegenwoordig kun je er
onder leiding van een gids rondgeleid worden.
Voor bijzonderheden
zie Wikipedia, zoekterm
Wolfsschanze.
Voor afbeeldingen van dit
indrukwekkende complex
zie onder andere
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https://www.tracesofwar.nl/news/1955/
Fotoverslag-wandeling-door-het-F%C3%
BChrerhauptquartier-Wolfsschanze.htm

