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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 2018 op de 

zondagen weer te bezoeken. 

Onze locatie is te vinden aan 

de zeereep, aan het begin van 

het rijwielpad richting  

Zandvoort. 

 

In dit nummer: 

Jaargang 2017 nummer 3, november 

 
Beste vrijwilligers, donateurs & relaties, 
 
Van de redacteur 
 
De deuren van het Atlantikwall Museum zijn voor de zondagbezoekers weer gesloten. 
Het was een enerverend seizoen met verschillende top weekeinden. De gidsen hebben 
weer  vele duizenden gasten rondgeleid. En niet alleen op zondag ook doordeweeks wer-
den er aangemelde groepen rondgeleid. Er is door vele vrijwilligers weer veel voor elkaar 
gebracht. Een vleermuisbunker is gerealiseerd, een nieuwe nooduitgang bewerkstelligd, 
helm geplant, gemetseld enz. enz. enz. Er zijn weer tientallen meters nieuwe (origineel 
gelijkende) elektriciteitskabels aangelegd, er is geplamuurd, gestuukt en door één van 
onze vrijwilligers van het eerste uur wekelijks gestof -(zand) zuigd om onze gasten zo goed 
en netjes mogelijk te kunnen ontvangen. En altijd was er weer Cor om alles in goede  
banen te leiden. In het bestuur heeft ook een verandering plaats gevonden. 
Marjolijn v. d. Jagt is uit het bestuur teruggetreden daar haar P.R. bureau al haar  
aandacht en tijd vergt. Marjolijn, bedankt voor alles wat je voor het Atlantikwall Museum 
gedaan hebt. Gijs v.d. Niet zal wat minder tijd bij ons doorbrengen  in verband  met zijn 
carrière bij de Koninklijke Marine. 

 
 

Column (Victor Salman) 

 

In de afgelopen periode is Marjolijn van der Jagt helaas gestopt 
met haar werkzaamheden in het bestuur. Zij was al vanaf het eer-
ste begin in 2001 samen met Cor van Duin, Ruud Boot, Jan Heus 
en ondergetekende nauw betrokken bij de realisering van het  
Atlantikwall Museum Noordwijk. Marjolijn was onder andere ver-
antwoordelijk voor de PR, het logo, en de totstandkoming van een 

brochure voor de sponsoring. Na 16 jaar heeft zij tijdens de druk bezochte kaasparty van 
Peter den Elzen afscheid genomen van het bestuur en de vele vrijwilligers. Dank voor je 
inzet al deze jaren Marjolijn!   
  
Het leek er even op dat we ook Gijsbert van der Niet minder zouden gaan zien. Hij kwam 
jaren geleden als één van de jongste vrijwilligers ooit binnen. Gijs hielp bij de restauratie-
werkzaamheden, verzorgde rondleidingen, en verder deden wij nooit tevergeefs een be-
roep op hem voor allerlei andere zaken. Onlangs begon hij aan een verdere studie bij de 
Koninklijke Marine. Hij was 6 weken afwezig voor zijn opleiding en als hij op missie zou 
moeten zal hij enige tijd weg zijn. Maar inmiddels hebben wij alweer 3 weken van zijn 
inzet mogen genieten omdat hij in het weekend nu voorlopig weer thuis is. 
Mooi, deze jarenlange verbondenheid met ons museum en de mede-vrijwilligers! 



Radio Nora (N.N. auteur) (Het oorspronkelijke artikel is aangepast voor publicatie.) 

 

 

NORA = Noordwijk Radio, ontvangststa-
tion voor de voormalige overzeese kolo-
niën. 
 
Het zendstation voor de overzeese kolo-
niën was Radio Kootwijk aanvankelijk op 
de lange golf (<300 kHz), later korte golf. 
(ca. 2-30 mHz.) 
Ontvangststation : Bandung Java 
Zendstation Ned. Indië  Malabar vulkaan 
in de Preanger Java 
Ontvangststation Nederland: NORA 
 
In 1928 werden er bij het Langeveld 
2 identieke hoge masten (spijlen con-
structie waartussen draden waren opge-
hangen) geplaatst. Eén ervan heeft er nog 
tot in de jaren 70  gestaan. Naast deze 
hoge masten werden een groot aantal 
paalmasten geplaatst, een vierkante uit-
kijktoren en een barak aan de voet van 
het duin nabij de Duinark, met daarin 

Telefunken radio apparatuur. Dit was dus de situatie op 15 mei 1940. Al direct namen de Duitse Nachrichtentruppe de 
apparatuur in bezit. Deze apparatuur was opgesteld door de Delftse hoogleraar Koomans en diende als proefopstelling. 
De ontvanger werd aanvankelijk onder de Deutsche Dienstpost Niederlande (DDN)  
gesteld, onderdeel van de Deutsche Reichspost onder leiding van Herr Ohnesorg. Leiter van de DDN werd Herr  
Linnemeyer die tevens Beauftragter was voor het Post und 
Fernmeldwesen. De kampeerboerderij van Moeder Koomen-
Hulsebos en de Duinark kwamen in het zogenaamde Sperr- 
gebiet te liggen. De Duitsers gingen de installatie als afluister-
inrichting gebruiken. Kurt E. Vetterlein was Reichspost- 
ingenieur met als speciaal interessegebied overzeese radiover-
bindingen. Het afluisteren van Britse zenders in de richting 
van de VS kon het beste vanaf de Nederlandse kust  
gebeuren. De Abwehr kwam eveneens in het spel. Op 14 april 
1941 bombardeerden de Britten het terrein van de radiozend-
mast. Er werden een aantal antennes vernield. Veel bommen 
vielen echter op het strand. De barak bleef afgezien van glas-
schade intact. Het was op 19 juni 1941 dat de Duitsers, op het 
rangeerterrein van Charité-sur-Loire, in een spoorwagon  
onder andere Brits-Franse codeboeken voor telecommunicatie 
vonden. NORA kon dankzij deze vondst gezwind van start. 
Mary Honcamp, een Duitse die langjarig in de VS had  
gewoond, werd chef van de spraakafluisterdienst. Zij leidde deze dienst met 6 vertalers. Alle boodschappen werden 
gecodeerd  verzonden  vanuit een barak met speciaal beveiligde telefoonlijnen die liepen naar de Abwehr in Zossen en 
werden vervolgens naar de diverse diensten in Berlijn verder geleid. In 1941 werden vanuit NORA ook diverse stoor-

zenders tegen Engelse radiostations met uitzendin-
gen voor het vasteland opgezet. NORA ging ook 
deelnemen aan het uitpeilen van illegale radiozen-
ders. NORA was voor de Duitsers  zeer succesvol. 
In 1941 werd al het radioverkeer tussen Stalin en 
Roosevelt onderschept. Ook de tegenmaatregelen 
van de VS tegen Japan na het bombardement op 
Honolulu werden gretig uitgeluisterd. Tijdens   
Churchill’s zeereis aan boord van de Duke of York 
werden diens radiocontacten met de VS eveneens 
onderschept via NORA.  In april 1942 werden plan-
nen gemaakt om de radio-apparatuur over te bren-
gen naar Valkenswaard bij Eindhoven. Een ander 
deel werd overgeplaatst naar een gevorderd   
mannen-paviljoen op het St. Bavo terrein. 
                                                                                                              
 



 
  
Dit in verband met een Engelse raid op de Franse kust (27-2-1942) bij Bruneval ten noorden van Le Havre. Deze raid 
was  succesvol  daar er componenten van een Würzburg radarinstallatie plus twee gevangenen, waaronder een radio  
operateur, meegenomen werden naar Engeland. (Bij Bruneval staat voor dit feit een gedenkteken in de duinen) 
De ontvangst op de antennes van NORA ging overigens gewoon door. NORA kreeg een nieuwe naam:  Forschungsstelle 
Langeveld über Eindhoven. Het zendstation van Radio Kootwijk werd gebruikt voor radiocontact met Duitse  
U-boten (lange golf techniek). Getracht werd eveneens om vanuit Kootwijk een zogenaamd Spiel op te zetten met  
Nederlands Indië (vgl. het Englandspiel). Dit mislukte. Op 12 februari 1943 bij een zware ZW storm (10 Bf.) raakte een 
Britse versperringsballon los. Deze zeilde over het zendmastgebied van Forschungsstelle Langeveld über  
Eindhoven (NORA) en richtte met zijn neerhangende kabels en ankers aanzienlijke schade aan de antennes en bedra-
ding aan. In Valkenswaard op het buitenverblijf van Jhr. Loudon ging het afluisteren van de Brits-Amerikaanse radio-
verbindingen succesvol door tot aan het eind van de bezetting.  
In 1950 werd NORA opgeheven. Er staat op het zendterrein thans een installatie van de Koninklijk Marine. 
 
 

Cijfers (Jan Heus ) 

 

Hierbij de cijferlijst bijgewerkt tot 27 oktober 2017. 
 
Bezoek tot en met vrijdag  27  oktober 2017 :  
Totaal 8568 bezoekers - 6925 volwassenen en 1643   
kinderen  (vorig jaar waren het  1616 kinderen en  
4544 volwassenen met een totaal van 6160) Een stijging 
van 12 %. Bijna 20% van onze bezoekers waren onder de 
12 jaar. Het totaal aantal bezoekers sinds de opening in 
2004 is maar liefst bijna 68.ooo. 
Voor de komende tijd staan nog een paar rondleidingen 
gepland, waardoor het eindresultaat ca. 8650 bezoekers 
zal zijn. Dit jaar hebben 28 schoolklassen van het L.O. en 
16 klassen van het M.O. ons museum bezocht.  
Uitschieters dit jaar waren Bunkerdag met 1243 bezoe-
kers en open Monumentendag met 406 bezoekers.  
De drukste zondag was 27 augustus met 339  
bezoekers (297  volwassenen en 42 kinderen.) 

Kaasparty 
 
26 Augustus was het weer zover, de kaasparty. Het begint al een klein beetje traditie te worden. 
Vrijwilligers en genodigden konden weer heerlijk smullen van de in de munitiebunker gerijpte kazen. 
En smullen was het, het was een streling voor de tong. Peter den Elzen heeft zichzelf weer overtroffen. Met een glaasje 
erbij, een leuke anekdote en veel gezelligheid vloog de tijd om. Marjolijn v.d. Jagt maakte van deze gelegenheid gebruik 
om afscheid te  nemen. Zij legt haar taak als bestuurslid van het Atlantikwall Museum neer om zich geheel te kunnen 
richten op haar bedrijf : P.R. Bureau Marjolijn v.d. Jagt, Willem Alexanderpark 18, 2202 XW Noordwijk. 

          (De kazen zijn, zolang de voorraad strekt, te bekomen bij : Peter den Elzen,  St. Jeroensweg 2a, 2201 NW Noordwijk.) 
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O r g a n i s a t i e  

Interview : Rogier Dekker  (Dirk Zweers) 

 
Naam, geboortejaar, achtergrond / beroep? 
Rogier Dekker, 1976, bedrijfseconoom, management consultant. Ik houd me vooral bezig 
met Lean organisatietransformaties en digitaliseringstrajecten voor de (rijks)overheid en 
geef samen met mijn collega MT-leden leiding aan een team van 70 consultants.  
Sinds voorjaar 2016 ben ik als bestuurslid aan het museum verbonden, sinds dit jaar als 
penningmeester. Dit type vrijwilligerswerk doe ik graag, ik ben ook actief in het bestuur 
van een schoolfonds en lang bestuurslid geweest van een tafeltennisvereniging.  
Daarnaast hou ik van zelf sporten, ik loop regelmatig hard in en rond Noordwijk en geef  
skiles bij skicentrum Sassenheim.  
Hoe ben je betrokken geraakt bij de Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk? 
Via Ada Alkemade, een oud bestuurslid, die ik kende via de school van de kinderen.  
Interesse in musea over de tweede wereldoorlog heb ik altijd al gehad. Daarnaast geloof 
ik in de enorme mogelijkheden door het unieke karakter en de prachtige locatie van het  
Atlantikwall Museum. 
Wat voor soort werkzaamheden doe je het liefst voor de Stichting? 
Ik ben géén handige klusser, thuis ook niet, dus op zaterdag zullen jullie me niet snel zien 
met een stuk gereedschap in de hand. Het bestuurlijke en administratieve werk dat ik 
doe, doe ik vooral thuis, flexibel, achter de schermen en onzichtbaar voor de meeste vrij-
willigers. Dat past ook beter bij mijn drukke agenda van werk en gezin.  
Wat geeft je bij deze werkzaamheden het gevoel goed bezig te zijn? 
Bij het commerciële bedrijf waar ik voor werk gaat het -plat gezegd- om geld verdienen 
bij organisaties die maatschappelijk actief zijn. Door mijn inzet voor onze stichting kan ik 
belangeloos iets terugdoen voor de maatschappij, dat geeft mij een goed gevoel. Ook vind 
ik het leerzaam en boeiend om te kunnen ervaren hoe een volledig door vrijwilligers ge-
rund museum werkt. Ik zie dat de gekozen opzet van het museum werkt. Ik zie dat in de 
bezoekersaantallen en de waardering van bezoekers, maar ook in de lof die we ontvangen 
van bijvoorbeeld de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland.  
Hoe zie je de toekomst van het museum? 
Op langere termijn zie ik ons museum naar een meer professionele organisatie transfor-
meren. We zullen dan ruimere openingstijden hebben, en nog méér leerzame beleving 
kunnen bieden aan onze bezoekers. Vooral als de focus blijft liggen op herstellen in de 
originele bewoonde staat, wellicht met direct uitzicht op zee, een werkende trein, een 
echte vrachtwagen en een origineel kanon, kortom meer (inter)actie. Ik denk dat er ech-
ter ook genoeg andere ideeën zijn bij de andere vrijwilligers, waar ik nu nog geen zicht op 
heb. Als bestuur moeten we vooral het genereren en realiseren daarvan blijven stimule-
ren en faciliteren door het maken van de juiste keuzes. Samen met de andere bestuursle-
den wil ik graag zorgen dat het museum in een stevig, maar realistisch tempo blijft ont-
wikkelen en natuurlijk financieel verantwoord! Wellicht kunnen we in de toekomst een 
van de vele ambitieuze projecten bekostigen door het gebruikmaken van subsidie vanuit 
het Rijk of Europa? 
Kun je beknopt een anekdote over onze bunker vertellen? 
Een anekdote heb ik nog niet. Wel heb ik heel veel waardering voor al het werk dat door 

alle vrijwilligers en mijn collega (oud) bestuursleden is verzet. Ook vind ik de grote maar 

zeker niet onbelangrijke diversiteit onder al onze vrijwilligers uitermate boeiend.  

Excursie Normandië  (5 t/m 8 oktober 2017) 

 
Op 6 juni 1944 landden 
de geallieerden op de 
stranden van Norman-
dië. Het begin van het 
einde van de Duitse 
overheersing van Euro-
pa. Het zou nog tot  
5 mei 1945 duren voor-
dat Nederland was  
bevrijd…………. 
 
Er wordt een extra  
Bunkerpost gepubli-
ceerd met tekst en foto’s 
over onze belevenissen 
in Normandie.  


