
HELPT 
U OOK 
MEE?

opdat wij niet vergeten

cabaretier paul van vliet bestuur stichting monument engelandvaarders engelandvaarders kunstenaar jurriaan van hall

Op 1 oktober 2016 start 

Stichting Monument 

Engelandvaarders 

Katwijk met een 

crowdfundingsproject ter 

realisatie van een bronzen 

herdenkingsmonument 

voor Engelandvaarders die 

in 1941 vanaf het strand 

in een kano een poging 

ondernamen om naar 

Engeland te ontsnappen.

Met een druk op de knop 

steunt u dit initiatief en 

krijgt u bij een donatie 

vanaf  €25,- een DVD van 

de theatervoorstelling 

‘Engelandvaarders’ kado! 



WAT: Stichting Monument Engelandvaarders 
Zeehostunneltje Katwijk vraagt uw aandacht 
voor een indrukwekkend bronzen Herdenkings-
monument voor de Engelandvaarders die in 
1941 vanaf het strand in een kano een poging 
ondernamen om naar Engeland te ontsnap-
pen. Veel fondsen en organisaties steunen ons 
al maar de Stichting vraagt u ook  om hulp.  
(inzet artist impression Jurriaan van Hall) 

WAAR: Katwijk heeft in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog een bijzondere 
rol vervuld als vertrekplaats voor Engelandvaarders. De Stichting is opgericht in 2011 
met als doel de kennis over Engelandvaarders, in het bijzonder vanuit Katwijk, onder de 
aandacht te brengen van een breed publiek. Om te herdenken, te herinneren, maar ook 
om de volgende generaties te blijven infomeren, wordt naast het Herdenkingsmonument 
een interactieve informatiezuil met led-scherm geplaatst met achtergrondinformatie over 
de ontsnappingsverhalen en het nabijgelegen Zeehostunneltje. 

HOE: Om deze pogingen blijvend te herinneren, heeft beeldhouwer Jurriaan van 
Hall de opdracht gekregen om het Herdenkingsmonument te ontwerpen. Het kunstwerk 
bestaat uit twee peddelende figuren in een kano waarvan enkel de punt van de voor- 
en achtersteven te zien zijn. De voorste peddelaar is een krachtige figuur die in volle 
dynamiek zijn peddel door de golven haalt. Zijn blik is naar de horizon gericht: Engeland 
ligt onder handbereik. 
De achterste peddelaar daarentegen lijkt veel meer te worstelen met vermoeidheid door 
de barre elementen. Uitgeput en wanhopig steekt de peddel recht naar beneden zonder 
hiermee vaart te maken. Het monument wil hiermee niet alleen de wilskracht van de 
voorste kanovaarder verbeelden maar ook de wanhopige pogingen van diegenen die 
het niet gelukt is veilig in Engeland te arriveren.  

HELPT U MEE? Vanaf 1 oktober start de Stichting met een crowdfundingcampagne via   
www.voordekunst.nl/monumentengelandvaarders Hier volgt u het project  en ziet u o.a. cabare-
tier Paul van Vliet over het belang van dit monument. Wilt u liever direct geld overmaken? 
Dat kan op rekening: NL90 RABO 0128455535 t.n.v. Stichting Monument Engelandvaarders 
Katwijk. Volg ons via Facebook op Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk. 

ontwerptekening monument engelandvaarders


