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Door Koen Marijt

  5 

 
EEN NOORDWIJKSE ENGELANDVAARDER:  

LEENDERT DEN  
HOLLANDER [1923-1944]

VANAF HET NOORDWIJKSE STRAND ZIJN GEDURENDE DE BEZETTINGSTIJD MAAR LIEFST 12 POGINGEN 

ONDERNOMEN OM NAAR ENGELAND TE VERTREKKEN. EEN VAN DE LAATSTE ENGELANDVAARTEN  

VIA DE NOORDZEE IS DIE VAN DE NOORDWIJKSE NEVEN LEENDERT HELLENBERG EN LEENDERT DEN 

HOLLANDER IN 1943 GEWEEST. OPMERKELIJK, OMDAT DE ROUTE VIA DE NOORDZEE TOEN AL ONMOGELIJK 

WERD GEACHT EN DE NEVEN ONDER HET OOG VAN DE DUITSERS HET RUIME SOP KIEZEN.  

 

Na de Duitse bezetting in mei 1940 kiezen verschillende Nederlanders 
ervoor om door middel van bootjes, kano’s en andere vaartuigen 
naar Engeland te vertrekken om aldaar de strijd tegen de Duitsers 
voort te zetten. De (voornamelijk) jongemannen die deze gewaagde 
pogingen ondernemen, worden Engelandvaarders genoemd. De  
eerste succesvolle poging wordt op 5 juli 1940 vanaf het Noordwijkse 
strand ondernomen. Drie studenten slagen erin om in een twaalf-
voetsjol vanaf het strand voor hotel Huis ter Duin de overtocht te 
maken. Onder het oog van borrelende Duitse officieren slepen zij de 
boot tegen het vallen van de avond naar de branding en varen weg. 

Als ze al bijna uit zicht zijn, openen de Duitsers het vuur op de  
Engelandvaarders. Tevergeefs. Ze slagen erin om Engeland te  
bereiken. Ook Leendert Hellenberg en Leendert den Hollander  
besluiten om in de zomer van 1943 naar Engeland te gaan. Ze zijn in 
het bezit van een klein bootje en kiezen het Noordwijkse strand als 
vertrekplaats. Dit is een riskante keuze. Het Nederlandse strand  
(ook dat van Noordwijk) is vanaf 1 mei 1942 al verboden terrein  
(Sperrgebiet). Alleen met een Ausweis mag je het verboden terrein 
betreden. Duitse schildwachten houden de wacht en schieten op 
iedereen die het gebied zonder toestemming betreedt. 

Leendert den Hollander. 
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 Een Noordwijkse Engelandvaarder: Leendert den Hollander   

CRASH
Den Hollander treedt in dienst bij het  
320 Dutch Squadron van de Royal Air Force, 
als korporaal-vliegtuigschutter. Hij ontmoet 
in Engeland een meisje, Pam Nixon, en 
schrijft daarover in een van zijn brieven:  
Ik loop ook nog met ernstige verloovings 
plannen rond, met dat meisje uit Maiden-
head familie Nixon, ik ben tot nu toe op elk 
verlof daar naar toe geweest en heb het 
reuze goed naar mijn zin. Ze wonen in een 
heel aardige villa aan de rivier en ze zijn 
heel aardig voor me. 

In een latere brief naar Hellenberg geeft 
Den Hollander aan dat hij nog steeds verke-
ring heeft met Pam, maar dat de verloving er  
voorlopig niet aan gaat komen. Dit zal nooit 
gebeuren. Op 20 juni 1944 wordt de B-25 
Mitchell bommenwerper van Den Hollander 
uit de lucht geschoten. Het vliegtuig crasht 
in Normandië, nabij de boerderij van familie 
Levasseur in Frichemesnil. Vier bemannings- 
leden komen hierbij om het leven. Den 
Hollander wordt eerst begraven op de lokale 
begraafplaats, maar hij vindt nu zijn laatste 
rustplaats op het Nederlandse ereveld Orry- 
la-Ville (Frankrijk).  

Geheel Links: 
Een crew van het 320e 
(Dutch) Squadron, 
waarvan ook Leendert 
den Hollander deel 
uitmaakte. 
 
Links: 
De verloofde van 
Leendert den Hollander, 
Pam Nixon.

Rechts: 
Graf van Leendert den 
Hollander op het  
Nederlands ereveld  
Orry-la-Ville (Frankrijk).

«

In een brief naar huis schrijft Hellenberg: 
Dus op de bewuste dag zijn wij midden in de 
nacht gestart met dat kleine vletje van Hein 
Lang. Twee nachten van te voren hadden wij 
gegraven om de landmijnen er uit te krijgen. 
Daar hadden wij geluk mede dat er niets 
geploft is. Wij hebben dat pad voor Hotel 
Hoek gemaakt langs die draadversperring. 
[..] Dus die nacht om 1 uur, het was niet eens 
zo donker, hebben wij het bootje over de 
muur gezet en daarna over het mijnenveld 
gesleept en toen over de prikkeldraad ver-
sperring en tankasperges naar zee.

Het lukt de neven om in deze gewaagde  
omgeving het bootje te water te laten. Na 
drie dagen roeien en dobberen horen ze 
opeens motorgeronk. Het zijn vier Engelse 
torpedoboten die op de Noordzee  
patrouilleren. De neven worden opgepikt  
en belanden in Engeland. De overtocht is 
een succes en een nieuw avontuur volgt. 

IN ENGELAND
Als ze in Yarmouth aan land gaan, worden  
ze opgepakt en voor drie weken vastgezet 
in London. Daar worden ze door de veilig- 
heidsdiensten langdurig verhoord.  
Hellenberg omschrijft dat de Engelsen ook 
Nederlandse spionnen hebben opgepakt, 
dus ze zijn erg voorzichtig in London. Na 
de drie weken belanden de jongens in een 
rusthuis waar ze bij kunnen komen van de 
overtocht en de overhoringen. Ook gaan ze 
de stad in waar ze dansen: een gezellige tijd.  
 
Na een tijdje mogen de neven op audiëntie 
komen bij koningin Wilhelmina. Het is een 
hele eer om met haar thee te drinken en te 
wandelen in de tuin. Beiden ontvangen  
het Bronzen Kruis vanwege hun moedige  
optreden. Dan volgt voor de jongens de 
keuze bij welke strijdkrachten ze willen 
dienen om de strijd tegen de Duitsers voort 
te zetten. 

Hellenberg kiest voor de Marine, maar wordt 
afgekeurd. Hij zal dienen bij het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger (KNIL) en moet 
voor zijn opleiding naar New York en Suri-
name. Den Hollander neemt dienst bij de 
Marine Luchtvaardienst. Hier eindigt het 
gezamenlijk avontuur. De neven houden nog 
wel contact met elkaar, maar zullen elkaar 
nooit meer zien. 

“Ik loop ook nog met 
  ernstige verloovings 
plannen rond” . . .


