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I N MEMOR I AM
Op dinsdag 17 maart 2020 overleed Eddy Jonker. Hij werd
99 jaar. Eddy heeft op onnavolgbare wijze geijverd voor het
Museum Engelandvaarders. Hij stond aan de wieg van ons
museum samen met vele anderen waaronder in het bijzonder
Jos Teunissen. Eddy was een Engelandvaarder die zoals velen
na de Tweede Wereldoorlog heeft geholpen ons land weer
op te bouwen. Pas relatief recent kwam hij tot de conclusie
dat de verhalen van de Engelandvaarders niet verloren
mochten gaan. Ook de verhalen van hen die het niet hebben
gehaald. Onder hen waren velen met wie Eddy zeer bevriend
was. Jonge mensen moeten weten wat te doen als je wordt
geconfronteerd met onacceptabel onrecht: initiatief nemen,
moed tonen, in actie komen en doorzetten. Dat is het devies.
En dat kunnen jongeren leren van de Engelandvaarders.

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het
coronavirus sluit het Museum Engelandvaarders tot nader
order zijn deuren voor het publiek. Op de website van het
museum vindt u de actuele openingstijden.
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Redactie

12.100 bezoekers in 2019
In 2019 ontving het museum in 9 maanden 10.000 bezoekers,
en het totaal liep op tot ruim 12.000,
incl. 2700 kinderen. Dit was 30% meer dan 2018.
Sinds 1 juli 2019 kunnen houders van de Museumkaart het
museum gratis bezoeken.
De ANWB heeft in samenwerking met het Golden Tulip Hotel
in Noordwijk een actie opgezet waarbij hotelgasten een boekje
met vouchers krijgen. Eén van die vouchers geeft gratis toegang
tot ons museum. Zij zijn tot 1 november 2020 geldig.

Paul Bartelings, hoofdredacteur
Agnes Dessing
Sierk Plantinga
Deze Nieuwsbrief De Schakel bevat ook
bijdragen van:
Victor Laurentius
Jos en Gabrie Teunissen
Pauline van Till

De openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur (april – oktober)
Dinsdag t/m vrijdag van
10:30 tot 16:30 uur (november – maart)
Zaterdag t/m zondag van 11.00 t/m
17.00 uur
Gesloten op maandagen.

Duitse museumbezoekers
Ons wordt regelmatig gevraagd of we ook Duitse bezoekers
krijgen. De meeste Duitsers komen in de zomermaanden,
maar ook verspreid over de rest van het jaar. Enkele
opmerkingen:
* Ietwat timide stappen ze het museum binnen: een Duits
echtpaar van rond de 70. Ze nemen de Duitse vertaling mee
en blijven lang binnen. Na de rondgang lopen ze met een
voorzichtig ‘Tschüss’ naar de uitgang. Even later komt de
vrouw terug, kijkt de vrijwilliger achter de balie aan en zegt
met tranen in de ogen: ‘Mein Vater war in Arnhem… Er war 17
Jahre jung….’
* Een Duitse mevrouw, ongeveer 40 jaar, komt met een
bedrukt gezicht de tentoonstellingsruimte uit en vertelt dat ze
zich een beetje schuldig voelt. De vrijwilliger zegt: ‘Maar u was
toen nog niet geboren, toch?’ ‘Nein nein, aber das waren wir,
die Moffen’ .
* Een Duitse mevrouw, midden 50, vertelt: ‘Mijn oom diende
bij de Wehrmacht in Rusland en wordt nog altijd vermist. Hij
ligt ergens in de Russische steppe. In dit museum komt dit feit
weer erg dichtbij.’ Haar echtgenoot vertelt dat 4 leden van zijn
familie eveneens in Rusland dienden. ‘Maar ze hebben het alle
vier overleefd.’
Gabrie Teunissen
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MEIDAGEN IN IJMUIDEN

Eind 19de eeuw werd in de monding van het Noordzeekanaal een
fort gebouwd ter verdediging van de sluizen. In die tijd lag het fort op
de noordoever, maar door de bouw van de Noordersluis werd het fort
van de wal gescheiden.
Via IJmuiden zijn in mei 1940 veel schepen naar Engeland gegaan.
Alle vaarklare schepen moesten Amsterdam verlaten. Op 10 mei
gingen de ss Titus en de ss Iris, beide van de KNSM, met goud van
de Nederlandsche Bank ter waarde van 199.000.000 gulden naar
Engeland.
Ook de Amstelstroom kwam door de Noordersluis, om torpedo’s en
munitie naar Engeland te brengen. Op 13 mei nam de Engelse ss
Dotterel 90 Franse en 350 Engelse vluchtelingen mee en ging de
Johan de Witt met passagiers naar Indië. Die avond werden Prinses
Juliana, Prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene van paleis
Noordeinde naar IJmuiden gebracht in een pantserwagen van de
Nederlandsche Bank. Tegen 21:30 uur werden zij door drie Britse
torpedobootjagers, de HMS Codrington, HMS Hyperion en HMS
Windsor, in de haven van IJmuiden afgehaald en veilig naar Harwich
gebracht.
Ook veel Nederlandse (veelal Joodse) vluchtelingen vertrokken, en
met de ms Phrontis gingen 900 Duitse krijgsgevangenen naar Dover.
Het schip werd door Duitsers aangevallen, maar de bommen misten
hun doel. Op 14 mei kwamen nog 300 Duitse krijgsgevangenen aan
die met de Texelstroom vertrokken.
Op 14 mei om 22:00 uur gaf overste Hellingman opdracht aan het
sleepbootje Atjeh en de mijnenveger M3 om de Jan Pietersz Coen te
verslepen naar de haveningang en hem met springladingen tot zinken
te brengen. Zo werd de haveningang geblokkeerd en konden de
Duitsers er niet meer door om naar Amsterdam te gaan. Ook werden
de olietanks in brand gestoken om niet in Duitse handen te vallen.
Als laatste Nederlandse schepen verlieten de Atjeh en de M3 de haven
van IJmuiden. Onderweg kwamen ze de Zeemanshoop tegen, die uit
Scheveningen was vertrokken en met machineschade kampte. Ze
namen haar 48 opvarenden aan boord. Toen de kolen van de Atjeh
bijna op waren, kwamen ze gelukkig twee Britse oorlogsschepen
tegen.
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DE EERSTE ENGELANDVAARDERS

Vincent Jansen

De originele vlag van de Bebèk geschonken door
de 3 zonen van K. van Eendenburg

Op 16 mei 1940, de dag na de capitulatie van het
Nederlandse leger, verlieten Henri en Vincent Jansen
uit Ginniken bezet Nederland. Ze fietsen naar Breda,
namen de trein naar Antwerpen, en liften naar Lille en
Rouen. Per trein bereiken ze Madrid en vliegen op 5
oktober van Lissabon naar Bristol.
Op 5 juli 1940 vertrokken drie Leidse studenten, Kees
van Eendenburg, Karel Michielsen en

Freddie Vas Nunes, in de Bebèk, naar Engeland. Ze
konden niet wachten op beter weer, want de Duitsers
hadden laten weten dat er geen schepen meer op
het strand mochten zijn. Ze deden alsof ze de jol naar
Scheveningen gingen brengen, maar zodra ze buiten
bereik van de Duitse geweren zijn, zetten ze koers
naar Engeland. Twee dagen later kwamen ze aan.
Na verhoor kregen allen van de koningin het Bronzen
Kruis. Alle drie gingen naar de luchtmacht.

Leusderheide
Tot enkele jaren geleden ging men ervan uit dat de Duitsers
op 21 verschillende plekken van de Leusderheide 240
mannen gefusilleerd hadden, verdeeld over 16 data.
Deze mannen kwamen meestal uit Kamp Amersfoort
en de gevangenissen in Amsterdam, Scheveningen of
Utrecht.
In 2009 werd de militaire schietbaan gesloten en in
2015 werd het terrein voor onderzoek vrijgegeven door
het Ministerie van Defensie. Met de moderne zoekmethodes is gebleken dat er nog 30 graven waren en er
dus meer slachtoffers lagen. Er werden ook ongeveer
170 doden gecremeerd.
Direct na de oorlog werden de 8 massagraven
geopend en werden de slachtoffers geïdentificeerd en
herbegraven, veelal op het Nederlands Erehof van de
Gemeentelijke Begraafplaats in Amersfoort.
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DE CAPITULATIE OP 15 MEI 1940
Aankomst in Rijsoord,
15 mei 1940
* Herman baron van Voorst
tot Voorst, chef-staf
landmacht
* Generaal Henri Winkelman
* Duitse officier
* Mr J D Schepers, kapitein
van de Generale Staf
* Duitse officier
* Ltz1 Damiaen van Doorninck,
LtZ 1, adjudant
* 2 Duitse officieren

Deze maanden gaat alle aandacht naar de
herdenkingen van de herwonnen vrijheid, maar ook
de capitulatie van het Nederlandse leger was een
bijzonder moment: het begin van de jarenlange
bezetting. Nadat Rotterdam en Den Helder op 14
mei 1940 werden gebombardeerd en gedreigd werd
dit ook te doen in Utrecht en Den Haag, besloot
generaal Winkelman, opperbevelhebber van de
Land- en Zeemacht, te capituleren. Om 19:00 uur
maakte hij dit in een radiotoespraak bekend.
Winkelman, Van Voorst, Schepers en Van
Doorninck moesten zich op 15 mei om 8:20 uur
aan de noordkant van de Maasbruggen melden,
en werden door Duitse auto’s met witte vlag naar
Rijsoord gebracht, waar de capitulatie zou worden
ondertekend in een voormalig schoolgebouw dat
dienst deed als hoofdkwartier van generaal Kurt
Student, bevelhebber van de ‘Fallschirmjäger’.

De vier Nederlanders werden ontvangen door
generaal George von Küchler en zijn 20 stafleden
o.m. Lt gen. Franz Schlieper, generaal Erich Marks,
een notulist en een tolk.
Nadat enkele details besproken waren, werd de
capitulatie om 10 uur ondertekend, waarna de vier
Nederlanders teruggebracht werden.
De capitulatie gold niet voor Zeeland, waar nog Franse
troepen aanwezig waren. Na het bombardement op
Middelburg, op 17 mei, werd ook in Zeeland de strijd
opgegeven.
De
Christelijke
school
is
tegenwoordig
een
museum.
Het heet Museum Planetarium,
Johannes Post school, vernoemd
naar verzetsstrijder Johannes Post
die op 16 juli 1944 in de duinen bij
Overveen werd gefusilleerd. Voor
het museum staat een borstbeeld
van generaal Winkelman. Het
museum is iedere maand op de
eerste zaterdag geopend. Verder
alleen op afspraak.
In het lokaal waar de capitulatie
werd ondertekend, is nu te zien hoe dat gebeurde.
Aan een lange tafel zitten de Nederlanders en de
Duitsers tegenover elkaar. De Nederlanders dragen
uniformen, die in 1940 door Peek & Cloppenburg
werden gemaakt. De uniformen van de Duitsers zijn
later gemaakt door Hugo Boss.
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EREWOORDVERKLARING
“Hierdoor verzeker ik op eerewoord dat ik gedurende dezen
oorlog althans zoolang Nederland zich met het Duitsche Rijk in
oorlogstoestand bevindt aan geen enkel front noch direct, noch
indirect zal deelnemen aan den strijd tegen Duitschland. Ik zal geen
handeling begaan of verzuim plegen waardoor het Duitsche Rijk
schade, van welke aard ook, zou kunnen lijden.”
Bovenstaande erewoordverklaring moesten alle
Nederlandse beroepsofficieren op 14 juli 1940
ondertekenen. Slechts 69 militairen weigerden dit: 57
officieren (waarvan 39 van het KNIL) en 12 cadetten.
Zij werden direct als krijgsgevangenen afgevoerd naar
Duitsland, eerst naar Soest (waar Hans Larive ontsnapt,
hij werd bij de Zwitserse grens weer opgepakt), toen
naar Juliusburg (waar John Trebels en Frans van Veen
ontsnapten) en op 24 juli 1941 naar Colditz.
Kasteel Colditz lag hoog op een rots. Het leek
onmogelijk daaruit te ontsnappen. Toch ontsnapten
40 mannen, waaronder 6 Nederlanders, 10 Fransen
en 14 Britten.
Op 15 augustus 1941 ontsnapte Lt Hans Larive
opnieuw, ditmaal met Lt Francis Steinmetz. Ze hadden
zich in een waterput verstopt. Hun voorbeeld werd op
20 september gevolgd door Majoor Coen Giebel en Lt
Oscar Drijber.
Op 5 juni ontsnapte Lt Tony Luteijn met de Engelse Lt
Airey Neave.
Op 9 september 1942 verdween Ltz Damiaen van
Doorninck met de Engelse Lt Hedley Fowler, verkleed
als Duitse bewakers. Hij had zijn baard laten staan, om
die na zijn ontsnapping af te scheren en zo herkenning
te bemoeilijken. Hij bereikte Engeland.
Allerlei listen werden bedacht om te ontsnappen.
Lt Charles Douw van der Krap en Lt Frits Kruimink
verstopten zich onder een berg bladeren, vijf mannen
probeerden, verkleed als Duitser, te ontsnappen. Veel
Nederlanders ontsnapten maar werden weer gepakt,
zoals Kpt Dolf Dufour, Lt John Smit, Lt Willem van
der Valk Bouman en Lt Diederik van Lynden. Meestal
werden ze weer naar Colditz teruggebracht. Op 8 juni
1943 werden de heren overgeplaatst naar Oflag 371
Stanislau.

Damiaen
van Doorninck
in Colditz

Wat gebeurde er met de officieren die de
erewoordverklaring wél ondertekenden? Zij bleven
vrij, tijdelijk, en moesten zich regelmatig melden. Velen
gingen in het verzet of vertrokken naar Engeland, zoals
Wijnand Langeraar.
Op 15 mei 1942 werden zij alsnog krijgsgevangen
genomen en naar Kamp Stanislau afgevoerd, waar
een jaar later de weigeraars ook aankwamen.
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GEHEIM AGENTEN IN 1941
De Engelse en Britse inlichtingendiensten werkten tijdens de oorlog nauw samen en stuurden regelmatig
geheim agenten naar Nederland. De meesten werden geparachuteerd, maar er werden ook mensen over zee
naar onze kust gebracht. Ongeveer de helft van al deze agenten was Engelandvaarder.
In het begin werden agenten naar Nederland gebracht om het verzet te organiseren en te ondersteunen.
Radio’s en wapens werden gedropt, verzetsmensen kregen les in het gebruik ervan, sabotageinstructies
werden gegeven. Later werd het belangrijk om militaire inlichtingen te verzamelen.
Er waren veel verschillende plekken waar agenten werden geparachuteerd.
Negen agenten werden in 1941 naar Nederland gebracht. De eersten waren Adelborst
Hans Zomer (1920-1942) en zijn marconist Wiek Schrage (1917-1941). Ze werden op
13 juni 1941 bij Vledder (Drenthe) gedropt. Wiek werkte onder de naam Kees Visser aan
de uitbreiding van een spionageorganisatie vanuit onderduikadressen in Bilthoven en
Amersfoort.
Nadat Zomer verraden was werd hij in Bilthoven door de SIPO gearresteerd en kwam hij
in Sachsenhausen terecht, waar hij overleed. Schrage besloot na Zomer’s arrestatie met
Cor Sporre vanaf de Hondsbossche Zeewering over zee naar Engeland terug te gaan. Er
is nooit meer iets van hem gehoord. Schrage is postuum onderscheiden met de Bronzen
Leeuw (1948).
Wiek Schrage was militair en werd op 13 mei 1940 in Hoek van Holland opgehaald door
een Engelse korvet. Sergeant Hans Zomer woonde in Arnhem, studeerde in Wageningen en werd adelborst.
Met zijn eenheid stak hij op 14 mei 1940 over naar Engeland.

Aart Alblas (1918-1944) werd op 5 juli 1941 door MI6 in Oost-Groningen gedropt. Met
zijn zender gaf hij vanuit Den Haag veel militaire gegevens aan Londen door. Op 16 juli
1944 werd hij gearresteerd, en op 6 september 1944 in Mauthausen vermoord. Alblas
was Engelandvaarder. Hij was vanaf het strand bij Goudswaard naar Engeland gevaren.

Aart Alblas

Huub Lauwers (1915-2004) was voor de oorlog journalist op Borneo. Hij kwam naar
Engeland en werd door SOE opgeleid tot marconist. Op 7 november werd hij met agent
Thijs Taconis (1914) bij Ommen gedropt. Zij moesten in West-Nederland sabotage
groepen opleiden. Pas op 3 januari 1942 lukte het contact met Londen te krijgen. Op 6
en 9 maart 1942 werden ze gearresteerd.
Lotti ‘Ladybird’ Röell (1911-1998) kwam op 31 december 1940 vanuit Zuid-Afrika naar
Engeland en ging als agente van MI6 via Portugal op 16 augustus 1941 naar Nederland.
Ze wilde het vervoer van goederen en Duitse militairen in kaart brengen en nam contact
op met dhr Posthumus Meyes van de Spoorwegen. Hij vertrouwde haar niet en drie
dagen later werd ze gearresteerd.

Huub Lauwers

Peter Tazelaar

Marconist Jo ter Laak (1913-1944) werd op 30 september in Midden-Drenthe gedropt.
Ook hij ging naar Den Haag, waar hij vijf maanden later door de beruchte Haagse
rechercheurs Leo Poos en Martin Slagter werd opgepakt. Hij werd op 7 september 1944
in Mauthausen gefusilleerd. Hij was ook Engelandvaarder.
Peter Tazelaar (1920-1993) verliet bezet Nederland in juni 1941 als stoker aan boord
van de St Cergue. Daar ontmoette hij Bram van der Stok en Erik Hazelhoff Roelfzema,
met wie hij later Contact Holland opzette, samen met Chris Krediet. Contact Holland
zou mensen en zenders naar Nederland brengen en in enkele gevallen ook belangrijke
personen ophalen.
Op 22 november werd Tazelaar door Hazelhoff Roelfzema en Krediet op het
Scheveningse strand afgezet om de organisatie vanuit Nederland met verzetsman
Gerard Dogger te regelen.
Wim van der Reijden (1915) werd bij Scheveningen afgezet. Hij was marconist van
Contact Holland. Hij werd op 13 februari 1942 gearresteerd, zond voor de Duitsers
berichten naar Engeland maar liet zijn security check weg. MI6 verbrak daarna ieder
contact met hem. Contact Holland werd in juni 1942 opgeheven.
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GEHEIM AGENTEN IN 1942
In 1942 werden meer agenten naar Nederland
gebracht. Het Englandspiel kwam op gang. Het
begon met de arrestatie van Huub Lauwers op
6 maart 1942. Hij werd naar het Oranjehotel in
Scheveningen gebracht en overgehaald om een
bericht naar de SOE in Londen te sturen. Hij
probeerde Londen te waarschuwen dat hij gepakt
was door een security check toe te passen om
zo het leven van Thijs Taconis te redden. Maar dit
werd niet opgemerkt. Taconis werd op 6 september
1944 in Mauthausen gefusilleerd. Daarna kregen de
Duitsers meer informatie van de Engelsen over de
te verwachten droppings, zodat zij een ontvangst
konden voorbereiden.

Lauwers werd onderscheiden met het Bronzen Kruis.
In de nacht van 29/30 augustus 1943 ontsnapten
Pieter Dourlein en Ben Ubbink uit Kamp Haaren.
Bij Esbeek gingen ze de grens over waarna ze
Zwitserland bereikten en vandaar Engeland op de
hoogte brachten dat het netwerk in Nederland onder
controle van de Duitsers stond. Op 1 februari 1944
bereikten ze Engeland, waar ze voor Duitse spionnen
werden aangezien en gedurende 4 maanden
ondervraagd werden. Dourlein werd korporaalschutter bij het 320 Dutch Squadron RAF en kreeg in
1950 de Militaire Willems-Orde. Ubbink ging naar de
koopvaardij en kreeg in 1954 de Bronzen Leeuw.

Geheim agenten (17 waren Engelandvaarder)
Evert Radema, marconist voor Ernst de Jonge
Gerrit Dessing
Jan Emmer en marconist Felix Ortt
Nol Baatsen
Leo Andringa en marconist Jan Molenaar

Dropping
23/02 Katwijk, ZH
27/02 Ermelo, Gld
11/03 Katwijk, ZH
27/03 Kallekote, Ov
28/03 Holten, Ov

Han Jordaan en Gosse Ras
Willem Niermeijer
Barend Klooss en Henk Sebes
Jan de Haas
Herman Parlevliet en marconist Toon van Steen
Nico Kruyt
Jan Jacob v Rietschoten en marconist Jo Buizer
J. W. Kruyt (Nico’s vader)
George Jambroes en marconist Jo Bukkens
Gerard van Hemert
Pitty Beukema en marconist Cees Droogleever Fortuyn
Adri Mooy
Roelof Jongelie
Aart Giessen
Pieter Kamphorst, Meindert Koolstra en Michiel Pals
Jan Hofstede en marconist Charles Pouwels
Horst Steeksma en marconist Humphrey Macaré
Jan Dane en marconist Jacob Bakker
Arie de Kruyff en marconist George Ruseler
Herman Overes en marconist Ben Ubbink

28/03
28/03
05/04
18/04
29/05
21/06
22/06
24/06
26/06
23/07
24/09
24/09
25/09
01/10
21/10
24/10
24/10
27/10
29/11
30/11

Aart van der Giessen was eigenlijk een saboteur,
maar hij kwam geld aan Willem Niermeijer brengen. Hij
werd direct bij zijn landing gearresteerd, werd in Kamp
Haaren ondergebracht maar ontsnapte eind november
1943. Op 5 mei 1944 werd hij toch weer opgepakt. Hij
overleefde de oorlog niet.
Engelandvaarder Jan Molenaar (1918) werd door
de wind onder zijn parachute meegesleurd en raakte
gewond aan zijn hoofd. Hij nam zijn L-pil (zelfmoordpil)
en werd door Andringa in een betonnen drinkbak

Holten, Ov
Peperga, Fr
Ede, Gld
Castricum, NH
Kallenkote, Ov
Hulshorst, Gld
Holten, Ov
België
Kallenkote, Ov
Holten, Ov
Rijssen, Ov
?
Assen, Dr
Steenwijk, Ov
Ermelo, Gld
Holten, Ov
Steenwijk, Ov
Holten, Ov
Ughelen, Gld
Amerongen, Gld

Arrestatie
29/05/42
nee
Emmer 21/5/42, Ortt 23/3/42
meteen
Andringa 28/04/42
Molenaar pleegde zelfmoord
Jordaan 03/05/42, Ras 01/05/42
06/10/42
Klooss 29/04/42, Sebes 09/05/42
28/04/42
meteen
nee
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen
meteen

verstopt. Daar werd zijn lichaam de volgende dag
gevonden door mensen die kievietseieren zochten.
Veehouder Albert Huzen verstopt de parachute, en
deed bij het gemeentehuis aangifte van zijn vondst.
Drie weken later werd Molenaar vervangen door Jan
de Haas.
De laatste agent die slachtoffer was van het
Englandspiel, was Oscar de Brey. Hij werd op 21 mei
1943 door BBO uitgestuurd en meteen na zijn landing
gearresteerd.
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BEVRIJDING VAN AUSCHWITZ, 27 JANUARI 1945
In september 1939 vielen de Duitsers Polen binnen. De stad Auschwitz in West-Polen werd meteen een
verzamelplaats voor Joden uit het hele district. Omdat de gevangenissen in Polen overvol waren, gaf Hitler aan
Himmler opdracht een doorgangskamp in Auschwitz te bouwen dat op 14 juni 1940 geopend werd. Er was
plaats voor 10.000 gevangenen maar later zaten er veel meer mensen.
Poolse gevangenen moesten het kamp daarna ombouwen
tot concentratie- en vernietigingskamp. Auschwitz werd het
grootste vernietigingskamp van Europa.
Aankomst nieuwe gevangenen
Het kamp bestond uit drie delen:
* Auschwitz I: het Stammlager (hoofdkamp uit 1940), waar 70.000 gevangenen zijn omgebracht. Het kamp
bestond uiteindelijk uit 155 gebouwen, die nu gerestaureerd worden.
* Auschwitz II: Birkenau (1941) werd gebouwd door de gevangenen. Het was een vernietigingskamp. Niemand
mocht dit kamp overleven. Ruim 1.100.000 Joden werden hier vermoord.
* Auschwitz III: Monowitz, was een werkkamp, hier hadden mensen een overlevingskans. Veel gevangenen
werkten bij IG Farben of Krupp Stahl, en er waren een kolenmijn, een cementfabriek, en een schoenenfabriek.
Ook werden er wapens gemaakt. In 1942 kwamen de ‘arbeiders’ nog dagelijks uit het Stammlager, maar toen
daar in juni 1942 tyfus uitbrak, werden er snel barakken in Monowitz gebouwd.

Ruim 1.500.000 gevangenen, vooral Joden, Sinti en Roma, werden aangevoerd, 1.100.000 werden meteen
vergast of doodgeschoten, ruim 2.000 overleefden het kamp niet door ziekte of uitputting. Bewijsmaterialen
werden vanaf eind 1944 vernietigd, documenten en barakken verbrand, crematoria opgeblazen. Toen het Rode
Leger naderde, moesten de 58.000 gevangenen op 17 januari 1945 aan een dodenmars beginnen, die ook
veel slachtoffers eiste. Wie probeerde te vluchten of uitgeput niet verder kon, werd neergeschoten. Er werden
zo’n 8000 gevangenen, incl. ruim 400 kinderen, in het kamp achtergelaten omdat ze doodziek en uitgemergeld
waren. Toen het Rode Leger op 27 januari 1945 bij het kamp kwam, schoten ze de bewakers dood.
Na de bevrijding uit het kamp wachtte hen een volgend probleem. Waar moesten ze heen? Naderland was nog
in oorlog! Bestond hun huis nog? Leefde de rest van hun familie nog?
Otto Frank overleefde Auschwitz, hij lag in de ziekenbarak en werd door de Russen bevrijd. Op 3 juni kwam hij
terug in Amsterdam maar binnen enkele weken hoorde hij dat zijn vrouw Edith Auschwitz niet had overleefd, en
dat hun dochters Anne en Margot in Bergen-Belsen door ziekte en zwakte waren overleden. Zo verging het veel
Joden.

Minstens zeventien Engelandvaarders verloren hun leven in Auschwitz:
Albert Beek

Simon Fonteijn

Alexander Mazeï

Joke Sanders Jacques

Rob Veerman

Wolf van den Berg

Ernst Glaser

Harry Meijer

Streep

Simon van Wieringen

Paul van Dantzig

Albert Levy

Samuel Meijer

Alfred Veerman

Willem van Wieringen

Eddie Diamant

Hermine Lewin-de Haas

Tijdens de herdenking op 27 januari j.l. bij het “Nooit meer Auschwitz” in Amsterdam sprak premier
Rutte:
“Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses
aan voor het overheidshandelen van toen…. Toen een groep landgenoten onder een moorddadig
regime apart werd gezet, buitengesloten en ontmenselijkt, zijn we tekortgeschoten…. als hoeders
van recht en veiligheid.”
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MONUMENTEN
Op 24 april 1954 werd bij het Jannetesdal een wit gelakt houten kruis onthuld, en
sinds 4 mei 1954 worden daar jaarlijks de 20 slachtoffers herdacht die daar op 20
juli 1943 werden geëxecuteerd en begraven.

Het oudste slachtoffer was Johan Schimmelpenninck
(1887), in het verzet bekend als ‘oom Alexander’,
die op de Alexanderstraat 12 in Den Haag woonde.
Hij werd op 29 juli 1943 gefusilleerd met 15 anderen,
waaronder Engelandvaarder Pim van Doorn (1911) en
verzetsmannen Fritjof Dudok van Heel (1918), Johan
de Jonge Melly (1905), Eddy Latuperisa (1920) en
Gerard Vinkesteijn (1907).
Pim van Doorn had een sport- en militair vliegbrevet
en kocht een vliegtuigje om daarmee vanaf het
Tjeukemeer naar Engeland te vliegen. Hij werd echter
gearresteerd. Hij ontvluchtte en dook onder. In de
nacht van 18/19 april deed hij een tweede poging. Hij

wilde met Tolo Makowski naar Engeland roeien. Met
een kano vertrokken ze vanuit Katwijk, maar er stak
een storm op. Ze worden gered door de Katwijkse
vissersboot KW32. Er waren twee Duitsers aan boord
dus kapitein Ouwehand moest de drenkelingen
naar IJmuiden brengen. Zodra het schip aan wal
lag, leidde de bemanning de Duitsers af en konden
de Engelandvaarders naar het station vluchten.
Enkele maanden later werd Pim van Doorn in Reims
gearresteerd. Hij werd naar Scheveningen gebracht,
daarna via kamp Amersfoort naar Kamp Vught, en in
maart 1943 ter dood veroordeeld.

Wie herkent…
Regelmatig krijgen we foto’s zonder dat duidelijk is wie er op staan. Kunt u ons helpen?

Kamp Miranda, 2de van rechts is Theo van Besouw, wie zijn de anderen?
Foto is tussen september en december 1943 genomen.
Info graag naar engelandvaarders2015@gmail.com.
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Het Oranjehotel

NIEUWE BOEKEN

Door Bas von Benda-Beckmann
Tijdens de oorlog hebben minstens 132 Engelandvaarders enige tijd in het Oranjehotel
doorgebracht. Twaalf van hen werden op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd, en
Karel de Munter slaagde erin te ontsnappen. Het merendeel van de gevangen
Engelandvaarders werd op transport gezet en overleed in het kamp, onder meer
in Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Natzweiler, Neuengamme, Sachsenhausen en
Sobibor.
Het boek gaat echter over het leven in de gevangenis, wie en hoe waren de
commandanten, de Duitse en Nederlandse bewakers? Hoe was het eten, het
sanitair, het beleid? Hoe was de sfeer, hoe spraken ze elkaar moed in?
Er bestaat geen volledige lijst van de gevangenen, maar er worden veel namen
genoemd, ook van celgenoten.

Ook voor jouw kinderen
Door Just Stam
Op 15 februari werd in ons museum het boek gepresenteerd dat Just Stam over
zijn opa, majoor Willem den Boer, heeft geschreven. Voor een deel is het boek
gebaseerd op het dagboek dat Den Boer in Engeland bijhield. Daarin beschreef hij
ook wat zich daar allemaal afspeelde.
Willem den Boer vocht tijdens de meidagen van 1940 en werd daarna
commandant van de Oranjewacht. Nadat deze door de Duitsers werd opgerold,
dook hij in december onder. In die periode ontmoette hij mevr. Bakker uit Velp, die
zelf onderduikers in huis had.
Hoewel Den Boer een vrouw en elf kinderen had, wilde hij naar Engeland gaan
om tegen de Duitsers te vechten. Via mevrouw Bakker kwam hij in contact met dr
Sajet, die met twee zonen ook naar Engeland wilde gaan. Ze zijn op 18 juni 1941
vertrokken en namen ook Kees de Graaf en Louis Gerads mee.

Contact Holland 1941-1942
Door P. Harff en D. Harff
Om de Nederlandse regering in Londen van actuele informatie te voorzien,
bedacht Engelandvaarder Bob van der Stok dat Contact Holland moest worden
opgezet. Zelf ging hij naar de RAF, maar Erik Hazelhoff Roelfzema en Peter
Tazelaar, met wie hij op de St Cerque uit bezet Nederland was ontsnapt, voerden
het plan uit. Radio apparatuur en geheim agenten werden met een motor torpedo
boot (MTB) naar de Nederlandse kust gebracht, en het plan was om ook
belangrijke Nederlanders op te halen.
De operatie stond die eerste maanden onder leiding van François van ’t Sant, de
secretaris van koningin Wilhelmina en hoofd van de Centrale Inlichtingendienst
(CID). De eerste agent die met een MTB werd weggebracht, was Jan Willem van
Driel (1922). Hij kwam al in de nacht van 17/18 augustus 1940 bij Oostvoorne aan
wal. Op 23 november 1941 werd Tazelaar door Erik Hazelhoff Roelfzema op de
Nederlandse kust afgezet, in smoking …
Niet alle pogingen waren succesvol. In de nacht van 17/18 januari 1942 moesten
Peter Tazelaar en verzetsman Gerard Dogger twee belangrijke mannen, Herman
Wiardi Beckman en Frans Goedhart, naar Scheveningen brengen waar Erik Hazelhoff
Roelfzema en Chris Krediet hen met een MTB zouden komen ophalen. Wiardi
Beckman, Goedhart en Dogger verstopten zich in een leegstaand kazematbunkertje
maar werden gearresteerd, Tazelaar en Krediet lieten zich snel van hun golfslagbreker
glijden en ontsnapten. Op 29 januari 1942 zijn Tazelaar en Gerard Dogger via Spanje
naar Engeland teruggegaan. In juni 1942 stopte Contact Holland.
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Mijn naam is Selma
door Selma van de Perre
Selma van de Perre (Amsterdam, 1922) was een Joodse verzetsvrouw. Ze was 17
jaar toen de oorlog uitbrak. Op 1942 kreeg ze een oproep voor een werkkamp.
Haar vader vertrouwde het niet en voerde haar zoveel chocola dat ze ziek werd
en uitstel kreeg. Ze kreeg werk in een bontfabriek en sloot zich aan bij het verzet.
Ze verfde haar haren en noemde zich Margerata ‘Marga’ van der Kuit; ze werd
koerierster in Nederland en België.
Haar vader werd via Westerbork naar Auschwitz afgevoerd. Haar moeder en zusje
Clara doken onder in Eindhoven, werden verraden en in Sobibor vergast. In 1944
werd Selma verraden en op 18 juni opgepakt. Ze belandde in Kamp Vught en werd
later in een veewagen afgevoerd naar Ravensbrück, een concentratiekamp waar
ongeveer 130.000 vrouwen en 20.000 mannen hebben gezeten. Daar moest ze
in de Siemensbarak werken. Selma’s twee broers hebben de oorlog overleefd.
Selma is na tien maanden uit Ravensbrück bevrijd en naar Zweden gebracht, waar
ze eindelijk haar echte naam weer kon gebruiken. Na de oorlog ging ze in Londen
wonen waar ze journalist werd. Ze trouwde en kreeg In 1957 een zoon. In 1995
bezocht ze Ravensbrück weer.

Zijn jullie kerels of lafaards?
door Herman Keppy
Voor het eerst is de strijd tegen de nazi’s vanuit de Indische en Indonesische
gemeenschap in Nederland geboekstaafd. Twaalf jaar onderzoek resulteerde
recentelijk in de publicatie van ‘Zijn jullie kerels of lafaards, de Indische en
Indonesische strijd tegen de nazi’s 1940-1945’, geschreven door journalist en
schrijver Herman Keppy. In dit prachtig uitgegeven boek met zeer veel illustraties
laat Keppy zien hoe groot dat aandeel in de strijd is geweest: van de Meidagen
van 1940 en D-Day tot en met de bevrijding, steeds duiken Indo’s en totoks op
– zowel mannen als vrouwen - als militair, verzetsdeelnemer of Engelandvaarder.
Neem alleen al het verhaal Soldaat van Oranje waarin alle hoofdrolspelers zijn
geboren in voormalig Nederlands-Indië: Erik Hazelhoff Roelfzema, Peter Tazelaar,
Chris Krediet, Bob van der Stok, en dat rijtje is eenvoudig uit te breiden. Opvallend
is dat ook de meeste officieren die het ‘erewoord’ weigerden te geven en in Oflag
IVC (Colditz) terechtkwamen, een Indische achtergrond hadden, zoals de latere
Engelandvaarders Hans Larive, Tony Luteijn en Francis Steinmetz.
Keppy besteedt ook uitgebreid aandacht aan de fascinerende Anton Schrader,
organisator van diverse Engelandvaarten alvorens hij zelf de oversteek maakte.
Tevens gaat Keppy in op de vrouwen die deelnamen aan de strijd, zoals
Engelandvaarder Emmy Broekman. Het relatief grote aantal Engelandvaarders
met een Indische achtergrond verklaart hij deels uit een sterker ontwikkelde
kosmopolitische geest, maar ook uit de behoefte ‘Nederlandser dan Nederlanders’
te willen zijn en uit de omstandigheid afgesneden te zijn van het geboorteland,
waardoor een onafhankelijke keuze om naar Engeland eerder voor de hand lag.
Een belangwekkend boek dat een leemte in de geschiedschrijving opvult.
Victor Laurentius
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Oranjehaven
Op 6 juni 1942 schonk koningin Wilhelmina een sociëteit aan de Engelandvaarders.
Het kreeg de naam Oranjehaven. Ter herinnering aan de opening kreeg zij een wit
leren anjer, die ze later aan Jacob de Mos gaf.
De sociëteit was op de begane grond en in het souterrain op 23 Hyde Park Place aan
de noordkant van Hyde Park. Het kreeg de naam Oranjehaven. Kaatje Peters werd
aangesteld als beheerder/gastvrouw. Boven woonde Erik Hazelhoff Roelfzema,
soms met andere Engelandvaarders zoals Ben Buunk en Peter Tazelaar.
Nadat Engelandvaarders een geslaagde reis hadden gemaakt, konden ze elkaar
hier treffen. Ze kregen er kleren en zakgeld, konden er eten en zich vermaken. Ook
vertoonde prins Bernhard wat filmpjes over zijn bezoek aan zijn gezin in Canada.
Annabelle Remmerswaal deed van april 2019 tot en met augustus 2019 voor haar
studie geschiedenis en als stagiaire van Museum Engelandvaarders onderzoek
naar 69 vrouwelijke Engelandvaarders. Ze heeft nu daarvan nu laatste teksten
afgerond. Op de website van het museum staan een aantal verhalen en video’s
over vrouwelijke Engelandvaarders. Eind januari is zij naar Londen gegaan. Daar
heeft zij Oranjehaven bezocht. Een bijzonder moment aangezien zij op dat moment
bezig was met de video van Ellis Maud Brandon. Het interview staat ook op de
website van het museum onder het kopje ‘Vrouwelijke Engelandvaarders’.

CAP ARCONA, ATHEN EN THIELBECK, 3 MEI 1945
Drie voormalige passagiersschepen, de Cap Arcona, Athen en Thielbeck werden ‘per ongeluk’ door
geallieerden gebombardeerd. Toen de geallieerden het concentratiekamp Neuengamme naderden, gaf
Heinrich Himmler het bevel ervoor te zorgen dat er geen gevangenen levend in de handen van de geallieerden
zouden vallen. Eerst werden de nevenkampen ontruimd, de gevangenen werden overgeplaatst naar het
hoofdkamp. Deze verplaatsing werd voltooid op 5 april 1945. Toen de Britten vlak bij het kamp waren, moest
ook het hoofdkamp worden geëvacueerd. De zieken en een paar 100 gevangenen bleven achter om de
administratie en de martelwerktuigen te vernietigen en alles schoon te maken.
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De gevangenen moesten naar de Lübecker Bocht lopen (zgn. dodenmars). Zij die dat overleefden moesten
op 26 april aan boord gaan van schepen die daar lagen. Dit werden drijvende concentratiekampen, maar de
geallieerden dachten dat het troepenschepen waren.
Op 3 mei 1945 werden de Cap Arcona en de Thielbek gebombardeerd door negen Typhoons van de Royal
Air Force, waarna zij zonken. De Cap Arcona had 4600 gevangenen aan boord, 90% van de opvarenden
kwam om, waaronder 270 Nederlanders. Slechts een enkeling bereikte de wal, waar Duitsers klaarstonden
om hen dood te schieten. Er waren 400 SSers aan boord, zij hadden zwemvesten. De Thielbeck had 2800
gevangenen, waarvan 50 de aanval overleefden. De Athen had 2000 gevangenen aan boord, zij was op
tijd teruggehaald naar Neustadt, aan de noordzijde van de Lübecker Bocht en de aanwezige gevangenen
ontkwamen aan de Britse luchtaanval. Zij werden nog diezelfde dag door Britse grondtroepen bevrijd.
In totaal overleden 7000 gevangenen door dit bombardement. Wonder boven wonder waren er 350
overlevenden, onder wie Engelandvaarder Wim Alosery, die in 2018 overleed. Engelandvaarder Robert de
Brauw behoorde bij de 270 Nederlandse slachtoffers.

IN MEMORIAM RINUS ZUIDIJK (1921-2019)
door Sierk Plantinga
Op 21 september jl. overleed Engelandvaarder Marinus
Gilles Zuidijk. Hij werd 97 jaar. Bij de laatste reünie van
het Genootschap Engelandvaarders in augustus 2018
op de Zwaluwenberg was hij nog aanwezig en heeft
hij met de overige negen aanwezige Engelandvaarders
prinses Beatrix ontvangen.
Rinus Zuidijk werd op 17 november 1921 in Rotterdam
geboren. Nadat zijn vader als Ontvanger der
Rijksbelastingen vanuit Zeeland naar Anna Paulowna
in Noord-Holland was overgeplaatst, volgde hij de
H.B.S. (B) in Den Helder en behaalde daar in 1940 zijn
eindexamen. Zijn grote wens was om marineofficier te
worden en als adelborst de opleiding aan het Koninklijk
Instituut voor de Marine in Den Helder te volgen. Hiertoe
had hij al in 1940 gesolliciteerd. De Duitse inval en de
bezetting haalden een streep door dit plan.
Op 15 mei 1940 wilde hij met een bootje naar Engeland
gaan, maar dit was ten sterkste afgeraden door een
marineofficier. Hij schreef zich vervolgens in bij de
Landbouwhogeschool te Wageningen waar hij de
richting Tuinbouw koos. Daar ontstonden diverse
plannen om Nederland te verlaten en naar Engeland uit
te wijken om deel te nemen aan de strijd tegen NaziDuitsland. Uiteindelijk besloot hij om geheel alleen de
tocht naar Engeland via België, Frankrijk, Spanje en
Portugal te ondernemen. Hij vertrok uit Wageningen op
2 april 1941 en stak bij Luyksgestel beneden Eindhoven
de Nederlands-Belgische grens over. Vandaar reisde
hij van Lommel via Mol, Antwerpen en Brussel naar het
grensplaatsje Quiévrain waar hij de Belgisch-Franse
grens wist te passeren. Via Cambrai bereikte hij per trein
Parijs
waar hij zonder problemen kon overstappen naar
Orléans. Maar daar werd hij op het station gearresteerd
: hij wist zich bij de Ortskommandatur voor te doen als
Fransman en zich zo weer in vrijheid te praten.
Vervolgens reisde hij per trein naar Tours en ging
vervolgens te voet naar het iets zuidelijker gelegen
Montbazon aan de rivier de Indre aan de demarcatielijn.

Daar overnachtte hij bij een boer en de volgende
dag probeerde hij met een knecht van die boer
op een wagen de demarcatielijn te passeren. Dat
mislukte: ze werden door de Feldgendarmerie
gearresteerd. Zuidijk wist echter ’s nachts uit
de cel te ontsnappen en in de avond alsnog
de demarcatielijn te passeren. Via Loches en
Chateauroux arriveerde hij in Vichy en meldde hij
zich daar bij het Office Néerlandais. M.H.C. Janse
van dat Office stuurde hem door naar Toulouse
waar een opvanghuis was voor Nederlandse
vluchtelingen en Janse beloofde hem dat hij
daar spoedig met een ‘convooi’ weg zou kunnen
gaan. In Toulouse nam Zuidijk contact op met jhr.
D.W.F. van Lennep in Marseille die de evacuatie
van Nederlandse vluchtelingen vanuit Frankrijk
coördineerde voor het Nederlands Commissariaat
voor de Vluchtelingen in Londen. Van Lennep
deed Zuidijk allerlei vage beloftes zodat hij maar
besloot om op eigen gelegenheid te Spanje te
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gaan. Op de grens met Andorra werd hij echter door
Franse gendarmes gearresteerd. Op het illegaal verblijf
in Frankrijk stond sinds een presidentieel decreet
uit 1938 een vaste gevangenisstraf van minstens
één maand. Een poging om uit de gevangenis te
ontsnappen mislukte. Bij de behandeling van zijn zaak
bij de rechtbank van Foix, zes weken na zijn arrestatie,
wist Rinus Zuidijk uiteindelijk in zijn beste Frans de
president van de rechtbank gloedvol te overtuigen
van zijn motieven en werd hij met aftrek van voorarrest
veroordeeld tot de zes weken die hij vast had gezeten:
hij werd vrij man en kreeg ná de zitting nog de
complimenten van de rechtbankpresident ingefluisterd.
De rechtbank stuurde hem naar Perpignan, naar het
Nederlandse Office Néerlandais van J.W. Kolkman, en
die plaatste hem in het opvanghuis Maison Mazard in
Le Soler waar ook een apart Centre de Travail was.
Daar ontmoette hij Engelandvaarder Jan C. Kist met
wie hij samen verder zou reizen.
Zuidam bleef in Le Soler op advies van Kolkman
wachten op visa voor Spanje en Portugal. Met het
eerste convooi dat was samengesteld door Van Lennep
konden zij niet mee, en het tweede convooi liet nog wel
even op zich wachten. In de wintertijd was het bijna
onmogelijk om de Pyreneeën over te steken vanwege
de grote hoeveelheid sneeuw. Maar in februari 1942
adviseerden enkele andere Engelandvaarders vanuit
Spanje om je uit te geven voor Engelsman: dan werd
je vrij snel weer vrij gelaten. Zuidijk en Kist besloten
om op 19 maart 1942 met een gids uit Amélie-lesBains te vertrekken. Bij Ma anet net over de Pyreneeën
werden zij gearresteerd door de plaatselijke Guardia
Civil. Via gevangenissen in Figueras, Barcelona,
Lerida en Zaragoza belandden zij begin mei 1942 in
het concentratiekamp Miranda de Ebro. Ze vertelden
steeds dat zij Zuidafrikanen waren en ontvingen in
Miranda van de Britten wekelijks voedselpakketten.
Op 1 juli 1942 werden zij bevrijd door de Britse militaire
attaché uit Madrid; deze bracht hen naar een hotel in
Madrid en kort daarna werden zij overgebracht naar

Gibraltar. Ze arriveerden op 31 juli 1942 in Schotland.
Na de gebruikelijke verhoren in de Engelse RVPS en
bij de Nederlandse Politie-Buitendienst (‘Zuidijk is
een aardige jongen, zeer enthousiast, echter nog erg
jong. Heeft een frisch, eerlijk open gezicht. Zijn eenig
ideaal is marine-officier te worden en schijnt hij hiervoor
wel de capaciteiten te bezitten. Politiek ongetwijfeld
betrouwbaar’, oordeelde zijn ondervrager LtZ II KMR
A. Wolters) werd hij op 3 september 1942 benoemd tot
adelborst en ging vanaf dat moment de lessen volgen
bij het K.I.M., gevestigd te Enys House bij Falmouth.
Hij was daar de eerste Engelandvaarder.
Tezamen met hem vormden een aantal klasgenoten die
uit Nederlands-Indië waren overgekomen de Promotie
1942.
Vermeldenswaard is nog dat Rinus Zuidijk na zijn
theoretische jaar geplaatst werd op Hr.Ms. Flores.
Hiermee ondersteunde hij de invasie op Sicilië, gaf
daarna nog vuursteun aan andere geallieerde operaties
in Italië en was vervolgens in juni 1944, bij de landingen
in Normandië, succesvol bij de beschietingen van
vijandelijke doelen. Op 1 oktober 1944 werd hij beëdigd
tot Luitenant ter Zee 3e klasse.
Na de oorlog volgde een gestage carrière bij de
Koninklijke Marine. Van augustus 1970 tot december
1973 was hij Marine Attaché bij de Nederlandse
ambassade te Parijs. In december 1973 verliet hij in
de rang van Kapitein ter Zee de Koninklijke Marine
met eervol ontslag wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Marinus Zuidijk was drager van het Kruis van Verdienste
en het Oorlogsherinneringskruis met 3 gespen, officier
in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, drager
van het Ereteken voor Orde en Vrede met 2 gespen en
commandeur in de Ordre National du Mérite van de
République Française.

JAAP HINDERINK (1923-2020)
Door Pauline van Till
Kantoorbediende Jacob Roelof Hinderink is op 8
november 1923 in Assen geboren. Hij is pas 17 jaar
als hij met Willem Inkelaar en Berend Jan Veenstra
op 27 oktober 1941 Nederland verlaat met als doel
Engeland te bereiken en van daaruit deel te nemen
aan de strijd tegen de Duitse bezetters. De grenzen
in Zuid-Europa worden op dat moment nog niet zo
zwaar bewaakt als in de latere oorlogsjaren, maar in
de trein naar Lyon worden ze opgepakt. Ze belanden
in de gevangenis in Macon en worden na zes weken,
na tussenkomst van Sally Noach, vrijgelaten.
In januari 1942 worden ze opnieuw opgepakt. Via
de gevangenis in Brive worden ze overgebracht naar
een strafkamp in Egleton, een dorp in de NouvelleAquitaine.
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In april slagen ze erin te ontsnappen en een
opvangcentrum voor Nederlanders in de buurt van
Toulouse te bereiken, waar voornamelijk gevluchte
Joodse gezinnen verblijven. Eind September 1942
mogen zij, met nog enkele jongemannen, met officiële
reispapieren het kamp in Toulouse verlaten en met een
visum voor Spanje doorreizen naar Madrid. Vanuit Cádiz
varen zij via omwegen naar Curaçao, van daaruit per
boot naar Mobile in de Verenigde Staten, en vervolgens
per trein naar Guelp in Canada, waar zij eind december
1942 aankomen. Na een parachutisten opleiding in
Canada scheept hij zich begin maart 1943 in op het
troepentransportschip “Queen Elisabeth”. Hij komt op
17 maart 1943 in Engeland aan en reist meteen door
naar Wolverhampton, de Nederlandse basis van de
Prinses Irene brigade, hoewel hij geen militair bestaan
ambieert en liever tot directe actie overgaat.
Na uitgebreid verhoor door Engelse en Nederlandse
veiligheidsdiensten op de Patriotic School meldt Jaap
zich aan voor opleiding als geheim agent om te worden
geparachuteerd in bezet Nederland – het plan waarmee
hij al rondliep vanaf zijn vertrek uit Zwolle. Deze opleiding
vindt plaats bij de SOE (Special Operations Executive),
Nederlandse Sectie en BBO (Bureau Bijzondere
Opdrachten). De opleiding vindt plaats op diverse STS
(Special Training Schools), onder meer in Water Eaton
Manot (STS44), en is fysiek en mentaal uitermate
zwaar. De duur per school is zes tot tien weken. Eind
1943 heeft hij de training volbracht en is Jaap klaar
voor actie. Echter de geplande parachutering gaat
voorshands niet door, omdat inmiddels informatie over
het Englandspiel bekend is geworden.
Het toestel waarmee hij voor de eerste keer richting
Holland vliegt wordt in Duitse zoeklichten gevangen en
door afweergeschut beschoten. De bemanning weet
echter te ontsnappen en naar Engeland terug te keren.
In de nacht van 28 op 29 augustus 1944 laat het Bureau
Bijzondere Opdrachten in Londen ten behoeve van de
Raad van Verzet Brigade Twente een drietal agenten bij
Voorthuizen op de Veluwe parachuteren: Jaap Hinderink
(codenaam 'Chris'), Joop Luykenaar ('Lodewijk') en
Jaaps marconist Jaap Beekman ('Maurits'). Helaas

komen ze 5km van hun pin-point - de Appelse heide terecht. Hinderink raakt verstrikt in prikkeldraad, maar
Beekman verlost hem. De volgende dag gaan ze naar
hun onderduikadres: boerderij Nieuwe Zorg, waar
Luykenaar al is gearriveerd. Hinderink en Beekman
worden actief in Twente, met Nijverdal en Vroomshoop
als operatiecentra. Hun opdracht is de verbinding te
onderhouden tussen de verzetsgroepen en de militaire
autoriteiten in Londen. Daarnaast moeten ze het
verzet bundelen en de leden van de verzetsgroepen
wapeninstructie geven.
Op 15 april 1945 keert Jaap in Engeland terug. Hij
werkt voor de HBU in Brazilië en voor de NAM enige
tijd op Nieuw-Guinea, waar zijn twee zonen geboren
worden. Daar vindt hij echter geen gehoor voor wat hij
heeft meegemaakt; hij keert terug naar Nederland. Hij
heeft in Blaricum gewoond.
In 1994 bezocht Hinderink Water Eaton, waar hij was
opgeleid. Tijdens de laatste reünie van agenten, in
2007, zei hij: 'Oorlog is oorlog, dus er gebeurden nare
dingen. Die moest je doen en daar sta ik nog steeds
achter.'
Onderscheidingen:
*
Bronzen
Leeuw
(KB
29-3-1946/50,
wegens
inlichtingenwerk)
* Kruis van Verdienste (KB 26-71943/2, wegens Engelandvaart)
*Oorlogsherinneringskruis met
gesp ’Oorlogsvluchten 19401945’ (KB 28-8-1951, uitgereikt
in 2017)
* King's Commendation for
Brave Conduct with Bronze Oak Leaf Emblem (1946)
Hinderink was in 2015 bij de opening van dit museum
en in 2018 op de laatste reünie van het Genootschap
Engelandvaarders op de Zwaluwenberg. Hinderink is
zaterdag 16 februari 2020 overleden.

MINISTER VAN DEFENSIE
Op 15 januari waren de minister van Defensie,
mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, en Engelandvaarder
Rudi Hemmes op bezoek in ons museum. De minister
werd welkom geheten door onze voorzitter Jaap
Rosen Jacobson. Het was een geweldige ochtend
en iedereen was onder de indruk van de opzet en de
verhalen in het museum.
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SCHENKING, BRUIKLEEN OF LEGAAT
In de afgelopen jaren heeft het museum een aantal objecten, brieven en dagboeken gekregen die toebehoorden
aan Engelandvaarders. Het is heel belangrijk dat die goed bewaard worden. Heeft u ook iets voor het museum,
neem dan contact op met Jos Teunissen, teunissen.jos90@gmail.com.
Brieven en dagboeken worden met veel aandacht doorgelezen, soms komen er namen in voor van
mede-Engelandvaarders. Hierdoor weten we dan wie met wie de Pyreneeën overtrok of wie met wie in
Kamp Miranda zat. Het zijn puzzelstukjes die soms in elkaar passen.
Vaak worden deze objecten geschonken, soms willen nazaten ze liever in bruikleen geven. Het museum kan
uiteraard niet toezeggen dat deze objecten meteen tentoongesteld worden.
Onlangs kregen we bijvoorbeeld de Sam Brown DT-riem die generaal Winkelman droeg toen hij op
15 mei 1940 de capitulatie tekende.

De foto van de riem is ter determinatie voorgelegd aan onderzoeker Erwin Rossmeisl
van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Rossmeisl: “Wat interessant! De
riem betreft een zogeheten model ‘Sam Brown’; het standaard type officiersriem,
gebaseerd op het Britse klassieke officiersmodel, dat Nederlandse officieren droegen
vanaf begin jaren dertig tot eind jaren vijftig. Winkelman zat gedurende 1940-1945 in
krijgsgevangenschap en aangezien officieren, ook opperofficieren, doorgaans maar
over één draagriemenstel beschikten, moet hij deze riem dus ook in genoemde periode
hebben gedragen.”
De riem komt van mevrouw Borsboom-Overkleeft. Haar vader was een verwoed
verzamelaar van WO2-objecten en heeft de riem waarschijnlijk op een veiling gekocht.
Van de familie Weelinck kregen we onder meer een originele editie uit 1933 van Mein
Kampf en een gave Derde Rijks dienstvlag die alleen door de overheid en de militairen
gebruikt mocht worden.
Het Derde Rijk had vanaf 1933 diverse vlaggen. Algemeen bekend is de ‘gewone’
nationale vlag: een rode vlag met het hakenkruis, maar er was van 1933-1935 ook een
tweede nationale vlag, die als handelsvlag werd gebruikt, met drie horizontale banen:
zwart-wit-rood (net als de nationale vlag van het keizerrijk van 1871-1918). Er was
vanaf 1933 ook een oorlogsvlag en de minister van oorlog had tussen 1933 en 1938
drie verschillende vlaggen.

NALATENSCHAP
Hebt u wel eens overwogen om onze Stichting Museum Engelandvaarders geld of goederen te schenken, of ons in
uw testament op te nemen? De fiscus heeft ons volledige vrijstelling van successie- en schenkingsrechten verleend.
Schenkingen kunt u fiscaal aftrekken onder bepaalde voorwaarden. Neem hier contact over op met uw notaris en/
of uw boekhouder. Kijk ook op onze website www.museumengelandvaarders.nl. Indien u overweegt ons in uw
testament op te nemen kunt u voor een oriënterend gesprek of het stellen van algemene vragen eveneens contact
opnemen met een notaris, onze voorzitter en/of penningmeester van het museum
(via email info@museumengelandvaarders.nl).
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VERNOEMINGEN

Jan Linzel viaduct

Lodo van Hamel

Maurits Kiek

Erik Hazelhoff Roelfzema
tunnel en gedenkplaatje

Over de A4 bij Den Haag, tussen de wijk Ypenburg
en golfbaan Leeuwenburgh is een viaduct voor
fietsers gekomen. In de nacht van 9/10 augustus
2019 werden daartoe twee viaductdelen met een
lengte van 50 meter geplaatst. Het hele viaduct is
bijna 200 meter lang.
Het fietsviaduct maakt deel uit van het Trekfietstracé
en werd, op voorstel van wethouder Richard de Mos,
vernoemd naar Engelandvaarder en oorlogsvlieger
Jan Linzel, die in mei 2019 overleed. Hij maakte zijn
eerste oorlogsvluchten vanaf vliegveld Ypenburg.

In Den Haag is het Maurits Kiekpad vernoemd
naar de Haagse verzetsman. Het fietspad loopt
van de hoek van de Pompstationsweg en de Van
Alkemadelaan richting de Waalsdorpervlakte.
Kiek (1909-1980) reisde via Zwitserland, Spanje,
Curaçao, Amerika en Canada naar Engeland.
Daar wilde Bureau Inlichtingen geen Jood in dienst
nemen, maar de Britse dienst nam hem wel aan. In
1943 werd hij met radio in Noord Frankrijk gedropt,
waarna hij 32 geallieerde piloten hielp om naar
Engeland terug te keren.
Na de oorlog is hij onderscheiden met het
Bronzen Kruis, het Verzetsherdenkingskruis en de
Amerikaanse Medal of Freedom.

Lodo was als marine-officier in het fort van IJmuiden
en bereikte Engeland al op 14 mei 1940. Hij was de
eerste geheim agent die boven Nederland gedropt
werd en wilde, nadat hij zijn opdracht had vervuld,
op 13 oktober 1940 naar Engeland terugkeren met
Hans Hers en 3 anderen. Heye Schaper zou hen op
het Tjeukemeer afhalen, maar ze werden verraden
en opgepakt.
* Lodo van Hamelstraat in Middelburg en de
Lodewijk van Hamelstraat Leidschendam
* Schelpenpad bij het Tjeukemeer, geopend door
Hans Hers.

Er is sinds 2013 een Erik Hazelhoff Roelfzema
fietstunnel, die onder de A44 bij Den Deijl in
Wassenaar doorgaat. Aan weerszijde is fraai
mozaïekwerk aangebracht.
Aan de balustrade langs de boulevard in
Scheveningen, ter hoogte van het Kurhaus, werd
in 2003 een bronzen gedenkplaatje bevestigd die
“de landingen herdenkt die in de winter van 19411942 werden uitgevoerd door de Engelandvaarders
Erik Hazelhoff Roelfzema, Chris Krediet en
Peter Tazelaar. Doel van de landingen was een
betrouwbaar contact tot stand te brengen tussen
de Nederlandse regering in Londen en het verzet in
bezet Nederland”.
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VRIJWILLIGERSUITJE NAAR
VERZETSMUSEUM AMSTERDAM
Op 9 december bezochten onze vrijwilligers het Verzetsmuseum aan de Plantage
Kerklaan in Amsterdam. Ook in dit museum bevinden zich ook attributen van
Engelandvaarders zoals de schoenen die Eddie Hertzberger droeg toen hij met Lore
de Pyreneeën over trok. De vrijwilligers waren erg onder de indruk van het museum,
vooral van het Verzetsmuseum Junior.
Vanuit dit museum zond Bram Grisnigt op donderdag 20 september 2018, exact
vijfenzeventig jaar nadat hij met Piet Hoekman door de Britse geheime dienst boven
Nederland werd gedropt, een morsebericht van Amsterdam naar Engeland met de
zendapparatuur van toen.
Bram Grisnigt had Piet Hoekman in Toulouse ontmoet, beiden waren onderweg
naar Engeland. In mei 1942 gingen ze in Barcelona aan boord van de Cabo de
Buena Esperanze. Via Canada bereikten ze Engeland, waar ze tot geheim agent
werden opgeleid. Samen werden op 19 september 1943 bij Beugen gedropt.
Hoekman werd verraden. Toen hij probeerde te vluchten, werd hij op 6 november
1943 doodgeschoten. Grisnigt werd op 2 februari 1944 door de Sicherheitsdienst
gearresteerd nadat zijn radiozender in Amsterdam was uitgepeild. Uiteindelijk kwam
hij in Ravensbrück terecht en werd hij in april 1945 door de bevrijd. Hij is op 11
januari 2019 overleden.

Cootje van Oven, de eerste verzetskrant
Al op 15 juli 1940 verscheen het eerste verzetskrantje. Het werd gemaakt door
Cootje van Oven (1920) en haar vader, Dof van Oven (1880). Zij woonden sinds
1935 in de Malakkastraat in Den Haag.
Cootje (1920) was klein voor haar leeftijd, maar zeer ondernemend. Op 6 juni
had ze al geprobeerd met een roeibootje vanuit Hoek van Holland naar Engeland
over te steken, maar terwijl ze op de duisternis wachtte, werd ze gearresteerd.
Omdat ze er zo jong uitzag, namen de Duitsers haar poging niet serieus. De
Haagse politie waarschuwde haar ouders, zodat ze de volgende dag kon worden
opgehaald.
Met haar vader maakt ze het krantje, De Vrije Nederlander. Vijf kopieën werden
getypt en verspreid met het verzoek het te vermenigvuldigen en te verspreiden. Ze
maakten ook in augustus, september en oktober een krantje, daarna sloten zij zich
aan bij Vrij Nederland, waarvan het eerste nummer op 31 augustus, Koninginnedag,
was verschenen.
Op 15 maart 1941, kort na de Februaristaking, werden Cootje, haar vader en een
nichtje door twee NSB’er gearresteerd en naar het Oranjehotel gebracht. Het nichtje
werd na acht weken vrijgelaten. Cootje en haar vader moesten in januari 1942 voor
de rechtbank verschijnen en werden veroordeeld, Cootje tot 5 jaar (waardoor ze de
oorlog overleefde), zij werd naar een vrouwengevangenis in Keulen gebracht. Dof
kreeg 3 jaar en werd na het uitzitten van zijn straf overgebracht naar Zöschen, een
bijkamp van Buchenwald. Hij overleed daar op 10 januari 1945.
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Steun het museum!
Behoort u al tot de groeiende groep
vrienden van ons museum?
* voor € 25 per jaar mag u steeds
iemand anders meenemen;
Meer informatie vindt u op onze website
www.museumengelandvaarders.nl/wiemaken-het-mogelijk/

Wordt vrijwilliger!
Ons museum wordt geheel bemand
door vrijwilligers. We zijn 6 dagen per
week open, en streven dagelijks naar
een bezetting van twee vrijwilligers. Het
werk is afwisselend.
Als u het team wilt versterken, neem
dan contact op met Ada Bulk, zij kan u
uitleggen wat er van u verwacht wordt:
Ada Bulk, abulk000@ziggo.nl ,
06 53 73 50 07

Weet u dat:
U zich voor de nieuwbrief gratis kunt
inschrijven? Ga naar
www.museumengelandvaarders.nl/
nieuwsbrieven/
U alle voorgaande Schakels
kunt lezen? Ga naar
https://deschakel.museumserver.nl/

Colofon/informatie
Nieuwsbrief De Schakel, is een
kwartaaluitgave van het Museum
Engelandvaarders en wordt alleen op
aanvraag verstuurd.
Indien u deze uitgave niet meer wenst te
ontvangen dan kunt u dat via een E-mail
kenbaar maken:
info@museumengelandvaarders.nl
Het is, uitsluitend met vermelding van de
juiste bron, toegestaan delen uit deze
publicatie te gebruiken.

Agenda
02 mei

Lezing over vrouwelijke
Engelandvaarders

Helaas kan de lezing over vrouwelijke Engelandvaarders
door Agnes Dessing en Annabelle Remmerswaal, vanwege
de maatregelen van de overheid, niet doorgaan. Zodra we
een nieuwe datum hebben vermelden wij die op de website
van het museum.
Informatie: engelandvaarders2015@gmail.com

27 juni

Veteranendag in
Den Haag

Op het Binnenhof worden
herinneringsmedailles uitgereikt
aan militairen die net zijn
teruggekeerd van internationale
missies. Vanaf 13:00 uur defileren
3000 veteranen voor de koning
en premier Rutte, die op de
Kneuterdijk staan. Daarna is
er een defilé dat eindigt op het
Malieveld. Het defilé wordt gevolgd door een parade van
historische en moderne legervoertuigen. Om 13:30 uur
zullen parachutisten in de Hofvijver landen.

12 November

Engelandvaarders Gala
De avond staat in het teken van
75-jaar Bevrijding, 5 jaar Museum
Engelandvaarders en 10 jaar
Soldaat van Oranje | de musical.
De opbrengst komt ten goede aan
jonge mensen en kinderen om hen
naar het museum en de musical
te brengen. Een speciaal hiervoor
geschreven 40 minuten durende
theaterstuk wordt uitgevoerd.

Het Engelandvaarders Gala stond gepland op 23 april
maar wordt verplaatst naar 12 november 2020. Heeft u
belangstelling voor het Gala dan kunt u contact opnemen met
onze projectleider Alexia Liadis, 06-14787372 of alexialiadis@
panta-holdings.nl;
www.engelandvaardersgala.nl
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