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Rectificatie
Helaas is in de vorige editie van de Nieuwsbrief, De Schakel
(nr. 4, juni) een aantal onjuistheden geconstateerd. Deze zijn
inmiddels hersteld. De correcte versie is op de website van het
Museum Engelandvaarders opgenomen. Nieuwsbrief,
De Schakel, aflevering 4, juni 2020

Nieuwe druk van het
boek van K. Norel,
Engelandvaarders
In 1945 verscheen het eerste, in 1946 het tweede deel en
in 1947 het derde deel van de trilogie van het boek van K.
Norel over de Engelandvaarders met de hoofdpersonen Evert
Gnodde en zijn vriend Jan Koekman. Het was mijn eerste
kennismaking met Engelandvaarders toen ik deze trilogie van
mijn grootouders als Sinterklaascadeau kreeg in 1961. Dat
was de negentiende druk. Heel recent ontwaarde ik bij een
gerenommeerde boekhandel in Den Haag een nieuw en bijna
identiek exemplaar als de mijne, dit jaar 2020 uitgekomen als
52e druk bij Van Goor –Unieboek/Het Spectrum.
Sierk Plantinga

Herdenking van de geboortedag van
koningin Wilhelmina
Na een geweldige ontvangst met koffie en gebak op het stadhuis van Delft, door de burgemeester van Delft
mevrouw Bijsterveldt, herdacht Engelandvaarder Rudi Hemmes samen met de burgemeester de geboortedag
van koningin Wilhelmina ( 31 augustus) in de Nieuwe Kerk van Delft.
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VERHALEN VERTELLEN:
5 JAAR MUSEUM ENGELANDVAARDERS

Op 4 september 2015 is ons museum geopend door koning Willem-Alexander. Het was een
bijzondere dag die begon met diverse lezingen en toespraken in een mooie zaal in Hotels van
Oranje in Noordwijk. Vervolgens vond bij het museum de officiële opening plaats door majesteit,
samen met Eddy Jonker en Victor Salman. Zij waren de eerste en de tweede voorzitter van
het museum. De dag werd afgesloten met weer een samenkomst in Hotels van Oranje voor
een toast op de opening van ons museum. Er waren veel belangrijke mensen uit de politiek en
dienaren van de overheid en vooral ook veel Engelandvaarders en hun nazaten, vrijwilligers en
de kwartiermakers van het museum en donateurs. Het was zeer bijzonder voor iedereen om na
zoveel inspanningen ons museum ten doop te houden.
Waarom is het museum zo belangrijk? De bezetter moest worden verdreven. Als er dingen
gebeuren in je leven die onacceptabel zijn, dan doe je wat. Je komt in actie. Dat was belangrijk
in WOII en dat is het nu nog steeds. Engelandvaarders sloten zich aan bij de Geallieerden in
het buitenland om Nederland te bevrijden. Velen hebben het gehaald, velen ook niet. Er waren
allerlei vluchtwegen die naar Engeland leidden. Per kleine boot, grote boot, auto, trein, vliegtuig.
Al die wegen waren bezaaid met voetangels en klemmen en dus vol gevaren. Zonder de hulp
van allerlei achterblijvers zouden zij het niet hebben gekund. We noemen hen De Helpers.
De bekendste Engelandvaarder is Erik Hazelhoff Roelfzema vanwege zijn boek, de film en de
musical. Zijn verhaal is een individueel verhaal. En dat zijn de verhalen van alle Engelandvaarders.
Het museum wil laten zien dat het allemaal individuele verhalen zijn. En dat die verhalen ook
betekenis hebben voor de toekomst. Voor jonge mensen. Je kunt er leren dat ieder individu door
in actie te komen, moed te tonen en dóór te zetten het verschil kan helpen maken.
Over dit onderwerp sprak ik enkele jaren geleden met burgemeester Eberhard van der Laan.
We lunchten samen en spraken over WOII en ook over het bijzondere verhaal van zijn familie,
dat door zijn moeder werd opgetekend in een boekje getiteld: ”In antwoord op jouw vragen”.
“Weet je”, mijmerde hij, ”over 50 jaar weet niemand meer iets over de oorlog. Behalve een paar
verhalen, dat is wat zal blijven hangen; het verhaal van Anne Frank, van ‘a Bridge too Far’, van
Soldaat van Oranje en van de soldaten van Oranje. En misschien zullen de kinderen op school
blijven leren over de Holocaust. Dit is niet nieuw maar wel belangrijk.”
We moeten de verhalen blijven vertellen.
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We zijn allemaal trots op ons museum. In de jaren
die voorafgingen aan de opening hebben heel veel
mensen de handen uit de mouwen gestoken om het
museum gestalte gegeven. En de kar werd vooral
getrokken door Eddy Jonker en Jos Teunissen. Wij
zijn hen dankbaar daarvoor. Zij waren de initiators.
Maar we moeten nooit vergeten dat er ook vele
anderen waren. Er waren vrijwilligers en bestuursleden
van de stichting die was opgezet. Zij hebben zich
enorm ingespannen. En dat geldt evenzeer voor de
ontwerpers, de technische mensen, de gemeente
Noordwijk, en nog vele anderen, allemaal vrijwilligers.
Zonder hen was het museum er niet gekomen.
In de afgelopen 5 jaren heeft het werk niet stilgelegen.
In de opstelling van het museum zijn dingen
aangepast. Ook is de entreeruimte opgeknapt en
aangepast, zodat er nu ruimte is om kleinere groepen
te ontvangen. In het museum zijn bovendien boeken
ten doop gehouden. Een voorbeeld is het boek van
Connie Rijken en Lida Hoebeke met de titel “Ik wil
nooit meer oorlog”. De bijeenkomst vond plaats in
april 2016 en werd opgeluisterd door belangrijke
woorden van Gerdi Verbeet. En in 2018 opende de
burgemeester van Leiden samen met Engelandvaarder
Charles Bartelings de officiële ANWB fietsroute langs
het museum met de Engelandvaart als thema. In de
loop van 2019 is het museum geregistreerd bij het
Museumregister en sindsdien kunnen mensen met
een museumkaart gratis naar binnen. In dit lustrumjaar
2020 was het de bedoeling om op grootse wijze 75
jaar bevrijding te herdenken. Door de maatregelen
ter bestrijding van het COVID-19-virus ging door de
meeste van die plannen helaas een streep, maar toch
wisten we er op 5 mei een feestelijke dag van te maken.
Ik mocht toen namens het museum samen met de
burgemeester van Noordwijk een nieuwe schitterende
oranje tulp ten doop houden: de Engelandvaarder!
In 2018 waren we als bestuur aanwezig bij de laatste
reünie van het Genootschap Engelandvaarders, die
werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Prinses
Beatrix. Er waren maar liefst tien Engelandvaarders
bij elkaar. Rudi Hemmes, de voorzitter van het
Genootschap hield een prachtige toespraak en
het werd een zeer genoeglijke lunch. Gezien de
hoge leeftijd van de overgebleven leden van het
genootschap vond het bestuur dat de tijd gekomen
was om het genootschap op te heffen en heeft
het ons museum gevraagd om de erfenis van het
genootschap in beheer te nemen. Die eervolle taak
hebben we uiteraard graag op ons genomen.
We zijn ook trots op de hechte samenwerking die
is ontstaan met Soldaat van Oranje - De Musical.
Samen hebben we nu al twee keer een groots

opgezet Engelandvaardersgala georganiseerd waar
we niet alleen veel belangstelling van genodigden en
pers hebben gewekt voor het museum, maar ook
aanzienlijke bedragen hebben binnengehaald. Met die
bedragen maken we het mogelijk dat schoolklassen
uit het hele land met een bus worden opgehaald om
tegen een gereduceerd tarief de musical bij te wonen
en een bezoek te brengen aan ons museum. Op deze
manier hebben we in 2019 al 90 schoolklassen met
ruim 2700 scholieren mogen verwelkomen.
Op 4 september 2020, de dag van ons eerste lustrum is
voor genodigden een nieuw en waar theaterspektakel
opgevoerd. Corona-proof. Het heet “Wat zou jij
doen?”. Het is in onze opdracht geschreven door
Martine Zeeman en uitgevoerd door Zeep aan Zee.
In dit stuk spelen bekende professionals met lokaal
talent in de leeftijd van de Engelandvaarders van toen.
Ontwapenend spel komt hier samen met live muziek
en historisch filmmateriaal.
Voor de toekomst hebben we ambitieuze plannen. De
plannen zijn vooral gericht op het verhogen van het
aantal bezoekers. Het aantal bezoekers was 5.800 in
2016 en steeg naar ruim 12.000 in 2019. We hebben
in het huidige gebouw onvoldoende ruimte om grotere
groepen goed te ontvangen of om presentaties
te kunnen geven en onze wens is dan ook om een
nieuw entreegebouw te kunnen maken waar we wel
deze groepen kunnen ontvangen. We zijn daarover
in intensieve gesprekken met de Gemeente en het
Waterschap; zij moeten ons toestemming geven voor
zo’n verandering in het kwetsbare duinlandschap.
Maar we hebben goede hoop dat we dit ambitieuze
plan binnenkort zullen kunnen realiseren.
Een plan dat niet onvermeld kan blijven is om een
Engelandvaarders-game te laten maken door een
erkende en professionele bouwer van dergelijke
computerspellen. Op die manier kunnen we op nog
meer eigentijdse en interactieve manier de verhalen
van Engelandvaarders aanbieden. De game zal
worden aangeboden via een app. De financiering is
gearrangeerd en de werkzaamheden zijn opgestart.
We doen dit samen met de Cultuureducatiegroep in
Leiden en De Noordwijkse School.
Met stijgende bezoekersaantallen, ambitieuze plannen
en een ploeg van bestuursleden en vrijwilligers die
staan te trappelen staat het museum er vijf jaar na de
opening goed voor. We kijken met vertrouwen naar
de toekomst en we zijn allemaal gemotiveerd om de
verhalen van de Engelandvaarders te blijven vertellen
aan toekomstige generaties.
Jaap R. Rosen Jacobson
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RIJNZWEMMERS

De Rijn bij Waldshut

Tijdens de oorlog zijn er ruim 2000 Nederlanders uitgeweken naar Zwitserland. Het was
een neutraal eiland te midden van allerlei landen in Europa die pro-Duits waren. De reis naar
Zwitserland was gevaarlijk en moeilijk; velen zijn op de weg er naar toe gearresteerd en naar
gevangenissen en concentratiekampen gestuurd. Heel divers zijn ook de manieren waarop die
Nederlanders naar Zwitserland zijn gereisd. Via een rijnaak en daarna per kolentrein stiekem dat
land in, middels de assistentie van mensenhelpers die een soort route naar Zwitserland hadden
zoals de Van Niftrik-route van uit Putte via Antwerpen, Heer/Agimont, Givet, Nancy en dan bij
Belfort en Montbéliard in de Jura de Frans-Zwitserse grens over, of met ‘helpers’ die veel geld
vroegen als ‘passeur’ en na een tijdje verdwenen met het geld en waar men uiteindelijk toch
Zwitserland wist te bereiken met behulp van lokale goeddoeners . Of gewoon weggaan op eigen
houtje en hopen op het beste.
In dit korte stukje wil ik iets schrijven over een wel heel aparte manier, namelijk over een groep
mensen die al zwemmend over de Rijn vanuit Zuid-Duitsland het veilige Zwitserland wisten te
bereiken.
Die zwemmers trof ik voor een groot gedeelte aan in de processen-verbaal van de verhoren
van de Londense Politie-Buitendienst. Velen hebben na dat zwemavontuur Engeland bereikt en
stelden zich daar ter beschikking voor de strijd tegen de nazi’s. Tot nu toe heb ik 25 zwemmers
geteld.
Opmerkelijk is dat het bijna allemaal jonge mensen waren, studenten vaak maar niet altijd, en
dat de zwempartijen plaats vonden in 1943 en meer nog in 1944. Dat moet samenhangen met
de eis van de Duitsers aan de Nederlandse studenten om de loyaliteitsverklaring te tekenen en
bij weigering daarvan verplicht te gaan werken bij de Arbeitsdienst en ook aan de algemene
Arbeidsinzet die in mei 1943 van kracht werd.
Van deze 25 personen, het zijn allemaal mannen, zijn er 6 in 1943 de Rijn overgezwommen en
de overige 19 presteerden dit in 1944. De oudste was geboren in 1906 en was derhalve 38 jaar;
de jongste was geboren in 1925 en bij zijn oversteek in 1944 19 jaar oud. De geboortejaren van
de anderen vallen tussen 1916 en 1924. Het overgrote deel bestond uit twee grote groepen, een
groep van 6 en een groep van 10 personen die allebei in 1944 de zwemtocht ondernamen. De
overigen zwommen of met zijn tweeën of alleen.
Eén van hen heeft de overkant in Zwitserland niet gehaald en is verdronken. De anderen kwamen
na ongeveer een half uur tot een uur zwemmen aan op de Zwitserse oever.
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Op 16 juli 1943 zwommen J.B. van den Bosch
(*Amsterdam 27-7-1918) en Henri Louis Paerl
(*Amsterdam 29-1-1916) samen de Rijn over en
arriveerden bij Basel in Zwitserland. Paerl gaf later op dat
zijn hobby zwemmen is en tevens verklaarde hij trainer
te zijn geweest bij de Amsterdamse zwemvereniging
het Y. Beiden vertrokken op 21 december 1944 naar
Parijs met de overige Nederlanders uit Zwitserland.
Van den Bosch diende vervolgens tot 1947 bij het
KNIL.
De eerste grote groep van zes personen bestond uit
jonge Nederlanders die vanwege de Arbeitseinsatz in
Zuid-Duitsland beland waren op een bouwwerk dat
door de Nederlandse firma ‘Amsterdamsche Ballast
Maatschappij’ werd gerealiseerd in samenwerking met
het Duitse bedrijf ‘Hoch und Tiefbau Hochtief AG’ in de
onmiddellijke omgeving van Waldshut. Zij verbleven in
het Lager Rheinblick te Waldshut dat aan de Rijn lag;
aan de overkant van de rivier bevond zich Zwitserland.
Directeur was de Nederlander Alphons de Vilder van de
ABM. Het personeel van ABM in Waldshut bestond uit
zo’n 250 man, voor het overgrote deel Nederlanders,
meest studenten en een kleine groep geschoold
personeel, zo verklaarde later een van de zwemmers.
Uit de verklaringen wordt wel zoveel duidelijk dat
Alphons de Vilder met de ABM in Waldshut probeerde
de jonge Nederlanders die niet aan de verplichte
tewerkstelling wisten te ontkomen een zo draaglijk
mogelijk bestaan te geven en het hen ook mogelijk
wilde maken om de bouwplaats te ontvluchten en op
een of andere manier naar Zwitserland uit te wijken.
De selectie van het Nederlandse personeel liep in
Amsterdam en omstreken via bekenden en kennissen.
Zo werd Hans (H.H.F.) Köster (*Enkhuizen 18-121923), die in conflict was gekomen met de NSBdirecteur van zijn textiel-opleiding te Enschede en
daarna had moeten onderduiken, er door zijn oom mr
G.C.J.D. Kropman, oud-wethouder van Amsterdam
en lid van de Eerste Kamer, op attent gemaakt dat er
een mogelijkheid bestond om bij de ABM in Waldshut
te gaan werken. Kropman was weer een goede
kennis van De Vilder. Köster kwam begin juli 1943 in
Waldshut aan en werd daar tewerk gesteld. Op het
kantoor daar werkte ook de jonge Delftse ingenieur
Rex (Reginald) Bomans (*Haarlem 2-5-1914), jongere
broer van de bekende schrijver Godfried. Ook Rex zou
met een groep op een spectaculaire wijze in 1944 in
Zwitserland arriveren.
In de nacht van 20 op 21 mei 1944, na vele plannen
te hebben gemaakt, vertrok Köster met nog 5
kameraden in twee groepen naar de Rijn. De dag van
vertrek was een zondag zodat ze die dag vrij waren
en zij niet zo zouden opvallen. Tot het moment van
het te water gaan rond één uur ’s-nachts hielden zij
zich in de omgeving van de Rijn schuil. Ter plaatse
was de Rijn ongeveer 300 meter breed en stond
daar een sterke stroming door het smeltende water
in de bergen en door diverse kleinere riviertjes die

eerder stroomopwaarts in de Rijn uitmonden. De
eerste groep bestond uit 4 personen, de tweede
groep uit 2. Deze laatste bestond uit de Fransman
Robert Nialon (of Niallon, Vialon) en de Nederlander
Hein (H.F.) Vinken (*Amsterdam 13-6-1924). Eén
persoon uit de eerste groep was al zwemmend bang
dat hij de overkant niet zou halen en kreeg vervolgens
hulp van een ander. Hoewel ze halverwege de rivier
nog beschoten werden door Duitse grenswachten
(in het donker) bereikte deze groep na ongeveer
een half uur zwemmen de Zwitserse overkant bij
het plaatsje Full. Van de Fransman hoorden ze daar
even later dat zijn kompaan Hein Vinken verdronken
was. Zijn lichaam werd pas op 1 juni 1944 een stuk
stroomafwaarts bij het Duitse Albbruck gevonden.
Door de Zwitserse grenswacht werd de groep van
Köster na een medische controle naar een gevangenis
in de regio gebracht en vandaar werden de meesten
overgebracht naar het vluchtelingen-werkkamp te
Aarau-Schachen. Rond kerstmis 1944 vertrokken
honderden jonge Nederlanders vanuit Zwitserland per
trein naar Parijs waar een nieuwe medische keuring
volgde en vervolgens plaatsing bij een Nederlands
legeronderdeel in Noord-Frankrijk of in Engeland.
Daar waren ook de meesten van de groep Köster
bij. Köster zelf vertrok op 5 februari 1945 met nog 14
andere Nederlanders per schip vanuit Le Havre naar
Engeland.
Ernest A.M. Pinxter (*Sittard 9-1-1921) zwom samen
met Tim Huurman de Rijn over op 28 augustus
1943. Ook zij waren in Waldshut terecht gekomen
bij de ABM. Zij kwamen uiteindelijk in de buurt van
Rheinfelden aan land. Van daar werden zij na een
ondervraging door de Zwitserse politie overgebracht
naar Aarau en vervolgens naar het werkkamp Les
Verrières in de Zwitserse Jura bij de Franse grens. Zijn
doel was Engeland en daarom vertrok hij vandaaruit
door Frankrijk naar Spanje. In Bordeaux werd hij
gearresteerd en via het kamp te Compiègne (een
Frans soort kamp Amersfoort) werd hij op transport
gesteld naar Neuengamme, aankomst 6 juni 1944. Op
8 april 1945 kwam hij met een transport vrachtauto’s
aan Bergen-Belsen. Op 28 april 1945 overleed hij daar
door uitputting.
Een ander, Johannes N. van der Reyden (*Leiden
30-3-1922), werd door de arbeidsdienst te werk
gesteld in het Zuid-Duitse plaatsje Säckingen nabij de
Zwitserse grens; hij was daar werkzaam als monteur
bij een Mercedes-Benz garage en werkte daar aan
burgerauto’s, zo verklaarde hij later in Londen. Hij
verbleef daar gedurende negen maanden en beraamde
in die periode een route naar Zwitserland. Omdat hij
meende dat de Rijn in de zomer te hard stroomde
bleef hij wachten tot het najaar, totdat de vorstperiode
intrad. Op 12 november 1943 zwom hij in zijn eentje
de Rijn over en belandde toen in het Zwitserse Frick.
Vandaar naar Aarau, Les Verrières en op 26 december
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1944 met het grote konvooi naar Parijs en door naar Engeland waar hij graag een parachutistenopleiding wilde
volgen om Indië te bevrijden.
Jan (G.J.) Staal (*Utrecht 6-6-1925), de latere secretaris van het Genootschap Engelandvaarders en auteur van
het boekje De Nederlandse vluchtelingen in Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een overzicht, Zeist
1999, was te werk gesteld bij een fabriek in Säckingen. Op zijn tocht naar de Rijn werd hij gearresteerd maar
vervolgens na een uur bij toeval weer vrijgelaten. Hij zwom op 26 augustus 1944 de Rijn over en kwam aan in het
tegenover gelegen Zwitserse Stein. Hij werd eerst geplaatst in het werkkamp bij Aarau en ging vervolgens met
het ‘Kerstcontingent’ eind december 1944 naar Parijs. Men dirigeerde hem vandaar naar Noord-Frankrijk waar
hij bij het Nederlandse regiment Jagers terecht kwam en waar hij met nog veel meer Nederlandse ‘Zwitsers’ zou
helpen bij de bevrijding van Nederland.
De grootste groep, bestaande uit 10 personen, zwom op 17 september 1944 de Rijn over vanuit het Zuid-Duitse
Laufenburg. Ze vertrokken om ongeveer 22.00 uur. Alle tien haalden de overkant, bleven bij een boer slapen en
vertrokken naar Zurich per trein, zo verklaarde later G.A. Warps (*25-11-1918), één van deze groep. Daar werden
zij door de politie gearresteerd en na een verhoor overgebracht naar een quarantaine-kamp bij Basel. Van bijna
geen van de deelnemers bestaat er een Londens ‘verhoor’. Dat duidt er op dat de meesten vermoedelijk vanuit
Parijs naar het noorden zijn gedirigeerd en daar na een militaire training bij bijvoorbeeld de Jagers terecht zijn
gekomen.
Volgens mij zijn de laatste twee Rijnzwemmers Adriaan Cohen Tervaert (*Den Haag 16-3-1919) en Aart
Goedewaagen (*Gouda 4-6-1917). Beiden waren in Nederland in 1943 gearresteerd wegens het ontduiken
van de Arbeidsdienst en vervolgens eerst te werk gesteld bij de Junkers-fabriek te Straatsburg en daarna bij
Mannesmann Stahlblechbau te Hausach in het Schwarzwald. Daar besloten beiden om samen naar Zwitserland
te gaan. Op 17 september 1944 namen zij de trein naar Waldshut en toen zij vlak bij de Rijn waren sprongen zij
beiden uit de trein en zwommen zij in de nacht van de 17e op de 18e september in de buurt van het Zwitserse
Schwaderloch de Rijn over. Nadat zij dachten al aan de overkant van de Rijn te zijn aangekomen, bleken zij slechts
over een ‘werkkanaal’ dat naast de Rijn lag te hebben gezwommen. Daarna volgde pas de echte oversteek naar
Zwitserland. Ze moesten opnieuw het water in.
De jonge jurist Cohen Tervaert ging via Parijs naar Londen en reisde daarna via Australië naar NederlandsIndië waar hij een juridisch-administratieve functie vervulde bij de Nederlandse overheid, eerst te Brisbane en
vervolgens te Batavia.
Opmerkelijk zijn al deze geslaagde ontsnappingen over de Rijn. Slechts één heeft de zwempartij in de brede
snelstromende rivier niet overleefd. Opmerkelijk is ook dat alle zwemmers hun ontsnapping waagden vanuit een
beperkte strook Duitsland terwijl toch de Duits-Zwitserse grens veel langer is.
Bij mijn weten zijn er verder nog twee Engelandvaarders die elders al zwemmend hun vrijheid tegemoet gingen:
A.J. van Meurs zwom op 14 september 1944 vanuit Konstanz over de Bodensee naar Kreuzlingen in Zwitserland,
en L.H. Bredero zwom in september 1943 vanuit het Spaanse La Linea over de baai van Gibraltar naar de haven
van Gibraltar waar hij door personeel van een daar voor anker liggend geallieerd schip uit zee werd gevist .
En op 23 januari 1944 werd door een groep van 20 Nederlanders vanuit Waldshut met een vlot de Rijn
overgestoken naar Zwitserland. Maar dat is een apart verhaal.
Voor belangstellenden is een volledige lijst met namen van de zwemmers beschikbaar.
Sierk Plantinga
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ONTSPANNING TIJDENS DE ENGELANDVAART

J.J. Kloots, G. Leeda, S. Leeda, P. van der Meulen en J. Gobits
De hier geplaatste foto werd aan het museum gegeven door mevrouw M. Mendels, dochter van
Engelandvaarder J.J. Kloots.
De foto werd genomen op 16 maart 1944 te Miami, Florida in de USA. De tekst achterop de foto
luidt: “Vijf Hollandsche jongens, ontvlucht uit het door de Nazis bezette Europa, in een cabaret te
Miami, Florida, Vereenigde Staten van Amerika, op doorreis naar Engeland”.
Er onder staan de handtekeningen van de vijf afgebeelde personen: J.J. Kloots, G. Leeda, S.
Leeda, P. van der Meulen en J. Gobits.
Jacob Joseph Kloots was geboren te Amsterdam op 2 januari 1920. Zijn verloofde woonde
in Brussel en hij wilde zich ook in die plaats vestigen. Daarom was hij op 4 mei 1940 op bezoek
in Brussel. Hij keerde niet meer naar Nederland terug maar vertrok op 13 mei 1940 met zijn
verloofde en haar familie tijdens de ‘grande exode’ eerst naar Parijs en vervolgens naar Narbonne
waar de familie zich vestigde. Hij trouwde daar met zijn verloofde Rebecca Bas in juli 1942. J.J.
Kloots wist samen met zijn schoonvader J. Bas en zijn zwager E.E. Bas met behulp van J.W.
Kolkman te Perpignan op eerste kerstdag 1942 aan de Nazi’s te ontsnappen. Via Madrid, Vigo (ss
Marques de Comillas), Jamaica, Miami en New York arriveerde hij in Liverpool op 19-4-1944. Met
de Prinses Irene-brigade maakte hij de bevrijdingsveldtocht mee.
De broers Salomon en Gideon Leeda waren geboren te Amsterdam, Salomon op 25 juli
1921 en Gideon op 18 juni 1926. Het hele gezin Leeda, vader, moeder, zus, de beide broers
en de verloofde van Salomon, vertrok uit Nederland op 22 juni 1942, één dag vóórdat ze naar
Westerbork zouden worden overgebracht. Ondanks dat de passeurs na het innen van hun geld
verdwenen, wist de familie Leeda toch de demarcatielijn in Frankrijk ongezien te overschrijden
en uiteindelijk via Toulouse een relatief veilige plek te bereiken. Nadat de Duitsers in november
1942 ook Vichy-Frankrijk hadden bezet werd de familie ter hoogte van Perpignan waar de
Pyreneeën niet al te hoog zijn met een Spaanse gids naar Spanje overgebracht. Daar wachtte de
gevangenis te Figueras voor de mannen, de vrouwen konden het Nederlandse Gezantschap te
Madrid waarschuwen. De vrouwen vertrokken op 19 februari 1943 vanuit Vigo per ss Marques de
Comillas naar Jamaica. De mannen werden op die dag vrijgelaten en vertrokken naar Madrid. Op
31 augustus 1943 vertrokken ook zij vanuit Vigo met de Marques de Comillas naar Jamaica waar
vervolgens het hele gezin weer verenigd werd. Salomon huwde in Kingston zijn verloofde. Vader
Leeda vertrok vandaar met alle dames naar Paramaribo en de beide broers konden na een half
jaar wachten op een Engels visum vanuit Jamaica doorreizen via Miami (waar de foto is genomen)
en New York naar Engeland. Zij arriveerden te Liverpool op 19 april 1944.
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1944-03-16 Miami, de handtekeningen van de Engelandvaarders
Pieter van der Meulen had al reeds een enorme
uitwijkgeschiedenis achter zich voordat hij op 19
april 1944 in Liverpool voet aan Engelse wal zette.
Hij was geboren in Rijswijk op 10 juli 1918. Tijdens
de meidagen van 1940 diende hij als soldaat bij het
Regiment Veldartillerie bij het vliegveld Valkenburg
waar, zo verklaarde hij in Londen, “de moffen een
flinke traktatie hebben gekregen”. Pieter was net als
zijn vader bakker, maar er was na zijn demobilisatie
nauwelijks werk te vinden in dat beroep. Zijn zeer
Duitsgezinde vader drong er bij zijn zoon op aan
om naar Duitsland te gaan en zich aan te sluiten bij
de SS. Hij weigerde dat; zijn huwelijk in augustus
1940 zorgde voor een verdere verwijdering van
zijn vader. Om toch aan inkomsten voor zijn jonge
gezin te komen voelde hij zich verplicht om zich
te melden bij het Arbeidsbureau met als gevolg
dat hij in september 1940 naar Wesel in Duitsland
gestuurd werd. Uiteindelijk werd hij te werk gesteld
in Berlijn bij een kabelfabriek; daar kreeg hij ruzie
met zijn chef omdat hij weigerde de Hitlergroet te
brengen. Hij vluchtte vervolgens met een andere
Nederlander, Nol Rolfink, naar Keulen, verkocht
zijn bagage voor 100 mark, reisde met Rolfink door
naar Aken en zij arriveerden op 27 januari 1941
in Verviers, België. Door een kloosterling van een
Trappistenklooster werden Van der Meulen en Rolfink
de Belgisch-Franse grens over geholpen. Via Reims,
Parijs en Dyon en het plaatselijke Trappistenklooster

aldaar werden zij over de demarcatielijn geloodst.
Van daar reisden zij per trein naar Marseille waar
zij op 5 februari 1941 arriveerden. Door de grote
drukte op het station wisten zij de Franse controle
te ontlopen. Zij hebben zich vervolgens gemeld bij
het Office Néerlandais en jhr. Van Lennep die daar
werkte voor het Londense vluchtelingenbureau van
de Nederlandse regering. Van Lennep kon hen wel
financieel ondersteunen maar zag geen kans om hen
verder richting Engeland te helpen. Samen met nog
een in Marseille aangetroffen Nederlander genaamd
Beekmans vertrok het drietal naar Port Vendres in de
hoop daar door de Pyreneeën te kunnen trekken. De
bewaking daar was echter veel te streng waardoor
zij genoodzaakt waren terug te keren en in Perpignan
een gids te huren. Omdat zij het geld ervoor niet
bezaten deden zij een beroep op de Nederlandse
vertegenwoordiger in Perpignan J.W. Kolkman die
hen dat geld weigerde maar hen wel onderdak
bood in Le Soler waar Kolkman een opvanghuis
had gehuurd voor vluchtelingen. Het duurde Van
der Meulen allemaal te lang, dus vertrok hij met
Beekmans op 11 maart 1941 uit Le Soler naar Pau
en vandaar naar Bedous, ten zuiden van Pau. Daar
werden zij gearresteerd door de Franse gendarmerie.
Ze ontsnapten en werden weer gevangen genomen
en geplaatst in een groot Frans concentratiekamp,
hoogstwaarschijnlijk was dat het kamp Gurs. Ook
daar wisten ze weer te ontsnappen via een riolering
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en het zwemmen over een rivier. Uiteindelijk wisten
zij trekkend van boerderij tot boerderij bij SaintJean-Pied-de-Port een weg door de Pyreneeën te
vinden. Op 9 april 1941 werden zij door de Spaanse
Guardia Civil gearresteerd en te Hendaye uitgeleverd
aan de Duitse grensbewaking. Hun verhaal was dat
ze in Spanje werk zochten. Na de nodige weken in
gevangenissen te Biarritz en Bayonne te hebben
doorgebracht werden zij op 29 juni 1941 weer
vrijgelaten en naar Parijs gestuurd. Volgens Van der
Meulen kon het Nederlandse consulaat daar hen niet
helpen maar H. van Dam van de Nederlandse Kamer
van Koophandel in Parijs wist hen op het goede
spoor te brengen; ook Beekmans had contacten
gekregen met een ondergrondse organisatie van
aanhangers van De Gaulle. Zodoende vertrokken
Van der Meulen en Beekmans weer per trein naar
Bayonne en Saint-Jean-Pied-de-Port van waaruit zij
de Pyreneeën overstaken en tot op 40 kilometer vóór
Madrid wisten te komen tot zij gearresteerd werden
op 2 augustus 1941. Na eerst ruim een maand in een
Madrileense gevangenis te hebben doorgebracht, “De
Consul deed niets”, werden zij op 18 september 1941
overgebracht naar het kamp Miranda de Ebro. Daar
werd Beekmans na verloop van tijd in een sanatorium
opgenomen met tbc-klachten. Ook Van der Meulen
verbleef vanaf 25 maart 1943 om dezelfde reden een
tijdje in een sanatorium. Van der Meulen voer op 31
augustus 1943 met de ss Marques de Comilas vanuit
Vigo naar Jamaica, terwijl zijn reisgenoot Beekmans
door die tbc achter moest blijven.
In Jamaica werd Van der Meulen goedgekeurd voor
de militaire dienst en via Miami en New York reisde hij
net als de hierboven genoemden naar Liverpool waar
ook hij op 19 april 1944 aankwam.
Pinto vermeldde in het proces-verbaal van zijn
verhoor “de lange lijdensgeschiedenis” van Pieter van
der Meulen (ruim drie jaar duurde zijn Engelandvaart)
en achtte hem, ondanks “de wel zeer harde houding
van de vader” politiek alleszins betrouwbaar. Hem
werd het Kruis van Verdienste toegekend.
De laatste van de vijf Engelandvaarders op de foto
is Josaja Gobits. Gobits werd geboren te Londen
op 14 mei 1913 uit Nederlandse ouders. Nadat hij
in Londen drie jaar op de lagere school had gezeten
verhuisde het gezin Gobits weer naar Amsterdam.
Daar vervolgde hij zijn lagere school. Er volgde een
opleiding tot kleermaker. Zijn dienstplicht vervulde
hij bij het 18e regiment Infanterie te Amersfoort.
Gedurende de meidagen was hij gemobiliseerd te
Soestdijk. In 1939 was hij getrouwd met Sientje Wolff.
Josaja Gobits had van het Zwitserse consulaat
in Amsterdam te horen gekregen dat hij door zijn
geboorte te Londen ook de Engelse nationaliteit
had. In zijn persoonsbewijs werd daarom naast
het stempel ‘J’ ook een stempel geplaatst met de
mededeling dat hij Brit was. Zijn ouders werden in
de zomer van 1942 naar Westerbork gestuurd en
vervolgens in Auschwitz vermoord.

Josaja vertrok met zijn echtgenote én zijn Engelse
papieren: een Belg zou hen voor fl. 6000,- naar
Zwitserland brengen. Hij gaf hen in Brussel over aan
een andere gids die hen naar Bordeaux bracht en
daarvoor nog eens fr. 10.000,- incasseerde. Deze
gids verdween in Bordeaux. Josaja ging met zijn
echtgenote naar de demarcatielijn en werd tegen
betaling van fr. 2000,- over die grens naar La Roche
gebracht. Vandaar trokken zij naar Lyon waar ze het
Office Néerlandais bezochten. Er was op dat moment
geen passeur te vinden, dus vertrokken zij naar
Annemasse in de hoop daar ergens de mogelijkheid
te krijgen om Zwitserland binnen te komen. Zij
werden daar echter gearresteerd en overgebracht
naar het vluchtelingencentrum Chateauneuf-lesBains in de Puy-de-Dôme. Even zo snel keerden zij
weer terug, nu naar Annecy. Een boer bracht hen
voor fr. 5000,- over de Frans-Zwitserse grens, maar
de Zwitserse grenspolitie stuurde hen terug naar
Frankrijk. Na een nacht te hebben rondgezworven
probeerden zij het opnieuw, maar opnieuw volgde
refoulering. Ze werden door de Franse politie opnieuw
gearresteerd en via Annemasse belandden zij weer
in Chateauneuf-les-Bains. Na twee weken volgde
een nieuwe ontsnapping, samen met een ander
echtpaar Bleekrode-van Oeveren, en nu wisten
zij gevieren het Office Néerlandais te Toulouse te
bereiken. De directeur Testers wees hen de weg
naar het plaatsje Tardet ten zuiden van Mauleon
aan de rand van de Pyreneeën. Daar werd hen de
route door de bergen naar Spanje uitgelegd en zo
kwamen zij na twee dagen lopen in Spanje aan; in
het plaatsje Isaba werden zij gearresteerd door de
Spaanse Guardia Civil. Opsluiting in de gevangenis
van Pamplona volgde. Josaja Gobits werd na twee
weken doorgestuurd naar het kamp Miranda de
Ebro, terwijl zijn echtgenote na 7 weken gevangenis
vrijgelaten werd en naar Madrid gestuurd. In juni 1943
werden Josaja uit Miranda de Ebro ontslagen en ook
naar Madrid gestuurd. Met de Marques de Comillas
vertrokken beide echtparen naar Jamaica. Josaja
kreeg na 6 maanden wachten op Jamaica zijn Britse
visum en via Miami en New York (aankomst daar
op 18 maart 1944) vertrok hij naar Liverpool waar hij
tegelijk met de anderen op 19 april 1944 aankwam.
Zijn echtgenote vertrok vanuit Jamaica op 14 februari
1944 naar Suriname.
Onduidelijk is gebleven waarom alle vijf ná hun
aankomst in Engeland eerst in Brixton Prison in het
zuiden van Londen werden opgesloten, wellicht
omdat de RVPS op dat moment vol was ?
Sierk Plantinga
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TENTOONSTELLING
OVER TRIX TERWINDT, ENGELANDVAARTSTER EN GEHEIM AGENTE

In het Luchtvaartmuseum Aviodrome bij Airport Lelystad is
nog tot 29 november aanstaande de tentoonstelling te zien
over Engelandvaartster en geheim agente Trix Terwindt. De
tentoonstelling ‘Luchtmeisjes’ gaat over twee stewardessen, Trix
Terwindt en Hilda Bongertman, die vóór de oorlog bij de KLM in
dienst waren en tijdens de oorlog ieder een andere kant in het
wereldconflict kozen: Trix Terwindt koos voor het verzet tegen de
nazi’s en Hilda Bongertman werd lid van de N.S.B.
De tentoonstelling is gebaseerd op het boek van Ingrid van der
Chijs dat zij in 2012 publiceerde over deze stewardessen (Ingrid
van der Chijs, Luchtmeisjes. Verzet en collaboratie van twee
stewardessen, Nijgh en van Ditmar 2012, 352 pagina’s). Zij deed
daarvoor ook uitgebreid archiefonderzoek, onder meer in het
Nationaal Archief in Den Haag.
Bijzonder aan deze tentoonstelling is dat er uitgebreid gebruik is
gemaakt van de privécollectie van Trix Terwindt welke een aantal
jaren geleden aan het museum Aviodrome werd geschonken:
twee koffers met correspondentie en een aantal fotoalbums. Voor
onderzoekers naar vrouwelijke Engelandvaarders is er een mooie
bron bij gekomen.
Eerste stewardessen van de KLM. Hilda staat
Trix Terwindt verliet Nederland op 20 maart 1942 tezamen met de helemaal links, Trix achtste van rechts
KNIL-cadet Th.J.C.Lusink op weg naar Zwitserland. Ze hadden
voor deze tocht geen geldige papieren bij zich, maar wel een paar
adressen. Vanuit Goirle liepen zij de Nederlands-Belgische grens over naar België. Via Antwerpen en Brussel
kwamen zij terecht in Givet bij het bekende café Rexy van Alphonse Bonaart. De pastoor van het nog net in
België liggende Heer-Agimont had hen een klein weggetje gewezen voor een redelijk veilige oversteek naar het
Franse Givet. Het adres van café Rexy hadden ze gekregen van een Nederlandse verzetsman, de oud-KLM-er
en voormalige secretaris van de Nederlandse Unie K. Voûte.
De reis ging verder per trein naar Nancy, Epinal en Besançon. Per ongeluk, door de verkeerde bus te nemen,
kwamen zij bij de demarcatielijn terecht. In een hotel daar troffen zij een Franse passeur aan van een aantal
Franse ontsnapte krijgsgevangenen; hij stond hen toe zich bij deze groep aan te sluiten. Eenmaal in het Vichygedeelte van Frankrijk werden zij door de passeur per auto naar St Julien bij Genève gebracht. Via het even
verder gelegen Collonges werden zij door een douaneambtenaar over de Frans-Zwitserse grens geloodst.
Al op 2 juli 1942 verliet Trix Terwindt Zwitserland weer om, na enige Portugese hobbels over het transitvisum te
hebben overwonnen, op 25 augustus 1942 per KLM vlucht vanuit Lissabon in Engeland te arriveren.
Door de Nederlandse Politie-Buitendienst werd zij beoordeeld: “Mej. Terwindt is een zeer flink doortastend
meisje, dat niet over een nacht ijs zal gaan. Politiek is zij m.i. zeer zeker betrouwbaar”. Dit oordeel zal zeker
meegespeeld hebben bij haar selectie door de Britse Airey Neave om een ontsnappingsroute voor geallieerde
piloten op te zetten. Na een training bij de SOE werd zij in de nacht van 13 februari 1943 geparachuteerd in de
kop van Overijssel. Door de Duitse infiltratie, het Englandspiel, werd zij meteen bij haar landing gearresteerd.
Haaren, Oranjehotel, Ravensbrück en Mauthausen waren de plaatsen waar zij gevangen werd gehouden tot
aan haar bevrijding; een bevrijding die redelijk uitzonderlijk was omdat van de 59 gevangengenomen geheime
agenten er maar 5 de oorlog overleefden, onder wie zij. Haar privé-archief bevat correspondentie met Airey
Neave, met name uit de naoorlogse periode; maar ook brieven van haar Duitse ondervragers, zoals de
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Kriminalobersekretär Ernst May.
De tentoonstelling laat de werkomstandigheden zien van stewardessen bij de KLM vóór de oorlog en
vervolgens ook de keuzes die niet alleen Terwindt maar ook Hilda Bongertman maakten. Bongertman erkende
na de oorlog haar fouten tijdens haar proces bij de Bijzondere Rechtspleging: “Ik zal goed maken wat ik
verknoeide” zei zij tegen haar rechters. Zij kreeg na de twee jaar voorarrest geen verdere gevangenisstraf meer
maar wel een forse boete en de verder gebruikelijke ontzegging van de kiesrechten.
Terwindt werd een langdurige patiënt van de bekende Leidse hoogleraar Jan Bastiaans wiens onorthodoxe
genezingsmethode van het KZ-syndroom zij jarenlang verdedigde. Haar privé-archief, nu bij het Aviodrome,
bevat diverse brieven van en aan Bastiaans.
Zoals hierboven vermeld: de tentoonstelling is tot 29 november aanstaande te bezichtigen.

DE KEELSNIJDER VAN CHRIS KREDIET
De Engelandvaart van een van de latere Soldaten van Oranje, Chris Krediet
(1915 – 1975) mondde uit in een wereldreis. In oktober 1940 monsterde hij
in Delfzijl aan op de coaster ‘Nederland’. Samen met Leidse medestudent
Herman van Brero was hij van plan in Finland van boord te gaan om zich in
Helsinki bij de Nederlandse Legatie te melden. Daar lukte het tickets naar
Tokio krijgen, wat een treinreis dwars door de Sovjet-Unie betekende. Na
een maand waren de papieren gereed en tegen kerst 1940 vertrok de trein
van Helsinki naar Leningrad. Bij de grens trof de Russische douane echter
een verdacht voorwerp aan in de bagage van Chris, een Fins dolkmes in
een bewerkte schede. Hij had het als souvenir gekocht, niet wetende dat
deze dolken tijdens de Fins-Russische oorlog als keelsnijders een beruchte
reputatie hadden verkregen. De dolk werd in beslag genomen en Chris en
Herman mochten hun reis voortzetten. Een kleine twee weken later bereikten
ze Wladiwostok en wat schetste Chris zijn verbazing: bij het passeren van de
douane om aan boord te gaan van de veerboot naar Japan lag er zijn keurig
ingepakte Finse keelsnijder voor hem klaar. Chris Krediet bereikte uiteindelijk
via Tokio, San Francisco en Canada in de loop van 1941 Engeland. De dolk
bewaarde hij rest van zijn leven als talisman.
Bron: De Schakel. Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog, Frank
Visser (Baarn, 1976).
Chris Krediet krijgt zijn wings
Victor Laurentius

Krediet, Christoffel
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WAT ZOU JIJ DOEN? EEN VOORSTELLING OM STIL VAN TE WORDEN

foto Wim Kersbergen

Wat zou jij doen? Een voorstelling om stil van te worden
In het kader van 75 jaar Vrijheid én het 5 jarig bestaan van Museum Engelandvaarders is op 4
september 2020 de feestelijke jubileumvoorstelling Wat zou jij doen? opgevoerd in theater De
Muze in Noordwijk door theaterhuis ZEEPaanZEE, van artistiek leider Martine Zeeman.
Wat zou jij doen? een theaterspektakel met een combinatie van o.a. (historisch) filmmateriaal,
live muziek en ontwapend spel! De zang, dans, sfeer van toen en de moeilijke keuzes die gemaakt
dienden te worden hebben het geheel tot een voorstelling gemaakt die je bij blijft en er toe doet.
Kortom een voorstelling om stil van te worden zoals de kop van een zeer lovend persbericht
luidde.
Gecoördineerd door de Cultuureducatiegroep Leiden hebben op 3 en 4 september in de ochtend
en middag ruim 600 leerlingen van 12 Noordwijkse en een Lissense basisschool met hun
begeleiders de muziektheatervoorstelling mee gemaakt. Verdeeld over drie voorstellingen en
uiteraard rekening houdend met de Coronavoorschriften waren ze ruim anderhalf uur de gast van
Museum Engelandvaarders in theater De Muze.
Diep onder de indruk en helemaal in de ban van de verhalen van de jonge Engelandvaarders
op het toneel leefden de leerlingen mee met de spannende scènes die zeer tot hun verbeelding
spraken.
De leerlingen reageerden direct en spontaan op de soms heftige scènes en de verschillende
keuzemomenten in het verhaal. Ook de filmbeelden en de live muziek droegen daar sterk aan bij.
Een van de begeleidende docenten gaf na afloop als commentaar dat de voorstelling een
levensles was geweest en wel vijf vakken ineen samenbracht! Ouders meldden dat de kinderen
heel enthousiast en ook onder de indruk thuis waren gekomen. Ze waren er nog vol van!
Naast de feestelijke jubileumshow op vrijdagavond 4 september waren er nog 5 andere
voorstellingen die met uitzondering van de zondagavond voorstelling volledig (92) uitverkocht
waren. Het theater was volledig omgebouwd hetgeen zeer verrassend was en waarmee ook de
RIVM richtlijnen strikt konden worden nageleefd. De bezoekers waren allen zeer enthousiast en
diep onder de indruk van de verhalen en de prestaties van acteurs en musici.
Dat ontlokte een van de bezoekers het commentaar: ‘Wat een prachtige voorstelling, zeer
origineel gebracht in coronasetting. Wat mij betreft zeer geschikt om veel langer te draaien en
onder de aandacht te brengen bij een veel breder publiek. Ik kom zelf uit Zoetermeer en mijn oog
viel toevallig op de aankondiging. Mocht u overwegen om de voorstelling te herhalen... het is het
meer dan waard!’
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Ook het VIP arrangement waarbij bezoekers van de
voorstelling vooraf een bezoek brachten aan het museum
en waarbij Martine Zeeman achtergrondinformatie gaf
over de totstandkoming van het theaterstuk werd zeer
gewaardeerd.
Wij danken nogmaals onze sponsoren die dit
theaterspektakel mede mogelijk hebben gemaakt.

foto wim kersbergen

Weekendkrant

foto wim kersbergen

Leidsch Dagblad 7-9-2020
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IN MEMORIAM: PAULINE VAN TILL
Energiek, autonoom, eigenzinnig: geheel in lijn met haar persoonlijkheid overleed op 27 juli j.l. plotseling onze
vrijwilliger Pauline van Till. Ze was een vrouw van aanpakken, recht door zee, liever doen dan praten. Voor haar
geen ziekbed, geen afhankelijkheid van anderen die voor haar zouden moeten zorgen, geen maandenlange
revalidatie. Daar was Pauline simpelweg de vrouw niet naar.
Pauline komt de eer toe dat ze als eerste het internet gebruikte om bij een algemeen publiek aandacht voor
de Engelandvaarders op te wekken. Gegrepen door de verhalen van haar ‘oom Louis’ (Engelandvaarder
Louis d’Aulnis de Bourouill), begon ze een jaar of 15 geleden op Wikipedia met de publicatie van lijsten van
Nederlanders die hetzij rechtsreeks via de Noordzee, hetzij via zuid- of noord-Europa op weg gingen naar
Engeland. De Engelandvaarders werden - naast golf en bridge - haar nieuwe passie.
In Den Haag was ze al nauw betrokken bij initiatieven die tot doel hadden het verhaal over de residentie tijdens
de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Ze was mede-organisator van het monument op het Burgemeester
De Monchyplein ter nagedachtenis van de intocht van de Prinses Irene Brigade op 8 mei 1945. Elk jaar
organiseerde ze daar een bijeenkomst, waarbij ook een vertegenwoordiger van de krijgsmacht, de voorzitter van
het Genootschap Engelandvaarders en een schoolklas aanwezig waren. Ze was lid van de bewonersorganisatie
op dit plein, waarvoor ze barbecues, bridgedrives en andere sociale activiteiten organiseerde. Sinds vorig jaar
was ze ook vrijwilliger bij het Museum Sophiahof in Den Haag.
Ze werd op 25 juli 1944 geboren als oudste dochter in het gezin van J.C.C. baron van Till en H.A.H. barones
van Till-barones d’Aulnis de Bourouill. In haar jongste jaren woonde ze in een statig pand aan de Haagse
Alexanderstraat . Na haar gymnasiumopleiding aan het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag trouwde ze al
op 19-jarige leeftijd met Michael Philipse, ze gingen wonen in Naarden en Bussum en kregen drie kinderen. In
1985 verhuisden ze naar Den Haag.
Eind jaren zestig ontwikkelde ze een passie voor golf. Ze werd de eerste vrouwelijke ‘caddie’ in Europa en maakte
bij Europese toernooien ‘baanboekjes’. Dankzij haar strakke begeleiding slaagde menige kansloze amateurgolfer
erin toch een leuke prijs te bemachtigen. In golfkringen verwierf ze de bijnaam ‘Dutchess’, in België werd ze
vanwege haar behendigheid bij het uitzetten van referentiepunten op de golfbaan ‘Stippentruus’ genoemd. Ook
redigeerde ze het Golf Journaal. Eind 1992 stopte ze als caddie. Ze werd secretaresse op de Britse ambassade
in Den Haag. Daarna werd ze secretaris, later voorzitter van de Haagse afdeling van de Algemene Vereniging
voor Natuurbescherming in Den Haag.
De komst van Museum Engelandvaarders in 2015 bood haar de mogelijkheid met nog meer passie aan het verhaal
over de Engelandvaarders te werken: ze meldde zich aan als vrijwilliger. In 2016 verscheen ‘Engelandvaarders en
vluchtelingen 1940-1945: de Noordzee-route’, dat ze samen met Harald van Straaten schreef. Voor het museum
was ze altijd beschikbaar. Op dagen dat het bezetten van de balie andere vrijwilligers niet zo goed uitkwam,
was dat voor Pauline geen punt: zij was er. Elke zaterdag kon je haar in het museum vinden. Rond afgelopen
kerst heeft ze dagen gespendeerd aan het opschonen van het museumarchief. Tussendoor benaderde ze
families van Engelandvaarders met het verzoek om foto’s en gegevens voor onze databank. Nog kort voor
haar overlijden stelde ze lijsten samen van Engelandvaarders die in het ‘Oranjehotel’ hebben vastgezeten; van
Engelandvaarders die op transport gingen en de oorlog niet overleefden of vanuit deze gevangenis rechtstreeks
op de Waalsdorpervlakte of elders in Nederland zijn gefusilleerd. Maar ook van Engelandvaarders die uit
‘Scheveningen’ zijn vrijgelaten of ontsnapt.
Op 24 juli, één dag voor haar 76-ste verjaardag, kwam op de golfbaan in Den Haag een einde aan haar veelzijdige
leven. Tijdens de uitvaart zei haar dochter Sonia het treffend: ‘Moeder moest altijd iets om handen hebben. Ze is
gewoon op weg naar haar volgende project’.
Vaarwel, Pauline!
Jos Teunissen
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BOEKBESPREKING
Bandieten, te wapen! Nederlandse partizanen in Italië in de Tweede
Wereldoorlog – auteur Rende van de Kamp (Quo Vadis Uitgeverij,
2020)
Een tot nu toe blinde vlek in de geschiedschrijving is de deelname van
Nederlanders aan de bevrijding van Italië. Onderzoeker Rende van de
Kamp schreef er een bijzonder boeiend boek over, getiteld Bandieten,
te wapen! Tientallen Nederlanders voegden zich vanaf medio 1943 bij
het ondergrondse partizanenleger en namen actief deel aan de strijd.
Een enkeling schopte het zelfs tot partizanenleider. De achtergrond
van deze Nederlandse partizanen was zeer divers. De meesten echter
waren Nederlandse mannen die op jonge leeftijd in Duitse dienst
waren getreden en besloten over te lopen. Maar er was ook een klein
aantal Engelandvaarders dat tijdelijk toetrad tot het partizanenleger.
In de meeste gevallen ging het om Engelandvaarders die eerst naar
Zwitserland hadden weten te ontkomen en daar tegen hun zin voor
langere tijd werden ondergebracht in kampen zoals Cossonay. Als
gevolg van de volledige bezetting van Frankrijk in november 1942 werd
de route naar Spanje minder aantrekkelijk en om die reden besloten
sommige Engelandvaarders het via Italië te proberen. Bovendien
landden de geallieerden In juli 1943 op Sicilië, waardoor de vrijheid
binnen handbereik leek te liggen. Rende van de Kamp beschrijft de
belevenissen van onder andere Frits Snapper, Henri Franken, Cees van Rende van de Kamp, Bandieten, te
Remmen, Maarten Cieremans en Ewoud Doerrleben. In het overzicht wapen! Nederlandse partizanen in
ontbreken Louis en Hub van der Meulen, die op hun onderduikadres in Italië in de Tweede Wereldoorlog
Rome een bijdrage leverden door papieren te vervalsen en later korte tijd
optrokken met partizanen in Triëst. Het aantrekkelijk uitgegeven boek
met veel illustraties is intussen verkrijgbaar in de museumwinkel.
Victor Laurentius

OPROEP
“Oproep: de persoonlijk chauffeur van koningin Wilhelmina direct na haar terugkeer in Nederland in 1945
heette Huib de Graaf. Hij was degene die haar rondreed door bevrijd Nederland en achter het stuur zat bij haar
aankomst in Den Haag (samen met Erik Hazelhoff Roelfzema). Graag willen we te weten komen wie zijn bijrijder
is, rechts van De Graaf gezeten. Reacties: v.laurentius@gmail.com.”

Huib de Graaf, bijrijder onbekend, juli 1945
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EMMY BROEKMAN
Emmy Broekman, geboren in Kota Radja op Atjeh, is een van
de slechts 48 vrouwelijke Engelandvaarders uit Nederland.
Na aankomst in Londen wordt zij toegevoegd aan de staf van
het op 20 december 1943 opgerichte Vrouwen Hulpkorps.
In het Amsterdams Gemeentearchief bevinden zich
documenten van Emmy Broekman waaronder een dagboek
dat haar Engelandvaart beschrijft. Daarin staat dat zij op
5 augustus 1943 uit Den Haag is weggegaan. Het laatste
traject zit zij in een goederentrein, vergezeld van twee
Belgische Engelandvaarders met wie zij bij het plaatsje
Montréjean de reis naar Spanje wil ondernemen.
Uit het dagboek
‘Onze harten bonsden toen de trein stotend en rukkend
aantrok: daar gingen we. Wat wachtte ons? Al heel gauw
staken we een cigaret op, liepen heen en weer, keken
door de spleten en reten en ‘t kleine venstertje. Dit laatste
met inachtneming van de grootste voorzichtigheid, opdat
niemand uit ‘t voorbijtrekkende landschap zou kunnen zien.
Gedurende de stopplaatsen op de diverse stations hielden
we ons heel koest.
Doch eindelijk kwam het gevaarlijkste punt: de Duitsers op
de trein voor controle en de hele trein afgezet door militaire
wachten. Voor onze wagon stationeerde zich een Duitse
soldaat, geweer aan de voet. De 3 mannen hadden zich
tijdig bij de deur opgesteld om de stoot van ‘t stoppen op Emmy Broekman
te vangen, zodat openschuiven van de deur, zij ‘t ook nog zo
weinig, voorkomen zou worden, en tevens een eventuele poging om de deur open te schuiven, tegen te houden.
Zo stonden we 3/4 uur met ingehouden adem, van de Duitser slechts door de wagonwand gescheiden. De
spanning was zo groot dat ik, gedoken in de donkerste hoek van de wagon, even in slaap viel. Toen we eindelijk
wegreden, hielden we een rondedans.
Eindelijk Luchon? Hoe er ongezien uit te komen? Was de berekening juist wat betreft de plaats waar de wagon
gerangeerd zou worden? Door de spleten zag men de mensen verdwijnen. Na 20 minuten begon de trein te
rangeren, wagons werden afgehaakt.
Waar gingen wij naartoe?!
[...] Eindelijk om circa 9.15 uur maakten we halt voor ontbijt. Brood met schapenvlees, wijn, een cigaret. Na 20
minuten ging ‘t verder. Om 12 uur werd ons bijna looppas aangegeven, het gevaarlijkste punt, vlak bij de grens.
Toen even kon ik bijna niet meer, ik snakte naar adem, m’n hart bonsde alsof ‘t uit mijn body zou springen.
Intussen hoorden we: zien jullie deze plek? Dat is de grens maar nu zijn we erover. We liepen nog een kwartier
door, konden wel juichen van plezier. Maar stilte was nog consigne. We maakten halt, aten, dronken, deden onze
geleende bergschoenen uit, want de gidsen gingen afscheid nemen. We moesten alleen verder. We betaalden
hen ‘t overeengekomen bedrag, ze vertelden ons precies hoe we verder moesten, om spoedig de bewoonde
wereld te vinden. Op stokken werd mijn bagage gedragen. En toen begonnen we te dalen. En we liepen nog
verkeerd ook. Vonden toch weer, na ‘n benauwd ogenblik de weg terug uit de diepe kloof waar we in terecht
waren gekomen. En ineens stonden we in ‘t stralende zonlicht op een wei en zagen beneden ons arbeiders aan
‘n weg werken!
We juichten, zongen, dansten! De vrijheid, land van de vrijheid, geen moffen, geen Gestapo, we hadden ‘t ‘m
gelapt.’
Bovenstaande tekst is afkomstig uit Zijn jullie kerels of lafaards? De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi’s
1940-’45, uitgeverij West, ISBN 978-90-820635-4-7.
Herman Keppy,
journalist, schrijver en researcher naar onderbelichte feiten uit de Indonesische geschiedenis
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UN UOMO PARTICOLARE
DE NEDERLANDSE PARTIZAAN FRITS SNAPPER

Apennijnen bij Ciano
Beeld het jezelf eens in: een keurige, gedecideerde heer in burgerpak, met lange overjas
en nette gaatjesschoenen, die zwetend en puffend begin 1944 door de besneeuwde
Apennijnen marcheert, een geweer losjes over zijn schouders bungelend. De naam
van deze ‘vreemde vogel’: Frits Snapper. De reden waarom de Nederlander door de
Apennijnen sjouwt: tijdens zijn poging naar Engeland uit te wijken is hij “een beetje uit de
richting geraakt”.
Een econoom van gegoede huize
Snapper is 31 jaar eerder, op 12 september 1912, in Groningen geboren als eerste kind van een
joods gezin. In 1937 voltooit hij met goed gevolg zijn studie economie aan de Universiteit van
Amsterdam. Na nog een aanvullende opleiding in Londen vindt hij werk bij het Centraal Bureau
voor Statistiek (CBS) in Den Haag. In juli 1939 gaat Snapper als reserve-luitenant van de Infanterie
onder de wapenen. De jonge econoom dient bij het 17e Regiment wanneer in mei 1940 de oorlog
uitbreekt. Na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 pakt Frits zijn werkzaamheden bij het CBS
weer op. Weldra wordt hij hier echter ontslagen. Snapper probeert vervolgens vergeefs uit te
wijken naar de Verenigde Staten. Weliswaar solliciteert Frits met succes naar de functie in New
York, maar voordat hij een visumaanvraag kan indienen moet hij in november 1941 onderduiken
wegens de steeds verdergaande anti-Joodse maatregelen. Dit doet hij in Goirle bij een bevriende
reserveofficier, Govert van Enschot. De econoom heeft dan al het plan opgevat om naar GrootBrittannië te vluchten. Zijn vrouw Leny besluit niet mee te gaan.
Op weg naar Engeland
Op 3 juni 1942 pakt Snapper zijn biezen. Met hulp van Van Enschot komt hij via Turnhout in Brussel
terecht. Met steun van een Belgische vluchtelingenorganisatie trekt hij met drie andere vluchtelingen
door Frankrijk. Op 17 juni 1942 passeren zij de Frans-Zwitserse grens. Frits wordt geïnterneerd en
belandt in het vluchtelingenkamp Bellechasse. Van de Nederlands militair attaché in Zwitserland,
generaal Aleid van Tricht, krijgt hij te horen dat de kansen om door te reizen naar Engeland zeer
gering zijn. In november 1942 heeft Frits, hij bevindt zich dan inmiddels in het vluchtelingenkamp
Cossonay, er zijn buik van vol. Hij besluit daarom met medegevangene Hans ‘Henri’ Franken via
Italië naar het zuiden te trekken om de geallieerden in Noord-Afrika vast “tegemoet te lopen”.
Snapper en Franken bereiden hun reis zo goed mogelijk voor. “Ik had een Michelinkaart, geld, een
kompas, een Italiaansch woordenboekje en twee pistolen van 6.35 mm. met vijf schoten munitie.
Bovendien had ik twee adressen in Noord-Italië.”
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Naar Italië
Op 25 november steken zij in de buurt van Lugano de
grens over. Nog dezelfde avond worden ze gearresteerd.
Na een maandenlang verblijf in Milaan, wordt het tweetal
eind mei 1943 naar een civiel interneringskampen in het
plaatsje Montechiarugolo overgeplaatst. Via een voormalige
artilleriekazerne in Reggio Emilia komen de twee in januari
1944 in een school in Bagnolo di Piano terecht. Frits is het
leven achter prikkeldraad dan inmiddels spuugzat. Hij besluit
opnieuw de benen te nemen om zich in de nabijgelegen
Apennijnen aan te sluiten bij een partizanengroep. Wanneer
hij toestemming krijgt om een dokter te bezoeken in Reggio
Emilia, neemt hij in februari 1944 de benen. Met een
boemeltje reist hij naar Ciano d’Enza. Van hieruit trekt hij de
bergen in. Na een aantal spannende en vermoeiende dagen
lukt het Frits om contact te maken met een partizanengroep
die hem opnemen in hun gelederen. Hij vestigt al snel naam
als onverschrokken strijder.
In de zomer van 1944 lijkt het er op dat hij zijn reis naar
Engeland kan voortzetten. Het hoofd van een Britse liaisonFrits Snapper ongeveer 50 jaar
missie bij de partizanen, major Vivian Johnston, verzoekt Frits
om door de linies te glippen om het geallieerde hoofdkwartier
op de hoogte te brengen van de stand van zaken in de bergen ten zuiden van Reggio Emilia en Modena. Geheel
in burgerkleding gestoken gaan Frits en zijn Italiaanse kompaan op pad. Door een grootschalig Duits offensief zijn
zij echter genoodzaakt zijn hun tocht af te blazen. De volgende maanden blijft Snapper actief bij de partizanen
als liaisonofficier. Halverwege maart 1945 krijgt Frits een nieuwe functie. Hij wordt dan toegevoegd aan de Allied
Liaison Mission. Hij is enige tijd garnizoenscommandant van het dorpje Civago en speelt ook een faciliterende
rol tijdens operatie Tombola in de nacht van 26 op 27 maart 1945. Hierbij voeren vijftig commando’s van de
Special Air Service (SAS) een raid uit op een Duits hoofdkwartier in het dorpje Albinea. De oorlog loopt dan op
zijn eind. Op 24 april wordt de provinciehoofdstad Reggio Emilia bevrijd en is de strijd zo goed als voorbij. Frits
loopt in deze periode ook zijn vriend en oud-medegevangene Hans Franken weer tegen het lijf, die na zijn vrijlating
door de Duitsers ondergronds werk heeft verricht in Modena. Beide Nederlanders vertrekken begin juni samen
naar Napels, waar zij 18 juni 1945 een schip naar Engeland nemen. Zes dagen later komen zij er eindelijk aan.
Daarmee is hun Engelandvaart, ruim drie jaar na vertrek uit Nederland, alsnog voltooid.
Terug in Nederland wordt Frits herenigd met Leny. Zij is actief geweest in het verzet, maar na enige tijd gearresteerd
en uiteindelijk in concentratiekamp Bergen-Belsen terechtgekomen. Snapper zelf houdt nog enige tijd het militaire
uniform aan. Eind jaren veertig pakt hij zijn werk bij het CBS weer op. Daarna is als statisticus jarenlang in het
buitenland actief. Tussendoor promoveert hij aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1966 tot zijn pensionering
in 1977 woont en werkt hij weer in Nederland. Na zijn pensioen blijft Frits een actief leven leiden in verschillende
organisaties en verenigingen. Zo is hij onder andere lid van het Genootschap van Engelandvaarders. Frits Snapper
overlijdt na een rijk en avontuurlijk leven op 11 november 2007 in Den Haag op 95-jarige leeftijd
Erwin van Loo

19

ENGELANDVAARDERS BEVRIJD

J. Van Ommen, 1945 Naar Zweden: vrouwen gered uit de concentratiekampen
Ravensbrück en Neuengamme. 2020 (alleen verkrijgbaar als eBook)
Engelandvaarders zijn natuurlijk bevrijders bij uitstek. Ze waren met veel moeite en gevaar uit bezet gebied
ontsnapt om zich aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten en keerden dus – met die geallieerde troepen - als
bevrijders terug naar Nederland.
Toch waren er ook Engelandvaarders die in gevangenissen en concentratiekampen de bevrijding beleefden (of
niet beleefden, omdat zij door honger, ontberingen, mishandelingen of moord de bevrijding niet gehaald hebben).
Het ging vooral om Engelandvaarders die op weg naar Engeland door de Duitsers gearresteerd werden. Dat
gebeurde veelvuldig bij degenen die met een bootje de Noordzee probeerden over te steken. Zij werden soms al
voor dat ze met dat bootje in het water lagen ingerekend. Of de arrestatie gebeurde op zee, nadat ze door een
Duits patrouilleschip waren ontdekt. Dat laatste overkwam bijvoorbeeld Jaap van Mesdag en Ernst Sillem, die op
31 augustus 1942 een poging deden om per kano naar Engeland te ontsnappen en daarbij werden gearresteerd.
De kano sloeg om, waarna Jaap het SOS-signaal blies op de door hem meegenomen trompet. Dit signaal werd
gehoord door de bemanning van een Duits schip dat in de buurt was, Het betekende hun redding, maar natuurlijk
ook hun arrestatie.
Engelandvaart was in Duitse ogen een zwaar vergrijp, dat omschreven werd als Feindbegünstigung (begunstiging
van de vijand = geallieerden). Naarmate de oorlog vorderde werd het steeds zwaarder bestraft: tot enkele jaren
gevangenisstraf in een tuchthuis of concentratiekamp. Zo werd Jaap van Mesdag eerst naar het Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort gestuurd, vervolgens als Nacht und Nebel-gevangene naar het kamp Natzweiler
in de Elzas, waar gevangenen werden afgebeuld in een steengroeve. In verband met de opmars van geallieerde
troepen werd kamp Natzweiler in de nazomer van 1944 ontruimd. De gevangenen – onder wie Jaap van Mesdag
- gingen op transport naar Dachau bij München.
Een andere categorie Engelandvaarders die achter de tralies belandde was de groep die er wel in geslaagd
was Engeland te bereiken, maar zich vervolgens bereid verklaarde om als geheim agent naar bezet gebied
terug te keren. Dit gold bijvoorbeeld voor Engelandvaarster Trix Terwindt (zie artikel van Sierk Plantinga), die na
haar opleiding tot geheime agente bij SOE in februari 1943 boven bezet Nederland werd gedropt en direct bij
aankomst in het kader van het Engelandspiel werd ingerekend. Trix kwam via de gevangenis in Haaren in het
vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück terecht.
Ook Engelandvaarder Bram Grisnigt werd als geheim agent gedropt boven het Brabantse Beugen in september
1943. Een aantal maanden was hij actief in het verzet met het onderhouden van zendcontact met Londen tot
hij in februari 1944 door de Duitse Contraspionagedienst werd “uitgepeild” en gearresteerd. Na een reeks van
gevangenissen en kampen, kwam hij in april 1945 in Ravensbrück aan. Ondanks dat dit bekend staat als een
vrouwenconcentratiekamp, hebben er ook ca 20.000 mannen gevangenen gezeten, onder wie dus Bram.
Tenslotte wil ik nog één categorie gevangenen noemen: niet Engelandvaarders zelf, maar verzetsmensen die hen
hadden geholpen om te ontsnappen. Zo iemand was Suzy Kraay, medewerkster van de ontsnappingslijn DutchParis, opgericht door de in Frankrijk woonachtige Nederlander Jean Weidner. Kraay heeft vele Engelandvaarders,
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vluchtelingen en geallieerde piloten in veiligheid
gebracht, maar werd in februari 1944 door de Franse
politie gearresteerd. Helaas bleek ze een notitieboekje
met namen van Dutch-Paris medewerkers bij zich te
hebben, waarna zij aan de SD werd overgedragen. Zij
werd gemarteld en de Duitsers dreigden haar vader
- die ook gearresteerd was – te fusilleren. Zo leidde
haar gevangenneming tot een golf van arrestaties in de
gelederen van Dutch-Paris.
Ook Suzy Kraay belandde in Ravensbrück.*

De bus uit Dachau terug in Nederland (Overijssel)
Hoe zijn deze vier verzetsmensen bevrijd?
Kamp Dachau, waar Jaap van Mesdag vastzat werd
op 29 april 1945 door Amerikaanse troepen bevrijd.
Immense blijdschap bij alle gevangenen, ook de
Nederlandse. Alleen zakte die blijdschap wat af toen
eerst de Denen, toen de Noren en vervolgens de
Fransen met veel eerbetoon door vertegenwoordigers
van hun land werden opgehaald om naar huis te
worden begeleid. Van de Nederlandse overheid werd
echter niets vernomen. Gefrustreerd over het uitblijven
van hulp van hun eigen overheid, “organiseerde” een
groep van 18 Nederlanders (onder wie Jaap van
Mesdag) na 3 weken een oude bus, waarmee ze
dwars door het verwoeste Duitsland naar Nederland
terugreden. Over deze bijzondere reis schreven
journalisten Jos Schneider en Gijs van de Westelaken
in 1987 het boek De bus uit Dachau, dat in 2018 werd
heruitgegeven door uitgeverij Balans. In de groep
van 18 Nederlanders zaten behalve Van Mesdag nog
enkele gestrande Engelandvaarders, zoals de latere
journalist W.L. Brugsma en de piloot Carel Steensma.
Ook dichter Ed Hoornik was erbij. Het is nog steeds
een zeer lezenswaardig boek, dat een staalkaart biedt
van het Nederlandse verzet.
In kamp Ravensbrück gebeurde iets uitzonderlijks.
Het kamp werd op 30 april 1945 door Sovjet troepen
bevrijd. Maar een groot aantal vrouwelijke gevangenen
(onder wie ca 225 Nederlandse) was al een paar dagen
eerder aan de hel van Ravensbrück ontsnapt. Dit door
toedoen van het Zweedse Rode Kruis, in de persoon
van vicepresident graaf Folke Bernadotte, die met
SS-leider Heinrich Himmler had onderhandeld over
vrijlating van Scandinavische vrouwelijke gevangenen
uit Ravensbrück.
Himmler wilde – buiten Hitler om - een afzonderlijke

vrede sluiten met alleen de westerse geallieerden
en was in ruil daarvoor bereid wat gevangenen vrij
te laten. Dat er uiteindelijk inderdaad gevangenen
vrijkwamen lag niet zozeer aan die onderhandelingen,
als wel aan de chaos in Duitsland in april 1945 en aan
de snelle opmars van het Rode Leger.
De bevrijde gevangenen werden met witte bussen met
daarop een rood kruis geschilderd via Denemarken naar
Zweden geëvacueerd. (Vandaar de benaming “actie
Witte Bussen”) Dit werd gedaan om beschietingen
door(geallieerde) vliegtuigen te voorkomen. Helaas
hebben er toch beschietingen plaatsgevonden,
omdat de Duitsers hun oorlogsmaterieel ook vaak
vermomden als ziekenauto’s.**
Selma van de Perre, gevangene in Ravensbruck sinds
september 1944 beschrijft in haar boek Mijn naam is
Selma (2020) hoe op 25 april 1945 een Zweed in een
sportwagen bij het kamp arriveerde en de komst van
ambulances en vrachtwagens aankondigde, waarmee
de vrouwen van Ravensbrück in veiligheid zouden
worden gebracht. Uren heeft de groep aan de rand
van het kamp staan wachten, zich afvragend of dit een
valstrik was (transport betekende immers doorgaans
de dood) tot het vervoer tot hun opluchting en
blijdschap echt arriveerde!
Tot de groep vrouwelijke gevangenen uit Ravensbrück
die veilig in Zweden aankwam behoorde Suzy Kraay.
Trix Terwindt was er helaas niet bij. Zij was in januari
1945 op transport gesteld naar Mauthausen, waar
zij ternauwernood de bevrijding op 5 mei door de
Amerikanen haalde.
Ook Bram Grisnigt was er niet bij, want de
reddingsactie van het Zweedse Rode Kruis betrof
alleen vrouwelijke gevangenen. Op 28 april werden
de mannelijke gevangenen die nog lopen konden
door Duitse kampbewakers gesommeerd mee te
gaan op wat een dodenmars bleek te zijn. De stoet
ging in noordwestelijke richting. Wie niet verder kon
werd doodgeschoten en in de berm achtergelaten.
Tijdens een korte rustpauze vroeg Bram beleefd
aan een bewaker of hij bij de bosrand zijn behoefte
mocht doen. Dat mocht. Eenmaal daar zette de stoet
zich weer in beweging en niemand die nog op Bram
lette. Hij rende steeds dieper het bos in en was vrij! Hij
liep terug naar het kamp, waar alleen nog een paar
duizend zieken en stervenden waren overgebleven.
Op 30 april werd hij door de Russen bevrijd. ***
Agnes Dessing
* M. Koreman, Gewone helden: De Dutch-Paris
ontsnappingslijn 1942-1944. Amsterdam, 2016
** J. Van Ommen, 1945 Naar Zweden: vrouwen
gered uit de concentratiekampen Ravensbrück en
Neuengamme. 2020 (alleen verkrijgbaar als eBook)
*** B. de Graaf, Spion van Oranje: het oorlogsverhaal
van Engelandvaarder Bram Grisnigt. Amsterdam,
2016
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Steun het museum!
Behoort u al tot de groeiende groep
vrienden van ons museum en wilt u
ook zorgdragen voor het behoud van
de culturele en historische waarden
van Museum Engelandvaarders? Voor
€ 25 per jaar mag u steeds iemand
anders meenemen; Wilt u op een andere
manier sponsoren of en doneren? Meer
informatie vindt u op onze website
www.museumengelandvaarders.nl/
wiemaken-het-mogelijk/

Able Compagnie

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

Op zaterdag 19 september jl verblijdt de
Able Compagnie uit Rotterdam ons met een
museumbezoek. Een hechte groep van 12 mannen
en 3 vrouwen die genieten van hun hobby, en die
met hun bijzondere voertuigen ( jeeps, Dodge’s,
Canadese voertuigen etc) zoveel mogelijk evenementen
bezoeken. De aankomst van de mannen is in stijl; in
hun verschillende voertuigen en uniformen komen
ze aanrijden; de wijk kleurt legergroen. Het zonnetje
schijnt en er wordt buiten gestart met koffie en de
rondleiding. De Able Compagnie bezoekt het museum
als onderdeel van een weekend uit waarin tochten
met elkaar worden gemaakt en musea bezocht. De
foto’s en filmbeelden in het museum maken de nodige
verhalen los over o.a. de Engelandvaarders die ze
hebben ontmoet bij parades, zoals Eddy Jonker en
andere ontmoetingen van vroeger. Wanneer ze weer
buiten staan mag een groepsfoto niet ontbreken.
Morgen staat een bezoek aan Atlantik Wall op het
program.

Weet u dat:

Martine Zeeman

Word vrijwilliger!

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.
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