
: 
I 

·. 

.•. 
·, 



ORGANISATIE 

Februari 1979 
eerste jaargang nr . 1 

Bestuur: VOORZITTER 

SECRET ARIS 

Dr. M. S . Kamminga 
Wilhelminalaan 3 
Wassenaar 

t el. : 01751/79712 

Mr. H.I. Borel Rinkes 
Hanedoesstraat 57 
Den Haag 

tal.: 070/240447 

PENNINGMEESTER 

Fred.M. Beukers 
Vredehofweg 56 
Rotterdam 

tel. 010/129922 

SOCIALE AANGELEGENHEDEN 

S.G . Timmers Verhoeven 
Hart Nibb rigkade 7 1 
Den Haag 

tel. : 070/2818 27 

ERE - VOORZITTER 
H. Linthorst Homan 
Groteweg 123 
Wapenveld 

tel. : 05206/8748 

Regio WEST-BRABANT: Corn. J. v . Remmen 
Luciadonk 31 
Roosendaal 

Redaktie: G. A. den Ouden 
S.M. Hugo van Gynweg 125 
Dordrech t 

tel.: 078/170398 

tel. : 01 6 50/36488 

R.A. Grisn igt 
Canadal aan 2 5 
Hoogerheide 

tel.: 016 46/3415 

Het vol g end nµmmer versch ijnt in de maand mei 1979 . 
Gaarne de hiervoor bestemde kopy inzend en voor 15 apri l 19 7 9 . 

1 



VAN DE VOORZITTER 

Onze Schakel 

In Nederland verschijnen jaarlijks tienduizenden publi
kati:-'s van velerlei schakering, instelling en inhoud. Ieder 
onzer vindt op gezette tijden enkele, well'icht zelfs 
tientallen van dergelijke periodieken, gevraagd of onge
vraagd, in de bus. 
Waarom dan een nieuwe publikatie aan deze haast onafzien
bare rij toegevoegd? 
Een van de doelstellingen van ons genootschap is het in 
stand houden en bevorderen van de band die Engelandvaarders 
bindt. 
De jaarlijkse r€unie, andere evenementen, de regionale 
bijeenkomsten en de circulaires van de secretaris dragen 
en droegen ongetwijfeld bij tot het bevorderen van de 
doelstelling. 
Het bestuur van Uw genootschap is echter tot de conclusie 
gekomen, dat een publikatie, waarvan het eerste nummer 
nu voor U ligt, in een behoefte zal voorzien, met name 
van hen die in het buitenland vertoeven. 
Ik ben collega-Engelandvaarder den Ouden dankbaar dat hij 
de redaktie van 11 DE SCHAKEL 11 (die voorlopig vier keer 
per jaar zal verschijnen) op zich heeft willen nemen. 
Hij zal het echter niet alleen kunnen doen. 
Ik doe dan ook een dringend beroep op U allen om des
gevraagd, maar als het zo uitkomt ook ongevraagd, copy 
voor ons huisorgaan te willen leveren. 
In 11 The Masterbook of Escapes!! van Donald McCormick, 
worden succesvolle ontsnappers gekenschetst als TTmodest 
and practical persons but not big talkers 11

• 

Mag ik U allen verzoeken Uw ingebouwde bescheidenheid en 
zwijgzaamheid (waarvan ik overigens weinig heb gemerkt) 
opzij te zetten en op praktische wijze Uw gedachten, 
herinneringen en/of ervaringen op papier te zetten. 
U zult Uw mede-Engelandvaarders hiermee een groot 
genoegen doen. 
Ik hoop dat op deze wijze Tide Schakeln als onze schakel 
zal gaan fungeren. 

Menno Kamminga 
Voorzitter Genootschap Engelandvaarders. 
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BERICHT VAN DE AFTREDENDE PENNINGMEESTER. 

Na drie jaar de funktie van penningmeester te hebben uit
geoefend, meen ik enige opmerkingen te mogen maken en enige 
inlichtingen te moeten geven betreffende de geldmiddelen van 
het Genootschap. 
Ik leg mijn functie neer zonder daarvoor een persoonlijke of 
andere reden te hebben. 
Mijn mening is echter wel dat er in een bestuur een zekere 
doorstroming moet bestaan en dat de samenstelling niet te 
statisch mag zijn. 
De statuten van het Genootschap voorzien niet in deze kwestie. 
Wel zijn er sinds geruime tijd plannen de statuten in deze 
zin te wijzigen, zodat een zekere doorstroming gewaarborgd 
is. 
Zoals U weet verkrijgt het Genootschap zijn geldmiddelen 
uit de vrijwillige bijdragen van de Engelendvaarders. De 
stichting kent geen verplichte contributie. 

Verder hebben wij nog geringe inkomsten uit de verkoop van 
insignes, dassen en enkele andere artikelen. 
De rente giro-plus rekening brengt oak nag enkele honderden 
guldens in kas. 

In 1977 ontvingen wij aan bijdragen ongeveer f 5500,-- en 
ook ruime bijdragen voor het fonds Davids. 
De hulp aan Davids kon tegen het einde van het afgelopen 
jaar warden be€indigd met een slotuitkering van f 2000,-
uit onze kas, als voorschot op de nog te verwachten bij
dragen van de Engelandvaarders. 

In 1978 waren onze inkomsten uit bijdragen belangrijk hoger. 
Er werd een bedrag van bijna f 12000,-- ontvangen. In dit 
bedrag zijn enkele flinke giften begrepen voor de vervaar
diging van de bronzen plaquette, die op 6 april 1979 in de 
Nieuw Kerk te Delft zal warden onthuld. Dit ter nage
dachtenis aan 11 de Moeder van de Engelandvaarderslf H.M. 
Koningin Wilhelmina. 

Ter gelegenheid van deze onthulling wordt door de bekende 
aardewerkfabriek te Makkum een tegel vervaardigd met daarop 
de afbeelding van Koningin Wilhelmina en een ontroerende 
tekst. 
Deze tegel zal t.z.t. waarschijnlijk tegen een prijs van 
f 35,-- beschikbaar zijn voor uitsluitend Engelandvaarders. 

De grotere inkomsten in 1978 waren mogelijk het gevolg van 
de invoering van de verzending van giro-acceptkaarten naar 
de aan ons bekende adressen van ongeveer 500 Engelandvaarderso 
Oak de duidelijk grotere aktiviteit van het Genootschap heeft 
naar wij menen een goede invloed gehad. 

Het Genootschap beschikt over een lijst met de namen van 
ongeveer 1500 Nederlanders die uit bezet gebied naar 
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Engeland ontkwamen. De adressen van een zeer groat aantal 
van deze Engelandvaarders zijn niet bekend. Iedere E.V. 
die een adres kent van een 11 vaargenoot 11 niet voorkomend 
op de aan U verstrekte lijst, wordt dringend verzocht 
het betreffende adres door te geven aan ons secretariaat. 

Op de begroting voor 1979 staat een bedrag van f 5000,-
voor het vervaardigen van de bronzen plaquette plus de 
kosten voor inmetselen en overige kosten die verbonden zijn 
aan de ceremonie. 

f 4000,-- is uitgetrokken voor het produceren van het kwar
taalblad "De Schakeln. De onkosten hiervan kunnen mogelijk 
nog wat oplopen. 
Indien we in 1979 eenzelfde bedrag aan bijdragen ontvangen 
als in 1 78 rest ons nog een bedrag van slechts f 3000,-
voor verd.ere uitgaven. 
Deze uitgaven warden gedaan voor: portikosten, stencil en 
drukwerk (verslagen van de vergaderingen van het bestuur 
en de sociale commissie), kransen bij herdenkingen, 
attenties aan leden, zaalhuur voor vergaderingen, eventueel 
tekorten van reunie en defiles, telegrammen, representatie
kosten voor ontvangst van gasten en verder diverse kleine 
uitgaven. 

Ik doe hierbij dan oak een dringend beroep op alle E.V.'s, 
ook dit jaar gebruik te maken van de U toegezonden giro
acceptkaarten. Als sugges±ie voor de grootte van de bij
drage voor 1979 noemen wij het bedrag van f 25,-- zo 
mogelijk vermeerderd met een bijdrage voor de kosten van 
de plaquette bestemd voor plaatsing in de Nieuw Kerk te 
Delft. 

Degenen, die indertijd door Davids in een of andere vorm 
werden bijgestaan, verzoeken wij om oak een bijdrage te 
geven teneinde het voorschot dat wij uit onze kas als eind
uitkering aan het Davids hulpfonds verstrekten, in kas 
terug te kunnen doen vloeien. Zij die willen helpen het 
tekort in het fonds weg te werken, kunnen een welkom 
steentje bijdragen. 

Indien U uit onze nieuwe voorraad dassen en chokers wilt 
bestellen, wilt U dit dan duidelijk op de achterzijde 
van de girokaart vermelden. 
Wat is een choker vroeg iemand aan zijn vrouw. Het ant
woord was: 11 Dat is een soort kleurige luier die je, in de 
open kraag van je overhemd frommelt, als je jezelf de das 
niet om wilt doen 11 • 

De prijs van de dassen is f 12,50, de chokers f 17,50. 
Insignes van zwaar verguld zilver kosten f 31,-- bij aan
getekende verzending en f 27, 50 bij verzending als brief-. 
Alle artikelen te bestellen b~j de penningmeester liefst 
per giro-overschrijving. Het gewenste artikel kunt U op 
de achterzijde van de girokaart vermelden. 
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De Engelandvaarders woonachtig buiten Europa ontvangen 
geen giro acceptkaart. Bijdragen per cheque zijn dan 
echter welkom. Alleen een verzoek: zendt Uw cheque in 
januari of februari. Deze cheques kunnen dan gezamenlijk 
ter inning aan onze bank warden gezonden. De kosten van 
inning van een enkele cheque uit het buitenland bedragen 
n.l. zes gulden. 

Mag ik U tenslotte onze nieuwe penningmeester voorstellen: 
Fred. M. Beukers 
Vredehofweg 56 3062 ES Rotterdam. 

Ons gironummer is 359500 
Ons banknummer A.B.N. 54.55.46.826 Schiphol. 

De oud penningmeester 
i'-1.W. Sluyter 
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l\lamens het Bes t uur van het Gen ootsch ap Engelandvaarders 
bezochten E.H. Doerrleben, Fred.M. Beukers, en S .G. Timmers 
Verhoeven van onze Social e Commissie " De Schakel " op 9 
januari 1979 de Buitengewone Pensioenraad ( BPR) te Heerlen. 
De BPR houdt zich o.m. bezig met de u itkeringen van verzets 
pensioenen, waarvoor de aanvragen eerst door de Stichting 
1940-1945 worden voorbereid. 
Momenteel z ijn er ca. 14 E.V.-aanvragen in behandeling bij 
de BRP, terwijl een zestal van recentere d atum thans door d e 
St. 40-45 worden voorbereid. 
Aan vragen van Engelandvaarders werden d estijds via d e St. 
40- 45 door de ACBU (Advies Cie Bijzondere Uitk eringen) be 
oordeeld, waarna het desbetreffend positief of n egatief be
sluit door de Staatsecretaris van CRM werd g etekend. Met 
het oog op de opheffing per 1- 1- 1978 van de ACBU werden d e 
aanvragen reeds v66r die datum aan de BPR overgedragen. 
Toen in aug . 1978 de Algemene Maatregel van Bestuur werd 
gehanteerd door de BPR - aan wie dus d e beoordeling en 
tekenbevoegdheid waren gedelegeerd - werden de a anvragen 
na ca. 15 maanden ti jdverlies verder in behandeling ge 
nomen. 

Dit geconstateerd hebbende in het najaar 1978 werd derhalve 
tot h et eerdergenoemd bezoek naar Heerlen besloten. De gast 
heren waren een aantal topverantwoordelijken van de BPR, met 
wie eerst gediscussieerd werd over de procedure waarbij 
vooral de voornoemde vertragingen werden onderstreept. 
Hoewel de gel i jktijdigheid van de diverse te onderzoeken 
aspecten, in de p r ocedure een versnelling betekent en h oewel 
de inpassing van Engelandvaarders in de diverse categorieen 
van de Algemene Maatregel van Bestuur (wetswijziging van 
1- 1-1978) een vooruitgang betekent , i s het aan de andere 
kant zo dat de BPR- verantwoordelijken ook naar de l etter 
van de wet b eoorde l en, en daarbij een strengere opvatting 
hebben, dan de functionarissen van CRM-ACBU ( en nog bij 
de St . 40-45) die daar eerder mede gemoeid waren. 

De BPR eist nu meer schriftelijke getuigeverklaringen van 
d erden. Daarom raden wi j U l angs deze weg met klem aan om 
bi j aanvragen optimaal mog e l ijk de nam en, adressen, 
functies en telefoonnummers van a l die getuigen op te geven, 
die maar enigszins een aanvrage kunnen ondersteunen. Zij 
di en en hun verklaringen bi j voorkeur met de hand te schri jven, 
duidelijk met n aam, adres en telefoonnummer te on d ert ekenen. 
De aanvragers zel.f dienen hun eigen verklaringen zakelijk 
en gespecificeerd op te stellen, met bij voorkeur daarbij 
een kort overzicht (een soort militair e staat ), me t ver
wijzingen telkens naar de derden- ver k laringen voornoemd. 
Ook de verklaringen van de artsen, specialisten di enen 
goed te worden voorbereid. Alles dus tot in d e puntjes en 
vooral snel. Het is bijzonder belangrijk om van a l die 
documenten een copie voor Uw eigen archief te b ewaren . 
De l eden v an die Commissi e wil l en U gaarne terzijde staan. 
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Daarbij zij duidelijkshe idshalve gesteld dat men onder een 
verzetspensioen zou kunnen verstaan: "Periodieke ui tkeringen 
die in feite gebaseerd z ijn op lichamelijke en/of geestelijke 
gevol gen van verzet en z. , in 1940-194511

• Het woord 
p ensio e n roept ons inziens een assoc iatie op met het begrip 
leeftijd. 

In Heerlen werden met de BPR- gesprekspartners ook de daar 
in behandeling z ijnde ca. 14 aanvragen doorgenomen , en daar 
waar mo gel i jk nader toegelicht . Wederom werd met klem ge
wezen op d e spanningen van aanvragers van wi e de dossiers 
reeds jaren ge l eden werden samengesteld. Gewezen werd ook op 
de onrechtvaardige situatie ontstaan door de veel scherpere 
beoorde l ingsnormen van de BPR, in vergelijk met de eerdere 
toch wat soepeler houding van de ACBU en h et Min.v.CRM. 
Ook in d at opzicht werd wederom met klem gepleit voor een 
meer begripvolle b eoordeling jegens de aanvragen van Engeland
vaarders. Meer begrip voor het aspect intentie, voor de 
onmogelijkheid om spoedi g uit Zwit serland weg te komen 
via Frankrijk, enz . enz. 

Aangezien het niet bij da t e n e hogergenoemd gesprek met de 
BPR zal blijven, zullen wij U van onze verdere- en ook 
andere demarches op de hoogte houd en. 
Inmiddels wensen wij de EV-aanvragers voor al veel geduld 
en sterkte toe. 

TV 14: j anuari 1979 . 

WJ 
e~9 e'c., 

&/'111dvaa'~ 

Note van de redakti e. 

Het Koninklijk Besluit, zoals vermeld in de bijdrage 
van Timmers Verhoeven, zal in vol gende e d ities worden op
g enomen . 
Belangh ebbenden cq . belangstellenden kunn en dit K.B . echt er 
ook bestellen bij de Staatsdrukkerij te 's - Gravenhage onder 
v ermelding v~n : Staatsbl a d 1978, Be s luit van 8 jul i 1978 
no. 422. 
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WIJ STELLEN U VOOR: 

... ENRI (Harry) PETER LINTHORST HOMAN, 
geboren te Assen op 29 mei 1905. 
Vader van drie zoons. 
Zes kleinkinderen . 
Is door operaties na een ongeval wat slecht ter been, maar 
was in zijn goede jaren een verwoed sportman, waarbij hij uit 
blonk in roeien, schaatsenrijden, paardrijden, schermen en 
skien. Zolang hij blijft zitten is deze 73-jarige nog een 
krasse baas, met een mooie kop haar (zij het wat grijs) die 
goed kan formuleren en die feiten en data nog uit de mouw 
schudt. Tijdens ons gesprek kwamen zoveel mensen en figuren 
bovendrijven, waarvan de een wel en de ander niet mag worden 
vermeld, dat het ons beter voorkomt helemaal geen namen 
te noemen. 
Maar laten we ons "slachtoffer" zelf laten vertellen. 

Ik heb een prachtige jeugd gehad in Drente waar mijn vader 
( en diens vader) Commissaris der Koningin was . 
Vrijzinnig hervormd opgevoed, wat niet wil zeggen dat ik 
sta achter alles wat nu voor Vrijzinnig Protestantse be
ginselen doorgaat. Lagere school en gymnasium te Assen met 
veel sport en ook b.v. padvinderij. Ik had een knobbel 
voor talen, ho ewel ik aan Duits een pest had, Bij ons 
thuis werd nog veel Frans gesproken en deze taal ligt mij 
dan ook wel het beste. Ik studeerde rechten in Leiden en 
werd daar gekozen tot Praeses van het Leids Studenten 
Corps. In 1925 naar School Reserve Officieren Artillerie 
te Ede en in 1927 benoemd tot Res. Off. bij het K.R.A. 
(Gele Rijders) te Arnhem . 
Mijn broer had een advocatenpraktijk in Assen en met hem 
heb ik daarin enkele jaren samengewerkt om daarna dit 
kantoor zelfstandig voort te zetten. Ik was eens op 
een receptie waar ook aanwezig was de Secretaris-Generaal 
van Buitenlandse Zaken. Deze had nog een jurist nodig 
voor een Volkenbonds - Committee ter voorbereiding en controle 
van de volksstemming in het Saargebied. Hij wild e mij wel 
graag hebben maar ik had zo'n jong koppie en eigenlijk 
voelde ikzelf er ook niet veel voor. 
Enfin gezien mijn achtergronden moest ik toch maar . 
En dat is nu het gekke met mij. Mijn hele leven heb ik 
funkties bekleed die ik eigenlijk niet ambieerde. Ik heb 
nooit gesolliciteerd, ik ben altijd aangewezen. 
Zeven maanden duurde dat werk van die commissie en toen 
al zagen we de bui van 1939 hangen. Na afloop een' ski 
vakantie. Kreeg daar woorden met een man die enige weken 
later mij perse wilde hebben voor het bedrijf waar hij 
werkte. Wilde ik ook al niet, maar na een onderhoud met 
de oude Heer Philips ben ik toen toch maar als jurist bij 
zijn bedrijf gaan werken. Leuke baan met internationale 
kontakten. Zou mij in de volgende jaren van veel nut zijn. 
In 1939 gemobiliseerd en ingedeeld bij de Lichte Divisie 
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Peelstell ing. Na de afgang maar weer terug n aar Eindhoven 
en vrijwel direkt betrokken bij verzetswerk. Mede door 
onze gegevens · verliep het bombardement van de Phi l ips 
fabrieken (dec.42) vrij succesvol en met een minimum aan 
slachtoffers. 

De Sicherheitsdienst kwam mij in jan. 43 arresteren, waar
aan ik heb kunnen ontsnappen. 
Toen begon het zwerven. Eind 1943 werd ik met een opdracht 
naar Engeland gestuurd . 
Vi a Brussel-Parijs- Toulouse - Lerida-Madrid-Gibraltar - Bristol 
stond i k op 16 december van dat jaar voor Gerbrandy. Natuurlijk 
ook de Patriotic School doorlopen en toen geplaatst bij het b ureau 
opbouw Militair Gezag, en het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Toen Nederland was bevrijd was ik tijdelijk kolonel . 
In de beginfase van bevrijd Nederland rommelde er hier en 
daar nogal wat. In Friesland was de post van Commissaris 
der Koningin open gevallen en ook daar waren moeilijkheden. 
En zoals altijd ••••• wie moest en zou daar worden benoemd? 
Precies ••••• Harry Linthorst Homan. Men wilde mij perse 
daar hebben . Maar omdat ik geen Fries hen, heb ik toch 
eerst maar eens met de Friezen gepraat en toen ik ze had 
verteld dat ik een Drent was en eigenlijk deze post helemaal 
niet wilde, werd ik wonderlijk genoeg door hen geaccepteerd 
en daarna toch benoemd. 
Op 3 december 1945 ben ik er, eerst met tegenzin, begonnen, 
en ik heb gedurende bijna 25 jaar die funktie met genoegen 
en ik mag wel zeggen met succes vervuld. 
Dit s oort positie brengt als vanzelfsprekend allerhande 
z.g. nevenfunkties met zich mee, maar die heb ik nu allemaal 
afgeschoven. Ik hen alleen nog (en daarop hen ik erg ge 
stel d) als oud-verzetsman, Ere-Voorzitter van de Stichting 
Friesland 1940 - 1945 en sinds kort ook van het Genootschap 
Engelandvaarders . Dez e vriendenkring wil ik nog niet missen. 

Er komt voor elk mens, welke interessen of plichten hij ook 
mag hebben, een moment in het leven dat- ie punten moet gaan 
zetten achter een heleboel hoofdstukken. Dit wil echter niet 
zeggen dat de betrokkenheid met de maatschappij en de wereld 
om ons heen, eveneens ophoudt. 
Wij hebben onder het genot van kopjes koffie en een drankje 
het genoegen gehad een paar uur met onze Ere-Voorzitter te 
kunnen praten en wij kunnen U verzekeren dat zi jn betrokken
heid nog niet is verflauwd, neen eerder is toegenomen, omdat 
hij nu als funktieloos burger, zijn mening over zaken 
vrijer kan uiten dan voorheen. Harry Linthorst Homan staat 
nog met beide benen op de grond en schrikt er niet voor 
terug , openhartige vragen even openhartig te beantwoorden . 

Bent U als nazaat van een oud regenten- geslacht van mening 
dat regenten worden geboren? 
Ja dat geloof ik wel, al moeten zij zich altijd blijven be
kwamen en hard werken. Ik betreur bepaalde aspekten van een 
m.i. vaak tever doorgevoerde nivellering, om niet te zeggen 
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vervlakking, hoewel ik uitdrukkelijk wil stellen dat 
goede mensen altijd een kans moeten kunnen krijgen .. 

Hoe bekijkt U de economisch-financiele nevellerings
tendens? 
Er zitten goede en slechte kanten aan .. Ik vind het ergens 
dwaas dat iemand in dienst van de gemeenschap, tonnen en 
tonnen salaris kan toucheren en dan deze kapitalen, primair 
of alleen ten eigen bate belegt .. Ik vind dat in een economisch
politiek stelsel als waarin wij leven, kapitaal een funktie 
heeft. Een zeer veranti;,,,-oordelijke funktie. Een groot salaris. 
Best ....... :Haar doe er dan wat mee. 

Hoe bekijkt U sport. Gaat bet niet een beetje lijken op de 
brood- en spelen toestanden van weleer? 
Het is geen vraag van 11 erop lijken 11 • In bepaalde sektoren 
van de sport is het al zover. Maar laten we niet vergeten 
dat in een aantal andere landen, de sportverdwazing geen 
grenzen kent, zij het met een verschillend oogmerk .. 
Ik ben niet tegen sport. Ben er zelfs heel erg voor. Sport 
is belangrijk voor de maatschappij omdat, mits met de juiste 
intentie beoefend, dit mannen en vrouwen met ruggegraat 
kweekt. En die heeft onze maatschappij heel erg nodig. 

Bent U nog koningsgezind? 
Ik heb gedurende mijn hele leven met bet Koninklijk Huis 
te maken gehad en ik ben in hart en nieren koningsgezind. 
Ik vind de constitutionele moarchie samen met de parle
mentaire democratie voor ons land de bij uitstek beste 
staatsvorm. 

Hebt U een mening over een verenigd Europa? 
Natuurlijk moeten we in Europa samengaan, hoewel ik na
tionaal gezien wel bezwaren zie tegen een te geforceerd 
tempo van 11 eenwording 11 en vervaging van nationali tei ten. 
Maar we moeten in West-Europa wel samengaan. Volgens mij 
bedreigen Europa uit het oosten grate gevaren en hebben 
velen een te optiffiistische of te idealistische kijk op 
wat zich in de landen van b.v. het Warschaupact en in 
delen van Afrika afspeelt. Ik wil daar nu liever niet 
verder op ingaan. 

Heb je nog meer te vragen? 

Maar toen was het al bijna 17.30 en hoog tijd om te gaan 
genieten van het Brienenoord-verkeer. 

Ere-Voorzitter, nog vele gezonde jaren. 
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ONTHULLING HERDENKINGPLAQUETTE H.M. KONINGIN WILHELMINA 

Zeals U weet zullen wij op vrijdag, 6 april 1979 een her
denkingplaquette voor Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, 
moeder der Engelandvaarders, in de Nieuwe Kerk te Delft 
aanbieden. Deze plechtigheid, die een besloten karakter 
zal hebben, kan door alle Engelandvaarders warden bijge
woond, op vertoon van hun persoonlijke uitnodiging. Zij 
kunnen door niet-Engelandvaarders warden begeleid uit
sluitend indien zulks om bijvoorbeeld gezondheidsredenen 
gewenst zou zijn. Met het oog op het besloten karakter 
van deze plechtigheid wordt U verzocht om daaraan buiten 
ans Genootschap geen ruchtbaarheid te willen geven. 
Onze Beschermheer heeft tot onze grate vreugde doen weten 
dat hij zeer gaarne gevolg zal geven aan onze uitnodiging 
om met Hare Majesieit de Koningin aanwezig te zijn. 
De plechtigheid in de Nieuwe Kerk zal warden gevolgd door 
een eenvoudige lunch en reunie in de Stads Doelen, gelegen 
aan de Verwersdijk, op 7 minuten wandelen van de kerk op 
de Markt .. 
Op Uw aanvraag zal U een uitnodigings-/parkeerkaart/ 
programma/lunchbon warden toegezonden. De Delftse politie 
zal U, op vertoon hiervan parkeren toestaan in de beperkte 
ruimte op de markt of op het parkeerterrein naast de Stads 
Doelen. Laatstgenoemde parkeergelegenheid vereenvoudigt 
Uw vertrek na afloop van de reunie en verdient daarom 
voorkeur. De parkeerfaciliteit op de Markt eindigt namelijk 
direkt na afloop van de plechtigheid in de Nieuwe Kerk. 
Het programma is: 

9 .. 45 - 10.15 uur entree in de Nieuwe Kerk op vertoon van Uw 
toegangsbewijs. In de garderobe wordt 
koffie geserveerd. 

10.30 uur 

11.30 uur 

11.45 uur 

12.30 uur 

alle Engelandvaarders moeten hun plaatsen 
ingenomen hebben .. 

einde plechtigheid in de Nieuwe Kerk .. 

welkomstdrank in de Stads Doelen tegen 
afgifte van de lunchbon .. 

eenvoudige lunch in de Stads Doelen, waarna 
de Engelandvaarders-reunie met enkele mede-
delingen van onze Voorzitter wordt be8indigd. 

De kosten van deze herdenkingplechtigheid in de Nieuwe Kerk en 
de aansluitende Engelandvaarders-reunie,die we als een geheel 
moeten beschouwen, zijn f 25,-- per persoon .. 
Aanmelding gaarne v66r 1 maart a.s .. 
U kunt zich opgeven door midde~ van een giro overschrijving 
van f 25,-- op postrekening 35 .. 95.00 t.n .. v .. penningmeester 
Stichting Genootschap Engelandvaarders te 's-Gravenhage, onder 
opgave van naam en voorletters en daarbij of U al- of niet 
per auto komt_. 
U ontvangt daarop Uw persoonlijke uitnodiging .. 
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MEDEDELINGEN VAN ALGEMENE AARD (maar zeer belangrijk) 

DEFILE SOESTDIJK 

Engelandvaarders die ter gel egenheid van de a.s. 
verjaardag van H.M. de Koningin willen deelnemen aan 
het defile te Soestdijk op JO april a.s., worden 
verzocht zich zo spoedig mogelijk te willen opgeven 
bij het secretariaat, Hanedoesstraat 57 Den Haag. 
Zij krijgen dan bericht over bijzonderheden en 
kosten. 

e 
NATIONALE HERDENKING op q mei 1979 te Amsterdam 

Tot dusver was steeds een afvaardiging van twee 
Engelandvaarders bij deze plechtigheid aanwezig . 
Blijkens een mededeling aan ons van h et Comite 
Nationale Herdenking kan nu met een ruimere 
deputatie worden deelgenomen. 

NIEUWJAAR 

Ter gelegenheid van d e jaarwisseling stuurde het 
Genootschap een bloemet je aan "Tante Betty" van 
Nif t rik . 
Wij ontvingen van haar hiervoor een hartelijke 
dankzegging. 

e 

MUTATIES 

NOGMAALS NIEUWJAAR 

Het bestuur van het Genootschap wenst alle Enge
landvaarders een gezond, gelukkig en v.redig 1979. 
Voor alle ontvangen Kerst- en Nieuwjaarswensen 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Veranderingen in het ledenbestand zullen wij U 
i.v.m. p l aatsgebrek, in de volgende editie be
kendmaken. 

e 
BUITENLAND 

Van Engelandvaarder C.H. van Brink uit Australie 
(Sydney) ontvingen wij een brief, vertellend 
van een samenkomst van een 18-tal Engeland
vaarders die in dit werelddeel leven. 
In de volgende editie vertel len wij h ierover 
me er. 

12 


