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VAN DE "OUD"-VOORZITTER
Een gemeenschappe1ijk karaktertrekje van vele Engelandvaarders is, dat
zij onwrikbare meningen hebben over_ tal van ondeNer_pen. Uw Vobrzitt.e.r
heeft deze eigenschap in sterke mate.
Zo ben ik de rotsvaste mening toegedaan, dat in Nederland te veel mensen
te lang in dezelfde functie blijven zitten. Men ziet dit in het maatschappelijk leven, in het bedrijfsleven en vooral_ .oak in het verenigirigsleven. Ijdelhe'id en een misplaatst gevoel van onmisbaarheid spel_en daar-
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bij een rol en de funeste gevolgen zijn alom zichtbaar.
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Tegen deze achtergrond heb ik bij het aanvaarden van het Voorzitterschap
het uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt deze functie slechts tijde1ijk te
willen uitoefenen. Kritiek op de wijze waarop ik de op mij genomen taak
vervul, heeft mijn besluit thans terug te treden versneld en vergemakke-

ol pleats".

VERSLAG DOOR DE VOORZITTER
De tirannie verdrijven

lijkt.

Nadere berichten over mijn opvolging zullen U zo spoedig mogelijk bereiken.
Het ga U allen goed.
Menno Kammi nga.

Amsterdam, bevrijdingsdag 1981. Bij het monument op de Dam liggen tienta1len kransen en b1oemstukken. De Nieuwe Kerk vu1t zich met een bont
gezelschap. Er zijn vele bekende persoonlijkheden onder, Ministers en
ander hoogwaardigheidsbekleders. Maar vooral oud-verzetsstrijders en hun
nabestaanden. De stemming is ingetogen feestelijk, passend bij de viering
van de bevrijding. Onder de genodigden bevinden zich een aantal Engelandvaarders uit Amsterdam en omgeving. alsmede Uw voorzitter.
Om 2 uur kornt de Koningin binnen, vergezeld van Prins Claus, Prinses
Juliana en Prins Bernhard. Muziek, voordrachten en toespraken wisselen
elkaar af. Het meest indringend zijn de woorden van Prinses Juliana
11
Verzet is een vonn van protest tegen onrecht en willekeur, waaraan oak
- en wellicht vooral - in de huidige wereld behoefte bestaat 11 •
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Dan is het zover. De eerste uitreiking van het on1angs bij Koninklijk Besluit ingesteld Verzetsherdenkingskruis. Een voor een warden 44 moedige
Nederlanders {een aantal postuum} door Koningin Beatrix met het kruis
onderscheiden. Voor ieder heeft ze een persoonlijk woord. De kleuren van
het bij het kruis behorende lint zijn symbolisch : rood, wit, blauw,
oranje met een zwarte rand. De inscriptie op het zilveren kruis 1uidt :
"De tirannie verdrijven".
Tot degenen die warden onderscheiden behoren 2 Engelandvaarders. 1 s-Avonds
op dezelfde dag reikt Prins Bernhard in Wageningen eveneens 44 Verzetsherdingskruizen uit. Opnieuw zijn er 2 Engelandvaarders bij. Het is onmoge-
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lijk in enkele regels de staat van dienst van deze Engelandvaarders uit
de doeken te doen. Met een korte en daardoor te beperkte aanduiding moet
ik volstaan.
Wilhelmus van Beek. Ontsnapte via Spanje en diende bij de Nederlandse Koopvaard1Jk in vele delen van de wereld. Zijn onverzetelijkheid werd zelfs
in de kring van Engelandvaarders legendarisch. Heeft thans de unieke distind:ie uit handen van 3 opvolgende Oranjevorstinnen een onderscheiding te
hebben ontvangen : van Koningin Wilhelmina het Kruis van Verdienste, van
Koningin Juliana het Bronzen Kruis en van Koningin Beatrix het Verzetsherdenkingskruis.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Voorzitter en Bestuursleden van het Genootschap (en.Uw redactie sluit
zich hierbij g-aarne aan) wensen U, voor zover U in de komende maanden op
stap gaat,- een zeer prettige vakantie toe.
Pas goed op Uzelf en Uw medereizigers en keer vooral in
en zohder brokken terug naar de plaats waar U woont. En
eens weten van Uw ervaringen.

Maurice Kiek (postuum). Was verzetsman, Engelandvaarder en geheim agent.
Nam onvoorstelbare risico 1 s, des te grater, omdat hij een Joodse Neder1ander was. Zijn enorme inzet en uitzonderlijke belevenissen werden naar
aanleiding van zijn overlijden beschreven in de Schakel van juni 1980.
Eduard Mari van Baumhauer (postuum). Was bij het uitbreken van de oorlog
student 1n Delft en sloot zich aan bij het studentenverzet. Ontwierp en
bouwde ee-n demontabe 1e boot, we 1ke hi j, geho 1pen door s tu di egenoten door
de duinen, de versperringen en de branding bij Zandvoort in zee wist te
brengen. Gewaarschuwd voor de gevaren van zijn onderneming, volhardde
hij bfj zijn plan. Enige maanden later spoelde zijn lichaam bij Terschel1i ng aan land.
Loes den Hartog-Vogelaar. Nam reeds op zeer jeugdige leeftijd het besluit
naar Ehgeland te gaan. Een barre, ongewisse tocht door Belgie, bezet en
onbezet Frankrijk volgde, waarbij een aantal etablisementen van inbewaarstel ling van binnen werd bezichtigd. Kwam tenslotte behouden over de Zwitserse grens en diende de Nederlandse zaak in Australie en Nederlands Indie.
Vier geheel verschillende oorlogsbelevenissen waar als rode draad doorheen
loopt: 11 ik neem het niet". Vele Engelandvaarders zullen zich zelf hierin herkend hebben. In de komende tijd zullen op verschillende plaatsen
opnieuw Verzetsherdenkingskruizen worden uitgereikt. Ongetwijfeld zullen
hierbij vele Engelandvaarders zijn.
Zi j a11 en hebben - i eder op hun ei gen w·i j ze - gesch i edeni s ges chreven onder het hoofdstuk : 11 De tirannie verdrijven".
Menno Kanmi nga.
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VAN DE PENNINGMEESTER
en
VAN DE EVENEMENTEN-COMMISS!E
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Deze relinie zal warden gehouden op vrijdag 25 september a.s. en wel in
Hotel 11 Kievitsdel 11 , Utrechtseweg 454, te Doorwerth.
Aan parkeergelegenheid zal geen gebrek zijn.
Voor degenen die per trein komen. uitstappen station Arnhem. Voor het station staan bus 6, bus 50 en bus 80. Met deze bussen tot eindpunt Hotel
Kievitsdel (ongeveer 20 minuten rijden). Bus 6 en bus 50 rijden twee en
driemaal per uur en wel 5 minuten voor het halve uur en 5 minuten voor
het hele uur. Deze bustocht is op zichzelf reeds de moeite waard.
Voor degenen die per auto komen. Rijksweg A12, komende uit de richting
Utrecht, afslag Ede/Wageningen en dan links af naar Renkum, Doorwerth,
Oosterbeek en Arnhem.
Richting Arnhem-Utrecht Rijksweg 12, afslag richting 's-Hertogenbosch
(A50). Van 1150 eerste afslag richting Doorwerth.
Kortom Doorwerth ligt tussen Oosterbeek en Renkum.
Het reUnie prograrrma is als volgt samengesteld :
10.30 uur
kopje koffie (bij pr1Js inbegrepen)
vervolgens barrel voor eigen rekening
13.00 uur - 14.30 uur
lunch (soep, jachtschotel, glaasje
wijn. dessert, koffie}
Na de lunch is er gelegenheid tot een bezoek aan het Airborne.Museum Hartenstein te Oosterbeek, voormalig hoofdkwartier van Generaal Majoor
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R.E. Urquhart. Het museum toont door middel van een grate maquette met
gesproken toelichting en een uitgebreide verzameling foto s, voorzien
van gedetailleerde beschrijving, het verloop van de gevechten van de Slag
van Arnhem. Daarnaast is een callectie authentteke wapens en uitrustingsstukken te zien van geallieerde en Duitse zijde, alsook van het verzet.
In de kelder is een aanta1 momenten uitgebeeld in diorama's (realistische
scenes), waarbij de realiteit zo natuurgetrouw mogelijk is weergegeven.
· Het museum is een bezoek a 11 eszi· ns waard. Men di ent er we 1 rekeni ng mee
te houden, dat na 16.30 geen toegang meer wordt gegeven tot het museum.
Het museum sluit om 17.00 uur. Het museum is te bereiken met bus 50 (stopt
voor Hotel Ktevitsdel), rijdt ieder half uur, met een stop bij Hartenstein.
Daarna kan nag op ei'gen gelegenheid een bezoek warden gebracht aan het
war cemetry.
1

geen door de aanwezigen bijzonder op pr1JS gesteld werd.
Nadat allen Zich rand het Monument op de Dam hadden geschaard en de tonen
van de koraalmuziek waren weerklonken, werden de twee minuten sti1te in
acht genom~n.
Ditmaal niet zoals andere jaren gestoord door geschreeuw, gefluit.
opzettelijk lawaai uit de zijstraten. Een indrukwekkende stilte in het
hart van een wereldstad. Namens onze Stichting werd een fraaie krans
gelegd bij de voet van het Monument door Engelandvaarders Jacob Hartevelt en Jacob de Mos. Na de herdenking vond in een der zalen van het
Hotel Krasnapolsky. gelegen rechts achter het Nationale Monument, nog
een bijeenkomst plaats, waar al le deelnem~rs bij de plechtigheid, authoriteiten, als oak vertegenwoordigers bij vele organisaties onder het
genot van een kopje koffie met elkaar vele herinnerinqen konden ophalen.

Kosten, alles inbegrepen, behalve drankjes (glaasje wijn aan tafel is wel
bij de prijs inbegrepen) f 27,-- per persoon, inclusief toegang tot het
museum.
U wordt verzocht het bedrag van f 27,-- per persoon voor 15 september a"s.
te wi11en voldoen door overmaking op girorekening 359500 t.n.v. Stichting
Genootschap Engelandvaarders Rotterdam of bankrekening A.B.N. Rotterdam

rekeningnummer 54 55 46 826.

Het za1 voor de Engelandvaarders, die zulks wensen, mogeljjk zijn om zich
op deze reUnie door hun dames te laten vergezellen.
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HERDENKINGEN
4 mei 1981.
De plechtigheid bij het Monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van
het lilglandspiel werd ditmaal georganiseerd door het plaatselijk Comite
's-Gravenhage en de co111T1issie Nationale Herdenking. Dit comite heeft de
zorg over dit prachtige monument aan de Hogeweg op zich genomen op verzoek van de Stichting Monument Engelandvaarders.
Om 14.45 uur verzamelden zich vele genodigden en belangstellenden random
dit monument waar om 15.00 uur het hoornsignaal geblazen werd door leden
van de Koninklijke Marechaussee. Twee minuten stilte.
Na het tweede hoornsignaal werden een groot aantal kransen bij de voet van
dit monument geplaatst door vele afgevaardigden van de bij het Eng1andspie1 betrokken verzetsorganisaties.
Namens onze Stichting werd door Engelandvaarder Ubbink eveneens een
krans gelegd. Mevrouw Trix Terwindt die samen met Ubbink deze krans ge1egd zou hebben, was helaas, om gezondheidsredenen verhinderd zulks te doen.
Na de plechtigheid was er nog een ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd
in een van de zalen van het· nabijgelegen Hotel Promenade.
De jaarlijkse kranslegging en dodenherdenking bij het Nationaal Monument
op de Dam in Amsterdam werd ook ditmaal voorafgegaan door een korte Herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. In afwijking van vorige jaren nam H.M.
de Ko~ingi~ en haar echtgenoot ditmaal ook aan deze plechtigheid deel het-

., Kranslegglng blj het Englandspielmonument aan de Hogeweg.

4 mei 1981.
De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei bij het kruis op de heid;;van het
Ereve1d van de Oorloggravenstichting te Loenen werd bijgewoond door
een kleine deputatie van de Stichting Genootschap Engelandvaarders.
Namens de Stichting werd, helaas pas aan het einde van de plechtigheid,
door het te laat aankomen van de krans, een zeer mooie krans bij de overige gelegd. Hiermede waren belast de Engelandvaarders Campagne, Treffens
en onze Ere-Voorzitter Linthorst Homan.
Na afloop van de plechtigheid vertoefde onze deputatie nog enige minuten
in stilte bij de kapel en begraafplaats, voor het destijds aan H.M.

.,,
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Koningin Wilhelmina door de Engelandvaar.ders aangeboden drieluik, waarop
alle namen van de in de oorlog omgekomen mede-Engelandvaarders voor het
nageslacht zijn opgetekend.
5 mei
Zie stuk van Menno Kamminga inzake Amsterdam.
5 mei.
Wageningen
Bij deze plechtige uitreiking van de Verzetsherdenkingskruizen door Z.K.H.
Prins Bernhard.waren aanwezig de Engelandvaarders Dijckmeester en Treffers. Hier werden aan Lous Hartog-Vogelaa_r en pasthuum aan Eduard von
Baumhauer de Verzetsherdenkingskruizen uitgereikt. Dok de in Engelandvaarderskring zeer bekende Ds Hans Hees uit Leiden ontving hier de onderscheiding voor datgene wat hij als 11 achterblijver 11 in het bezette
gebied in het verzet heeft gepresteerd, a.a. de hulp aan de groep Hazelhoff Roe lfsema.

UITREIKING VERZETSHERDENKINGSKRUIS
Het hart werd verwannd, toen op 5 me1 in Wageningen - evenals enkele
uren tevoren in Amsterdam - aan 44 mensen uit het verzet het Verzetsherdenkingskruis werd uitgereikt. Voor sonmigen moest het helaast een posthuum eerbewijs zijn; in hun plaats nam een nabestaande de onderscheiding
in ontvangst.
,
In een goede toespraak schetste W.Ch.J.M. van Lanschot de wezenlijke
waarden waarmee het verzet ons nu - veertig jaar later alweer - blijft
inspireren.
Prins Bernhard reikte de onderscheidingen uit en had voor ieder, op de
hem zo eigen hartelijke wijze, een persoonlijk woord. Oak nu weer was
het duide1ijk, hoezeer de Prins er op gesteld is te verkeren onder zijn
strijdmakkers uit de jaren 1 40 - '45. De aanwezigheid van Prinses Margriet en Mr Pieter van Vollenhove onderstreepte de diepe verbondenheid
tussen Oranjehuis en verzet.
P.A. Bouwense vertolkte in bewogen bewoordingen de gevoelens van de onderscheidenen.
Verscheidene Engelandvaarders waren aanwezig; zij zouden deze treffende
plechtigheid niet graag hebben will en. missen.
F.Th. Dijckmeester.

UIT DE REGID
E~gi9_;~19

10 apri 1 - de dag waarop onze voorjaarsbijeenkomst werd gehouden - was
zo 1 n stralende lentedag, dat vele van de 38 deelnemers zich nag even lekker in het zonnetje op het buitenterras van Motel Gilze-Rijen bleven
koesteren, alvorens naar de Bistro af te dalen.
Het is altijd weer een voorrecht zoveel .Engelandvaarders en vrienden uit
alle windstreken van onze uitgestrekte regio (Limburg, Noord-Brabant,
Zeeland, Belgie) en van daarbuiten te mogen begroeten.
Als vanouds was de stemming uitstekend en het was alweer laat in de avond
toen de reUnisten huiswaarts keerden.
~~J~~r~~iJ~~~~Q~~!~~

De najaarsreUnie is gepland op :
13 november vrijda vanaf 17.00 uur in Motel Gilze-Rijen
Degenen ie ook aan het etentje wensen dee te nemen ge 1even
dit v66r 10 november aan een van de onderstaande contactpersonen op te geven.
·
Wij hebben voor deze bijeenkomst de "Philipszaal 11 gereserveerd, omdat wij
menen, dat de indeling van deze sfeervolle zaal het onderlinge contact
nag verder zal vergemakkelijken.
Oeze bekendmaking in de Schakel dient U te beschouwen als de officiele en enige - uitnodiging voor onze najaarsreUnie, waaraan alle Engelandvaarders en echtgenoten/vrienden kunnen deelnemen.
Gaarne een goede raad : noteer nu alvast de data :
13 november : reUnie
10 november : opgave deelname
Contactpersonen : Taine Lazeroms
Cor van Remmen
Bram Gresnigt

04132 - 64884
01650 - 36488
01646 - 3415

E~9iQ_Q~~!

Op zaterdaq_ 23 maart 1981 was er weer een reUnie ten oosten van de IJssel.
Nu ten huiie van George van Dam Merrett en zijn echtgenote in Enschede.
Gezien de geringe omvang van de groep houden wij het voorlopig op "ten
huize van". En niemand behoeft zich hierbij bezwaard te voelen.
Ook nu was de ontvangst prima. Steeds geanimeerder blijkt het contact te
warden. Maar centraal stond deze keer een verkorte lezing gehouden door
Lt.Gen. {b.d.) Jelke Bosch uit Hengelo (0) over de ontwikke1ingen bij de
NAVO.
Een levendige discussie was het gevolg.
Valt nag te vermelden dat onze z.g. vrije media deze lezing niet voor
uitzending geschikt vonden.
M.L. (Wiek) Parren.
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IN MEMORIAM

JONG, A. de, Aerdenhout
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Van vriend Paul Ph. Veerman ontvingen wij onderstaand schrijven met een
rapport over zijn werk. Wij geven dit gaarne aan U door.

'

"Geachte Heer den Ouden,
Zoals U bekend moge zijn, heeft het Genootschap mij afgevaardigd om
zitting te nemen in de Commissie Jeugdvoorlichting van de Stichting
Samenwerkend Verzet.
De redacties van de bladen van de aangesloten organisaties, alsmede
11
BASIS 11 zal verzocht warden een stukje op te nemen, om de leden van de
betreffende organisaties te informeren over de werkzaamheden en de
werkwijze van de Commissie Jeugdvoorlichting voor dit lopende jaar.
Ik zou het derha 1ve ten zeerste op pri js s te 11 en, i ndi en "De Schake 1 11

bijgevoegd stuk zou willen plaatsen.
Voorts deel ik U mede, dat ik op 5 mei jl. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam na uitreiking van de Verzetsherdenkingskruizen door H.M. Koningin
Beatrix een gespreksgroep met 70 jeugdigen heb mogen lei den.
Gedurende een uur heeft onze groep, bestaande uit 1eden uit verzets- en
vervolgingsorganisaties, vragen van jongeren van 12-18 jaar mogen beantwoorden en heeft met de jeugd over diverse onderwerpen verband houdend met de jaren 1940-1945 kunnen discussieren.
Paul Ph. Veerman.
~2!!'.!!i~~ig_~g~9gy22rli~b~i~9-~e~g~~gr~g~g_y~r~g~-~ig9~-~ig~~g_eg~~Eg~~igyg~

Op de laatstgehouden vergadering van bovenverrnelde cormnissie, welke 15
mei te Den Haag werd gehouden, heeft men besloten om de samenwerking van
de betrokken organisaties uit te breiden tot de Stichting Geestelijke
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Weerbaarheid, nadat een verzoek om intensivering van de samenwerking
van de Stichting Geestelijke Weerbaarheid was uitgegaan.
De Corrrnissie Jeugdvoorlichting Samenwerkend Verzet is in wezen de werkgroep van de Stichting Samenwerkend Verzet. Zij heeft tijdens het Internationaal Verzetscongres, dat verleden jaar in Eindhoven werd gehouden,
van zich doen spreken door een uni eke aanpak om jongeren op de juiste
wijze voor te lichten omtrent het gebeurde tijdens de bezetting in de
jaren 1940-1945. Tevens hield ook in de jaren vOOr 1980 deze colTITiissie
zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten waar leden van deze commissie inleidingen te houden met betrekking tot datgene wat geleid heeft
tot het ontstaan van a11e organisaties, verbonden in de beide hier eerder genoemde stichtingen. Een uitvoerig rapport over al haar activiteiten
is destijds op verzoek van Koningin Beatrix samengesteld door een der
corrrnissieleden te weten Mevrouw Drs A. Verplancke-Cnossen en ter inzage
gezonden aan H.M. de Koningin en aan diverse betrokken Ministeries.
Oak hebben tot dusverre leden van deze coIT111issie zich bezig gehouden
met voorlichting te geven Op middelbare scholen e.e.a. uiteraard in overleg met directeuren en docenten van onderwijsinstituten, een activiteit,
welke nog steeds wordt beoefend.
Nu ook de Stichting Geestelijke Weerbaarheid betrokken wordt bij de arbeid van deze Corrmissie Jeugdvoorlichting heeft de voorzitter van de
Stichting Geestelijke Weerbaarheid, de Heer C. v.d. Heuvel, aangeboden
bij een aantal activiteiten op brede schaal behulpzaam te willen zijn.
Tijdens de vergadering van 15 mei was de Heer v.d. Heuvel aanwezig om
een aantal plannen te ontvouwen, waaraan de komende maanden hard gewerkt zal warden. Het ligt in het voornemen om diverse voornemens te
realiseren in het tijdvak van nu tot het jaareinde om zodoende voor
1982 te kunnen starten.
Van de Corrrnissie Jeugdvoorlichting Samenwer.kend Verzet kunnen de lezers
van 11 Basis" binnen afzienbare tijd mededelingen ontvangen van wat er op
dit terrein gaat gebeuren. Dat wij ans verheugen met de nieuwe vorm van
samenwerking behoeft geen verder betoog. Het is duidelijk, <lat op basis
van de ideele doelstellingen van beide stichtingen en de daarbij aangesloten organisaties versterking van de band~n en een hechter samengaan
alleen maar ten voorde1e is van datgene wat wij all en beogen.
Moge het ons ook gelukken in de komende periode bel~n
st.el ling te ~ekken
bij een aantal lezers van 11 Basis 11 en moge1ijk zelfs
. uit de be1angste1ling medewerkers te kunnen recruteren.
Samenwerkinq in breder verband kan de geestelijkr:: 1.....weerbaarheid slechts ten goede komen".
'\.2:7-1
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Van Martin A.J. Va11aerts te Braunton, England, ontvingen wij de onderstaande brief met betrekking op de inzending van vriend Sam Timmers Verhoeven in ons vorige nummer. We11icht dat Sam interesse heeft in de gedane suggestie en wil hij hierop nader ingaan. Indien niet, dan zullen
wij, van de "Schakel" graag verder contact zoeken met Vo11aerts. In ieder
· geval Martin, bedankt voor de bijdrage.
11
Het kwartaalblad begint er steeds fleuriger uit te zien, en zo, ondersteund door makke1ijk te lezen onderwerpen, is de ontvangst en het lezen en herlezen een aangename taak geworden.
Sam Timmers Verhoeven zond aan de 11 Schakel 11 een brief met een gedicht
van Huug Wilmar en de tekst treffe men aan in de maart 1981 uitgave,
bladz. 10 en 11.
Sam is er zeker van, dat niemand het desbetreffende gedicht in bezit
heeft .... maar in mijn dagboek dat in Miranda werd geschreven en zo
goed als dagelijks werd bijgehouden, komt een ge1ijkluidende ode voor
die eveneens op de melodie van "de olieman" met veel e1an en bravour
werd gezonden na de dagelijkse nieuws1ezing. De uitvoerder en de voorzanger was een zekere Heer Gazan.
Mijn aantekeningen zijn momenteel voor enige tijd aan derden uitgeleend.
Indien de Heer Tilllllers Verhoeven belangste11ing mocht hebben voor het
me1odieuze lied uit mijn verzameling dan kan ik hem of persoonlijk of
via de redactie van de 11 Schakel 11 op de hoogte stellen en kunnen we mogelijk de ware auteur vaststellen en alsnog voor het voetlicht brengen.
~ogelijk is er ook iets interessants en vro1ijks aan te treffen in mijn
dagboek en indien er interesse mocht zijn van de 11 Schakel 11 -zijde, dan wfl
ik t.z.t. gaarne een geschreven steentje bijdragen).
~

Met Engelandvaarders-groeten,
Martin A.J. Vollaerts
"High Down
North Down Road
BRAUNTON
Devonshire EX33 2EE
ENGLAND"
11

~
Deze en andere aanbiedingen warden door de Redactie van de 11 Schakel 11
gaarne geaccepteerd en gepub 1i ceerd, zonder _eni ge verantwoordi ng te
dragen voor de i nhoud c. q. kwa 1i tei t va_n -~-e.t___g_ebodene.

Van : P.M. van der Wel, 26 Albany Road, St. Leonards-on-Sea, East Sussex,
TN38 OLN, Tel. 0424-422609
·In de Schakel" van jl. maart (nr. 9) zag ik tot mijn genoegen een nieuwe
rubriek, genaamd "Schakeltjes".
11

12

Dit bracht mij op een idee en zou daarom graag met Uw goedvinden, in de
eerstvolgende uitgave van de 11 Schakel 11 een - laat ik eer1ijk zijn commerciele mededeling wi11en plaatsen.
Nu weet ik niet of ik dat in een soort advertentievorm mag doen of
dat ik U een beknopt verhaaltje .toestuur waarui.t U dan ze1f kunt desti11eren hoe, 11in welke vorm of wel redactioneel verantwoord, U dit
in de rubriek Schakeltjes" wilt plaatsen. Hier mijn beknopt verhaal.
11
Engelandvaarder Piet van der We1 is na zijn ·pensionering uit "de Koninklijke Marine wederom uitgeweken naar Enge1and en heeft aan de zuidkust
in East Sussex een groot huis betrokken.
Groot, omdat hij na een zeer actief leven nag steeds leven in de brouweri j wi 1de hebben in de form van vee 1 mens en ontmoeten in· een soort van
guesthouse.
En vanzelfsprakend als eerste prioriteit, Enge1andvaarders. Omdat zijn
vrouw en hij daar vee1 plezier in hebben en dat guesthouse-idee meer
beschouwen als een rnooie hobby dan een noodzakelijkheid, zijn ze in
staat de prijzen voor logies en geweldig goede lunches en diners belachelijk laag te houden. Maar ook zelf-catering-kokerellen in een eigen
keuken is mogelijk.
De opzet is dat zij gastheer en gastvrouw zijn, gezamenlijk eten (indien
gewenst), gezamenlijk koffie- of borrelavond in de lounge bij open
haardvuur.
Kamers zijn nag beschikbaar vanaf half augustus en verder al le maanden
daarna.
Hastings ligt (per auto) 1~ uur rijden van Dover en ook in 1! uur is
men van Hastings in hartje London (St. Leonards is aangebouwd aan Hastings).
Geinteresseerden kunnen schrijven of bellen naar bovenstaand adres.

~?i~
Van : P.J. Teentma, Langestreel 52, 9166 LB Schiermonnikoog,
Tel. 05195 - 623
Sinds m1Jn terugkeer uit de tropen nu 10 jaar geleden woon ik op het
mooie eiland Schiermonnikoog.
In de bij mijn huis behorende tuin heb ik indertijd een atelier laten
bouwen hetwelk door mijn vrouw voor haar hobbies gebruikt werd. Het afg_e 1open jaar is het ate 1i er verbouwd tot zomerwoni ng ges chi kt voor 4
personen, het is van alle gemakken voorzien.
Gaarne stel ik het tegen redelijke prijs beschikbaar aan Engelandvaarders, nag vrij tot 18 juli en na 4 september.
Geinteresseerden kunnen telefonisch contact met mij opnemen onder nummer 05195-623.
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TER DISCUSSIE
Van vriend Parren te Enschede ontvingen wij een schrijven {dank voor
de goede wensen mijn vriend) met a1s bij1age een ~antal stellingen van
de hand van Lt.Gen. J.L. Bosch. Deze stellingen hebben betrekking op
de Sovjet dreiging en de NAVO.
Wij hebben lang geaarzeld e.e.a. in ans blad op te nemen. Weliswaar
warden wij Engelandvaarders verondersteld over bepaa1de zaken nuchter
te kunnen nadenken (nou ja :) en voor het merendeel tot comnon-sense
beslissingen in staat te zijn.
Dit neemt niet weg dat velen van ans, gezien de opgedane ervaringen,
de schrik om het hart slaat, wanneer wij ans bedenken waartoe de huidige bewapenings-wedloop kan leiden. En velen onder ans zullen zich dan
wel eens hebben afgevraagd : "waar zijn we in godsnaam mee bezig en
waartoe zal dit a11es ons leiden en is het dit a11emaa1 wel waard? 11 •
In ieder geval. Uw redactie, zeker geen 11 derdewegger" of "peace at
all cost-er]! heeft er moeite mee.
Het is _dan oak op grond van bovenstaande overwegingen dat wij hebben besloten deze stellinge toch maar te plaatsen en dan eens af te
wachten wat de reacti es daarop zul 1en zi jn.
Uw redactie verzoekt U dan ook, e.e.a. eens rijpelijk te willen overwegen. Voelt U dan behoefte hierop te reageren of Uw mening te willen
laten horen, 11 please 11 doe het dan.
Wij zullen U hiervoor zeer erkentelijk zijn.
Ste11ingen
1. Het Russische imperialisme/conmunisme streeft onverander1ijk naar
wereldhegemonie : strate9isch overwicht.
2. Sinds 1949 heeft de NAVO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie)
bereikt dat het evenwicht met het Sowjetblok (pact van Warschau)
werd gehandhaafd.
3. A1s gevolg hiervan is aan de Russ~sche agressie t.o. West- en ZuidEuropa een einde gekomen : geen m grond is verloren gegaan.
4. De Sowjet-dreiging {militair en po1itiek) wordt echter steeds grater, waardoor de NAVO in een kwetsbare positie dreigt te komen.
5. De inspanning van het vrije Westen dient te warden vergroot; een
grater deel van het Nationaal Bruto Inkomen dient voor de versterking van het militaire defensie-apparaat te warden besteed.
6. De Sowjet-krijgsmacht is in staat een verrassingsaanval op WestEuropa uit te voeren, dus een aanval met geen of zeer korte waarschuwingstijd.
7. Daarom dient de gevechtsgereedheid te worden opgevoerd en voora1
de 1uchtverdediging een hoge prioriteit te krijgen.
8. Om deze inspanning te kunnen volhouden moet het gehele Nederlandse
volk de noodzaak van een defensie begrijpen en steunen.
w.g.
Ltd.Gen. (b.d.) J.L. Bosch".

UITRE!KING VERZETSHERDENK!NGSKRUIZEN
We hebben het allemaal op TV kunnen meemaken, dit uitreiken van Verzetsherdenkingskruizen aan een aantal hiertoe uitverkoren helden.
In Wageningen gebeurde dit door Prins Bernhard en in Amsterdam was
het Prinses Juliana die na een indrukwekkende rede de Kruizen op de
revers spe1dde. Velen in den lande zu11en zich hebben afgevraagd :
uMoet dit nou nag zo nodig na meer dan dertig jaar?". Toch we1,
want die kleine schare van dapperen heeft met voorbijzien van eigen
leven en goed~ het vlammetje van hoop in ons volk daadwerkelijk in leven gehouden tegen de achtergrond van een confrontatie met een nietsontziende vijand. Als Engelandvaarder vragen we ons we.l eens af, zou
ik dit soort daden ook hebben aangedurfd, want wij in Engel and deden
simpelweg in militair verband wat ans werd opgedragen. En dan rijzen
wel eens de twijfels. Het is dan oak een goede zaak dat deze dapperen
alsnog warden ge§erd.
Het doet ans genoegen en dit speciaal voor onze lezers-buitenlanders,
hieronder volgend de toespraak van Prinses Juliana in extenso te kunnen afdrukken. Onze Koningin-Moeder geeft opnieuw het bewijs een door
het leven gelouterd mens te zijn.

11

11

We herdenken : het Protest.

-- ------ - - ----- - ----- --

We denken terug aan de afkeer, al de verontwaardiging, al het in opstand komen - in een woord het Protest - toen het tot ons doordrong,
toen het over ons heen kwam ----. Wat?
·
Er had een opbouw van macht plaats gehad langs onze grenzen, gegrondvest op machtswellust en gedrenkt in gevoelens van wraak.
In iedere samenleving bestaan wel goede en verkeerde dingen, maar daar
werd alles misbruikt voor de opbouw van die macht. Eerst door een.
, dan door meer mensen begonnen, tot er een verdwaasde beweging ontstond
die als een storm een heel volk ontwrichtte.
·
Veel erger dan beestachtig werden daarbij anders-geaarden onderdrukt.
De uitschakeling van het geweten werd tot een cultus. Het gros van het
volk werd overgoten met een schijnbaar idealisme, voor een domme massa
wel meeslepend, maar het was zo vals en kunstmatig dat ook het nuchter
verstand er bij moest worden uitgeschakeld.
Eerlijke kritiek werd dan oak uiterst gevaarlijk. De angst voor de macht
was gaan heersen, want de macht zelf heerste - en de vrijheid verdween.
Zo ging de macht dan als een grote wals het eigen land gelijk- en platstampen - en toen de motor van de machtswellust dat had bewerkstelligd,
ging hij dat ook elders doen, met extra krachtsinspanning. Zelfs het
eigen werelddeel Europa blijkt dan niet genoeg meer ..... totdat de
bestuurderen en hun knechten overal zijn uitgebloed, verdronken, neergestort .....
En dat : omdat men zich verdedigde en zich verzette in fel protest
tegen deze en andere machtskrankzinnigen.
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Ik~heb

de eerste Were1door10g nag beleefd. Te voren - weet ik - was die
niet-in-te-denken ramp, maar Nederland bleef erbuiten, en wij hoopdat de geschiedenis zich zou herhalen en de niet-in-te-denken ramp
een tweede Wereldoorlag weer aan ans voarbij zoU gaan.
susten ans daar we1 mee in slaap, maar voor sorrmig-en gold a.1 :
sla. de tram, ik dreun de dramers wakker ....
droorrit verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker 11
en
"Wordt wakker. want de nood is groat".
Maar er waren onder ans oak mensen, - v60rdat wij de-machtsonderdrukking in de bezetting, in Nederland en evenzeer in 't toenmalig Nederlands-Indie, aan den lijve ondervonden - die meenden, dat zo'n totalitaire macht we1 een goed ding was, niet doorziende het valse en voze, ja zelfs misdadige element ervan. Zij zagen daarin een steun om
op te leunen vaor eigen welstand, en sorrmigen geloofden er zelfs zo
vast in, dat het ze tot landverraad bracht.
Maar al wie zich er tegen verzetten, weigerden zich te laten misbruiken, zij vonden wegen om te blijven strijden voor vrijheid en voor
1
t recht, zichzelf te zijn, voor gewone menselijke waardigheid - en
dit temidden van onbeschrijfelijk leed. Gisteren nag herdachten wij
onze doden. We zullen en kunnen hen nooi.t ·vergete_n.
Machtsmisbruik, machtswellust - al dat is er door de hele geschiedenis· heen geweest, in alle landen, en 1 t is er oak nu ·nag op allerlei
plaatsen in de wereld. En er kan nag veel gebeuren, voordat de machthebbers hun einde vinden.
Laten wij daarbij niet vergeten, dat wij een wereld vormen en dat wij
er daarom altijd bij betrokken zijn.
Verder denk ik nu aan iedere vorm van misbruik van de medemens - aan
onderdrukking, agressie en terreur, en aan alles waarbij men de ander
misbruikt, minacht, mishandelt en hoe dan oak zich aan hem of haar
vergrijpt. Zoals ik zei, deze dingen zijn er nag altijd geweest en
oak nu zijn er daartoe de kansen te over, in het publieke zowel als
in het particuliere leven.
Iedereen kan er in t klein of in t groat bij betrokken zijn - en
wel op ieder gebied. Er is het zelf doen van deze dingen, of het er
aan mede werken, soms zonder het zelf te beseffen .. De draden van het
kwade zitten door alles heen in het hele leven, want in ·alles steunen
we wel voor een deel op iets wat verkeerd is, iets onreins, iets vals
- vaak zonder een notie van wat het is.
Er is vee1 wat door en door slecht is, in t groat of in t klein.
Hoe heerlijk is het als men iets gewaar wordt, in 1 t groat of in 't
klein, wat echt he1emaa1 mooi en goed is, gaaf en zuiver.
Hoe bedroevend zijn al le goede dingen die nagelaten warden, de onbeantwoorde noodkreten en de vergeten noodzaken, de gemiste kansen, die
men had kunnen aangrijpen.
Ik denk verder dus aan- alles wat halfslachtig is - half-goed, halfslecht of driekwart of eenkwart verziekt of vervui1d. Wat is het meestal moeilijk de bran van de verkeerde dingen te zien, en het kwade
element is dan haast niet te distilleren en daardoor blijft oak het
goede er in vermengd. Zodoende zijn maar weinigen in staat een juist
oordeel te vellen in een bepaald geval, en zelfs voor hen is het moei1ijk om in een verziekte situatie de juiste geneeswijze te kiezen, oak
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ondanks de beste bedoelingen. Tijdens de tweede Wereldoorlog was het
verschil tussen goed en kwaad veel duidelijker.
Het moderne leven is verwarrend als een doolhof en zo heel vaak valt
het moeilijk de juiste weg te kiezen. Ieder zoekt daarbij zijn eigen
pad uit en zo warden er voor ieder probleem verschillende oplossingen
gevonden; die botsen dan weer met elkaar-en maken alles nag ingewikkelder. Oak in wereldbeschouwing en godsdienst is er een verwilderd rondkijken en heeft men moeite de grate wezenlijke waard_en met de nieuwe
opgaven aan een te verbinden en als een geheel te ervaren.
Wij hebben natuurlijk allen ans geweten als kompas, als richtsnoer,
en hoewel zelfs onze eigen goede bedoelingen onbewust niet altijd
zuiver zijn, denk ik, dat al wat wel zuiver in een mens is geWeest,
toCh ergens zijn_ ui.twerkin_g ten goede niet za1 hebben kunnen missen,
en dat za 1 voor zo i emand in de b·a 1ans van z 1 n 1even op de ere di tzij de wo"rden geschreven.
Wie de dingen werkelijk zuiver ziet en het goede kiest en de prijs
er voor over heeft staat boven het kwade en belichaamt een levend
protest ------- oak al wordt hij martelaar.
Ik durf -dit haast niet uit te spreken, maar voel dat het in wezen
waar is.
Ik last een anoniem citaat : 1 s Mensen tragedie is de tegenwerking
tegen het Goddelijke plan.
Het gaat· er om, dat te ontdekken 11 •

1
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?J.o.x essenbest:
~ CJl)Q'
Van de uitgever Pieter van der Velden te Amsterdam ontvingen w1J ter
bespreking c.q. beoordeling de derde verbeterde uitgave van het boek
"Het Vege Li j f" door Jacques Gans.
Jacques Gans ontsnapte in 1943 met een vriend uit bezet Nederland om
via Frankrijk, Spanje en Portugal, Engel and te bereiken.
Deze reis is voor ve1en van ans niets bijzonders en de manier waarop
die door Gans wordt beschreven al niet veel interessantero
We hebben nergens van enige bezieling, zoa1s de meesten van ons bezaten, kunnen lezen. Uiteraard was het van Gans een goed recht het
vege lijf te willen redden, maar of dit nu zo nodig in een boek moest
warden vastgeiegd, is voor ons een vraag.
Zij, die zich de veel gelezen, soms verguisde, soms geprezen Telegraaf
columnist herinner.en, vinden in dit boek totaal geen herkenning. Dit
is niet de Gans waarvan wij, ondanks a11es veel en dikwijls hebben genoten.
Wij zouden dit boek niet hebben gekocht.
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Aanvulling per 15 mei 1981.
Nieuw toegetreden
inc1usief wederom bekend geworden adressen
HENDRIKX, L.W.M., la Strada Ci vi co 16, EEG 20090 SAG, San Felice, Italie
Aanvullingen en wijzigingen
AMMERLAAN·, A.N., Charnwood 63, Wichbury Road, Merry Hill, Wolverhampton
.
WV38DN Engel and
-BANGMA, R.L., Alto di Barra Bloco B late 5-20, Oeiras, Portugal
BLOCH, M. via Paggini, Da Bissone 5, Lugano, Zw1tserlan
FUCHIER-;- J.H.G-:-, c/o Asarco AUstr. Pt Ltd., p.a .. Box 6010, Haystreet
East, Perth 6000, W- ustra ie
HUMMELMAN, F.L., Noordwal 28, 5211 RN 's-Hertogenbosch
MOL, H., Postbus_328, 6200 AH Maastricht
NOE, B.H., Kerkstraat 76, 6441 BG Brunssum
OOSTERZEE, C.V.G. van, Munnikenhof 18', 4844 PK Ter Heyden
UBBINK, J.B., "Bestevaer" Blvd Evertsen 108, 4382 AG Vlissingen

-.

een zomer
~~mef·1}/eel

Z'oN
/II\

onze wens
fijfte vatantie

~een

Adres (met laatste ans bekende woonplaats} thans onbekend van :
FABER, L. Epe
NORTIER, J.J, Zeist

-·

U\f DIJZONDEHE AANDACI-fT

Dijgevoegd een X
inlegblad met aanvullingen en
wijzigingen voor Uw· adressenbestancl, verschenen
in 11 DE SCHAKEL 11 ::?.de jaargang nr~ 5
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STICHTING SAMENWERKEND VERZET 1940-1945
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DEELNEMERSBEWIJS DAG VAN HET VERZET 1981
d it deel niet inzenden maar afkn ippen, bewaren en meenemen!

N

naam: . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . ... .. .. . . .. . .

1-

ad res: ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . .. . . . . .. . . . .. .. ... .
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. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lid van :
0 NFR/VVN
0 Ex poge
0 The Escape 0 Engelandvaarders
vergezeld van echtgeno(o)t(e) o f een introduce:
0 ja
0 nee
datum : ... .. ... . .. . . .. . handtekening:
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Reiswijzer voor deelriemers aan de Dag van het Verzet 1981
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Zander ingevuld en getekend deelnemersbewijs
kan geen toegang worden verleend tot het kazerneterreinl
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---------------------------------------STICHTING SAMENWERKEND VERZET 1940-1945
INSCHRIJVINGSFORMULIER DAG VAN HET VERZET 1981
v66r 1 augustus in gesloten, gefrankeerde envelop toezenden aan:
Organisatiecomite Dag van het Verzet
Bemuurde Weerd Oostzijde 53
3514 AS UTRECHT
naam : . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .
adres: . . .. . . .. ... .. .. .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . · · · · · · · · · ·

. . . . . ........ . . ... ...... . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . ...
lid van:
0 NFR/VVN
0 Expoge
0 The Escape 0 Engelandvaarders
vergezeld van echtgeno(o)t(e) of een introduce:
0 ja
0 nee
0 reist per auto
datum: . . . ...

0 reist per trein

.. ... . . .. . handtekening:

A.u.b. geen geld meezenden of overmaken; betaling kosten bij aankomst.
Ruimte hieronder graag vrijlaten!

Bijvoegsel bij kwanoa/uitga11e .. DE SCHAKEL "2e joargang no. JO d.d. juni 1981

TREINREIZIGERS

Nunspeet heeft een station aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Daar snellen 'Intercities'
echter aan voorbij. Komend uit het westen of het zuiden moet u daarom te Amersfoort
overstappen in de stoptrein richting Zwolle. Of, komend uit het noorden, te Zwolle in
de stoptrein richting Amersfoort. De stoptreinen uit beide richtingen arriveren ongeveer
kwart v66r en kwart over ieder uur in Nunspeet. Zie voor de juiste tijden het spoorboekje .
Te Nunspeet bevindt zich tegenover h et spoorwegstation een busstation van de VAD.
V andaar vertrekt om 23 minuten over ieder heel uur ( dus kort na aankomst van de stoptreinen van kwart over) een bus in de richting van de Gen. Winkelmankazeme.
AUTOMOBILISTEN
Via de A28, richting Amersfoort=>Zwolle
Verlaat de A 28 voorbij Harderwijk en direct na tankstation, bij afslag Nunspeet-Elspeet.
Bovenaan deze afslag rechtsaf, richting Elspeet. Na 2,5 km viersprong recht oversteken.
Na 600 mis rechts de ingang.
Via de A28, richting Zwolle=>Amersfoort
Rijdt de afslag Nunspeet-Epe voorbij.
Verlaat 3 km verder de A28, bij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag linksaf,
richting Elspeet. Na 2,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de ASO, richting Apeldoom=>Zwolle
Verlaat de A50 bij afslag Epe-Vaassen en houdt richting Epe aan. Na 2 km, bij verkeerslichten rechtdoor, richting Nunspeet. Na 12 km, direct na viaduct, linksaf de A28 op,
richting Amersfoort.
Verlaat 3 km verder de A28, bij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag linksaf,
richting Elspeet. Na 2 ,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de oude Zuiderzeestraatweg, richting Elburg=>Nunspeet
3 ,5 km voorbij Doornspijk, bij verkeersbord Epe-Amersfoort, linksaf de Oenenburgweg
op. 300 m voorbij spoorwegovergang rechtsaf de A28 op , richting Amersfoort.
Verlaat 3 km verder de A 28, bij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag linksaf,
richting Elspeet. Na 2 ,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de oude Zuiderzeestraatweg, richting Harderwijk=>Nunspeet
Laat Nunspeet zelf rechts liggen en rijdt door in de richting Elburg. Even voorbij fabriek
met hoge schoorsteen, bij verkeersbord Epe-Amersfoort, rechtsaf de Oenenburgweg
op. 300 m voorbij spoorwegovergang rechtsaf de A28 op, rich ting Amersfoort.
Vcrlaat 3 km verder de A28, bij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag linksaf,
richting Elspeet. Na 2 ,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de binnenweg over de Veluwe, richting Uddel=>Nunspeet
4 km voorbij Elspeet staat rechts van de weg een bord 'Generaal Winkelmankazerne'.
De ingang is even verderop aan de linkerkant.
Goede reis!
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Reiswijzer voor deebtemers aan de Dag van het Verzet 1981
TREINREIZIGERS
Nunspeet heeft een station aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Daar Snellen 'lntercities'
echter aan voorbij. Komend uit het westen of het zuiden moet u daarom te Amersfoort
overstappen in de stoptrein richting Zwolle. Of, komend uit het noorden, te Zwolle in
de stoptrein richting Amersfoort. De stoptreinen uit beide richtingen arriveren ongeveer
kwart v66r en kwart over ieder uur in Nunspeet. Zie voor de juiste tijden het spoorboekje.
Te Nunspeet bevindt zich tegenover het spoorwegstation een busstation van de VAD.
Vandaar vertrekt om 23 minuten over ieder heel uur ( dus kort na aankomst van de stoptreinen van kwart over) een bus in de richting van de Gen. Winkelmankazeme.

AUTOMOBILISTEN
Via de A28, richting Amersfoort*Zwolle
Verlaat de A 28 voorbij Harderwijk en direct na tankstation, bij afslag Nunspeet-Elspeet.
Bovenaan deze afslag rechtsaf, richting Elspeet. Na 2,5 km viersprong recht oversteken.
Na 600 m is rechts de ingang.
Via de A 28, rich ting Zwolle~ Amersfoort
Rijdt de afslag Nunspeet-Epe voorbij.
Verlaat 3 km verder de A28, bij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag linksaf,
richting Elspeet. Na 2,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de ASO, richting Apeldoom*Zwolle
Verlaat de A50 bij afslag Epe-Vaassen en houdt richting Epe aan. Na 2 km, bij verkeerslichten rechtdoor, richting Nunspeet. Na 12 km, .direct na viaduct, linksaf de A28 op,
richting Amersfoort.
Verlaat 3 km verder de A28, bij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag lii:iksaf,
richting Elspeet. Na 2,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de oude Zuiderzeestraatweg, richting Elburg~Nunspeet
3,5 km voorhij Doornspijk, hij verkeershord Epe-Amersfoort, linksaf de Oenenhurgweg
op. 300 m voorbij spoorwegovergang rechtsaf de A28 op, richting Amersfoort.
Verlaat 3 km verder de A28, bij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag linksaf,
richting Elspeet. Na 2,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de oude Zuiderzeestraatweg, richting Harderwijk~Nunspeet
Laat Nunspeet zelf rechts liggen en rijdt door in de richting Elburg. Even voorbij fabriek
met hoge schoorsteen, bij verkeersbord Epe-Amersfoort, rechtsaf de Oenenburgweg
op. 300 m voorbij spoorwegovergang rechtsaf de A28 op, rich ting Amersfoort.
Verlaat 3 km verder de A 28, hij afslag Nunspeet-Elspeet. Bovenaan deze afslag linksaf,
richting Elspeet. Na 2,5 km viersprong recht oversteken. Na 600 m is rechts de ingang.
Via de binnenweg over de Veluwe, richting Uddel*Nunspeet
4 km voorbij Elspeet staat rechts van de weg een hord 'Generaal Winkelmankazerne '.
De ingangis even verderop aan de linkerkant.
Goede reis!
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