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BENOEM!NGEN
Het Bestuur van de Stichting op donderdag 27_au::iustus 1981 in het
I.0.C. te Den Haag bijeen, benoemde de Engelandvaarders J.A. Bakker,

en J: de Mos, leden van de Evenementencommissie tot lid van het
Stichtingsbestuur met ingang van 1 septernber 1981. De Engelandvaar-

der F.Th. Dijckmeester werd met ingang van 1 oktober 198l tot lid_ en
Voorzitter van het Stichtin_gsbestuur benoemd. Zij kwamen in de plaats
van de aftredende Mevrouw I. Veldhuyzen van Zanten, C. Sluyter en

M. Kamminga.

C. Sluyter, oud-Penningmeester, nam al sinds geruime tijd niet meer aan
de bestuursactiviteiten deel, na een aanta·l jaren op zeer verdienstelijke wijze de penningen te hebben beheerd.
Met Mevrouw I. Veldhuyzen van Zanten verliest het Bestuur een zeer
gewaardeerd lid. Ook zij was de laatste tijd, door de afstand en door
haar physieke gesteldheid, helaas verhinderd de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Ook haar zijn wij voor haar inbreng in het Bestuur
veel dank verschuldigd.

cjJJ

WILHELIHNA IN LONDEN
Zo was de titel van de kleine, maar zeer interessante tentoonstelling
welke eind vorig jaar in het Rijksmuseum te Amsterdam werd gehouden
over de regeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina in 1940-1945 te
Londen.
De schrijver Gijs van der Ham heeft nu de documenten van een regering
in ballingschap, verzameld en van begeleidende tekst voorzien.
Engelandvaarders hebben in Londen dikwijls een belangrijke rol gespeeld
en het was geen geheim dat H.M. Koningin Wilhelmina voor de Engelandvaarders, een apart plekje in haar hart had. Op tentoonstelling en
in het boek vindt men daarvan de bewijzen. Op de tentoonstelling was
oak de margriet te zien, die Jacob de Mos na zijn alombekende overtocht per door hem gekaapte motorlogger van Hare Majesteit in Landen
mocht ontvangen.
Jacob de Mos werd dan oak uitgenodigd om op maandag 31 augustus jl. in
het Rijksmuseum te A~sterdam aanwezig te zijn bij de presentatie van
het boek door de auteur. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door A. den Doolaard. Destijds stafmedewerker van Radio Oranje,
verwoordde hij tijdens deze bijeenkomst levendige h'erinneringen aan
H.M. Koninin Wilhelmina en haar Londense regeringsperiode.
31 augustus ls voor Jacob de Mos een datum om niet te vergeten. Op
31 augustus 1942 kwam hij met zijn gekaapte schp en krijgsgevangen
Duitse bemanning in Lowestoft aan.
Telkenjare, op 31 augustus, de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina,
legt Jacob de Mos met enige andere Engelandvaarders in de Nieuwe Kerk
te Delft een tuiltje bloemen op de door de Engelandvaarders daar aangebrachte plaquette aan de ingang van de koninklijke crypte.
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IN MEMORIAM
Albertus Maurits Idema
Wij ontvingen bericht dat op 65-jarige leeftijd onverwacht is overleden te Bergen op Zoom :
Albertus Maurits (Peter) Idema, Kapitein-luitenant ter Zee b.d. van
de Koninklijke Marine.
In december 1941 werd in de Golf van Siam (tegenwoordig Golf van
Thailand) de Nederlandse onderzeeboot 0 20 door Japanse jagers en vlieg
tuigen tot zinken gebracht.
Onder de overlevende bemanningsleden bevonden zich twee toekomstige
Engelandvaarders, nl. A.M. Idema, Officier Marine Stoomvaartdienst en
H.J. Hordijk, Luitenant-ter-Zee 2e kl.
Zij slaagden erin om vanuit het gevangenkamp North Point te Hong Kong
te ontsnappen.
Via een 2 kilomter lange rioolbuis, in diameter varierend van 2 meter
tot 60 centimer, wisten Idema, Hordijk en een Canadese officier uit
het kamp te ontsnappen.
Na een spannende tocht bereikten zij 12 dagen later het Vrije China
van Tsjang Kai Tsjek.
In april 1942 rneldden de marine-officieren Piet Idema en Roel Hordijk
zich op het Marine Hoofdkwartier in Colombo, precies 4 maanden na de
ondergang van de 0 20 "present na oponthoud".
Idema werd onderscheiden met het Bronzen Kruis en Oorlogsherinneringskruis met gespen.

lr

Yvette Bartlema-Sanders

Het Bestuur geeft met leed1-.rezen kennis bericht te hebben ontVangen dat
Yvette Bartlema-Sanders
na een moedig gedragen langdurige ziekte op 23 juni is overleden.
De sleep "Yvette" in het Oorlogsmuseum te Over1oon (N-Br) waarmede zij
met haar man en 3 andere reisgenoten naar Engeland ontsnapten, zal voor
velen van ons een herinnering aan deze Engelandvaardster blijven.

~
VERJAARDAG VAN ONZE BESCHERMHEER
Ve1en van ons kijken met zeer veel genoegen terug op de viering van de
verjaardig van Z.K.H. Prins Bernhard, onze Beschermheer.
Wij leefden mee, zittend voor de T.V., lezend in de kranten of zoals
zeer vele Engelandvaarders, die daartoe in de gelegenheid waren, in de
tuinen van het Paleis Soestdijk. Wij droegen ons steentje bij voor het
nationale geschenk. Prins Bernhard zag een deel van 11 zijn duizenden
vrienden' 1 aan zich voorbij trekken. Sams liepen de emoties hoog op.
Zoals een van de deelnemers zei : "zo'n oorlog laat diepe sporen na of
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je dit bekennen wilt of nie t. Het i s geen schande om hier, in dit gezelschap en ondanks de fees te l ij kheden met wa t tranen voor uit te komen".
Het Algemeen Dagblad van 30 juni schreef over het "nationale verjaardagscadeau" het navolgende :
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"Prins Bernhard heeft gisteren als nati onaal verjaardagscadea u - · hij
werd 70 jaar - een zeewaterzwembad gekregen.
Het bad wordt geb ouwd naast het koninklijke buitenverbl ijf De Ge lu kk ige
olifant in het Italiaanse Porto Ervole. In het bad zal het water van de
Adriati sche Zee vrij in- en uitstrome n.
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Het nationaal geschenk is hem aangebode n "uit dankbaarheid voor alles
wat U voor Nederl and heeft gedaan", ald us de Heer W. A. H.C. Boellaard,
voorzitter van de Sti ch ting Verjaardag Prins Bernhard en tijdens de
bevrijding majoor in de staf van de prins.
"Er zijn in de wereld weinig mensen in Uw positi e die zich zo op allerlei gebied heb ben ingespannen voor hun land in vrede en oorlogstijd",
aldus Boellaard.
Duizenden en nog eens duizende n hebben bi j gedragen aan di t cadeau , vertelde Boell aard ons na afloop . "Vroeger ging dat met duizenden gul dens
tegelijk; tegenwoordig - door de bezuinigingen - met t ientjes".
De opbrengst van de inzamelingsactie wordt niet· bekend gemaakt.
"De stil l e meerderheid heeft zich uitgesproken", aldus Boellaard. "Dat
blijkt ook uit de opmerk ingen op de girostrookjes, zoals "eeuwig da nk
aan onze beste handelsreiziger" en "met ere 70 ".
Prins Bernhard was - evenals zaterdag na de hul di ging i n de achtertuin
van Palei s Soes t dijk - erg ontroerd. "Dit had ik nooit verwacht", zei
hij. "Wat enig", zei Prinses Juliana over het nieuwe zwembad, dat vi a
een stenen t rap van het buitenverblijf te bereiken za l zijn .
Boellaard had ook nog een troost voor Prins Bernhard . "lk verzeker U
dat het niet erg is tot de 70-plussers te behoren" , zei hij ui t eigen
ervaring : Boellaard is 78 '. "
De PENGUN, het weekblad voor de Nederl andse Strijdkrachten, wi j dt aan
de verj aardag van Prins Bernh ard een volledige edi tie van 16 ' grootformaat-pagina's, verl ucht met zeer veel foto's. Deze s peciale editie is
ged rukt bij Wegener Offset t e Apeldoorn onder no. 82 van 29 juni 1981 .
Misschien dat deze editie nog na te bes te ll en is. Voor verzamelaars
en belangstellenden waard te bezitten.
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Het za l onze oud-Voor zitter ongetwijfel d veel vo l doeni ng hebben gegeven da t hij als zi jn laatste optreden aan he t hoofd va n een delegatie
van 43 Enge land vaarders deel heeft genomen aan de onvergetelij ke manifes tatie op 27 juni jl. in de tuinen van Paleis Soestdijk ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van onze Beschermheer.
Menno heeft geschre ven dat een gemeenschappelijke drijfvee r van de Engelandvaarders het gevoel was van "ik neem het niet". ·Zoal s in zijn karakter l i gt, heeft Menno en ige za ken niet "genomen" . Hij hee f t ook gezegd
"niet terugblikken, maar vooruit kijken". Dat zal hem ongetwijfeld bij
zijn optreden voor ogen he bben gestaan. Al s hij terugblikt, doet hij
het grondig : zijn grote liefhebberij is archeologie !
Menno, harte li jk dank voor al je i nzet. Wij zien jewel weer .
STICHTING EERBETOON Z.K.H. PRINS BERNHARD
Van de Generaa l b. d. Beelaerts van Bl okland en de Overste b.d. Overbeeke,
respectievelijk Voorzitt.er en Secretaris van de Stichting Eerbetoon
·
ontvingen wij een schrij ven, waarbij aangehecht een bedankbrief van
Prins Ber nhard. Wij la ten beiden onderstaand vol gen.
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"Geacht Bestuur,
Naar aanleiding van het Eerbetoon op 27 juni 1981 te Soestdijk ontvingen
wij van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard bijgevoegde brief,
naar de inhoud waarvan kortheidshalve moge warden verwezen.
Dok het Stichtingsbestuur betuigt langs deze weg gaarne zijn dank aan
al le deelriemers voor hun deelname en inzet, mede waardoor dit Eerbetoon zo 1 n onvergetelijke gebeurtenis is geworden.
Met vriendelijke groeten en gevoelens van hoogachting,
Stichting Eerbetoon Z.K.H. Prins Bernhard,
Voorzitter,
w.g. Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Brigade-Generaal titulair der Cavalerie b.d.
Secretaris,
w.g. M. Dverbeeke
11
Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht b.d.

11

Ik weet dat U en de andere leden van het Bestuur zeer veel werk hebben
verricht om deze samenkomst mogelijk te maken. Zou ik u· desondanks mogen vragen mijn oprechte dank over te brengen aan allen die mij afgelopen zaterdag hebben bezocht ?

N
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Geachte Redactie,

Uw boekbespreker had primair dienen te bedenken dat J-'lcques Gans naast
vijanden, oak talrijke vrienden onder Engelandvaarders telde, en derhalve een aantal potentiele belangstellenden in de herverschijning van
zijn boek. Een opbrengstpercentage daarvan is bestemd voor zijn nabestaanden. Voorzover Uw criticus het boek antipathiek bleek te achten,
had hij n.m.m. in een orgaan met een doelstelling als De Schakel, dienen te volstaan met de vermelding van de herverschijning van een boek
over een Engelandvaart door een overleden Engelandvaarder, met vermelding van auteur, uitgever en prijs. Aan de leden van het Genootschap
had hij dienen over te laten, of zij zulk een uitgave al dan niet zouden
willen aanschaffen.
Bijzonder merkwaardig is het, dat Uw recensent het door hem absoluut
veroordeelde boek niet blijkt te hebben geleze:i. Warde dit wel het geval
geweest, dan zou hij althans hebben begrepen, dater geen enkel verband
bestond tussen de titel (Het Vege Lijf) en het welbewuste doel van het
vertrek van Gans uit bezet gebied. Voorts zou hij tenminste hebben begrepen, dater geen sprake was van een ontsnapping in 1943" maar van een
in 1942 voorbereid vertrek, dat in de nazomer van laatstgenoemd jaar
plaatsvond.
11

W
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UIT DE REG!O

Vriend Bram Grisnigt vraagt ans een "reminder 11 te willen plaatsen betreffende de op 13 november a.s. in Motel Gilze-Rijen te 17.00 uur te
houden REGIONALE REUNIE. Een zo groat mogelijke belangstelling zou machtig
leuk ziJn. En de dames zijn natuurlijk eveneens van harte welkom.
Hetgeen wij hierbij hebben gedaan Bram. Bedankt voor de tip
de jaargang en een prettige vakantie in "good old Blighty".

B

~

Vergun mij hiermede te protesteren tegen de onbillijke beoordeling van
het boek van wijlen de Engelandvaarder Jacques Gans, op de laatste pagina van de Schakel d.d. juni 1981.

Ik ben diep onder de indruk van de spontane uiting van genegenheid en
vriendschap. U hebt mij in de gelegenheid gesteld zeer veel oude
vrienden en bekenden te ontmoeten en het spijt mij dat ik toch niet
met iedereen persoonlijk heb kunnen spreken.

y~

--"

In het nummer van juni 1981 werd door ons "Het Vege Lijf" van wijlen
Jacques Gans besproken. E.e.a. op verzoek van de uitgever.
Hierop ontvingen wij van H. Siedenburg te Mauleon een reactie en op diens
verzoek in ons "bulletin" onverkort geplaatst.
Uw redactie heeft nooit de bedoeling gehad na te trappen. Dok de linkse
sympatieen laten ons volkomen onbewogen. Wel hebben wij voor verfijnd
scherpe pen van de columnist J. Gans altijd de grootste bewondering gehad.

Gaarne wil ik U, het Bestuur van de Stichting Eerbetoon Prins Bernhard,
de medewerkers en allen die zaterdag, 27 juni te Soestdijk aanwezig
waren, nogmaals van harte danken voor de onvergetelijke samenkomst
ter gelegenheid van mijn 70ste verjaardag. Het was werkelijk uitstekend georganiseerd.

Prins der Nederlanden. lli

~

Discussie hiermede gesloten.

"Hooggeachte Generaal,

Met mijn hartelijke groeten aan U allen,
w.g. Bernhard

r

CORRESPOND,~TIE-ic,"---::-

betref fende

De destijds uitgesproken linkse sympathieen van Jacques Gans bezorgden
hem in Engeland onder veel Engelandvaarders een (n.m.m. onverdiende)
slechte naam. Hebben dergelijke gevoelens bewust of onbewust nag altijd een rol gespeeld bij de absolute afkraking van het boek van een
mede-Engelandvaarder ? Ik vrees het.
Koe dan oak in De Schakl was zulk een natrappen n.m.m. allerminst op
zijn plaats. Beleefd verzoek ik U het vorenstaande in Uw eerstvolgend
bulletin te willen opnemen.
Hoogachtend".

s

in te lopen. Het is en blijft dus kruimelwerk, maar ondanks deze situatie
hebben we toch wat financiele hulp kunnen verstrekken.

Maandorgaan van de Documentatiegroep 40-45
Opnieuw ontvingen wij bovenvermeld Maandorgaan (juli-augustus nummer).
Er staan Zeer veel interessante en lezenswaardige artikelen in dit Maandorgaan en voor gei nteresseerden 1aten wi j onders taand het ad res. van de
redactie volgen. Het lidmaatschap kost f 35,-- per jaar.

W.A. Brug

Willem de Zwijgerlaan 114

2582 EV DEN HAAG

Van Engelandvaarder H.J. Bos ontvingen wij een in de Engelse taal gestelde verhandeling ,over "Coastal Forces and Crow's Feet 11 • Dit verslag zal
dienen als onderdeel van een te maken boekwerkje t.b.v. de "Coastal
Forces Veterans Association".
Wij zullen hiervan t.z.t. een uittreksel in ans periodiek laten verschijnen.
Tevens ontvingen wij een verslag van de ontsnappingstocht over zee (22
pagina's) van Nederland naar Engeland tijdens de Ouitse bezetting. Geschreven door Hein Louwersc en in ons bezit gekomen uit de papieren van Yvette
R. Bartlema-Sanders, die indertijd aan deze barre tocht heeft deelgenomen.
Dok hiervan zullen wij t.z.t. een uittreksel maken.

VAN ONZE SOCIALE MEDEWERKER
Van vriend Timmers Verhoeven ontvingen wij een verzoek een stukje te
plaatsen over onze financiele uitkeringen. Wij voldoen hieraan gaarne
onder het hoof d :

Het is om deze reden dat ik een ernstig beroep wil doen op a: die Engelandvaarders, die de "Schakel" ontvangen, om een bedrag - geheel naar
eigen overtuiging - te storten op Postgiro 35.95.00 ten name van de
Stichting Genootschap Engelandvaarders - Rotterdam, onder vermelding
van 1'Sociale doeleinderi". Ieder bedrag - hoe klein of hoe groat ook
is van harte welkom. Het is voor een goed doel. Het doel is immers om
in moeilijkheden geraakte mede-Engelandvaarders uit de "branding" te
helpen. Zij hebben dan ook het gevoe1, dat zij in deze gecompliceerde
wereld niet helemaal alleen staan. Met zijn allen warden we een dagje
ouder, en de een is nu eenmaal beter terecht gekomen dan de ander.
We kunnen dan in de toekomst, daar waar nodig, een wat betere hulp bieden.
Mede namens de sociale commissie en ons bestuur, bij voorbaat mijn welgemeende dank '.
S.G. Timmers Verhoeven

~
In verband met de samenstelling van een gedenkboek over de Koninklijke
Brigade Prinses Irene wordt door de schrijfster aan Engelandvaarders
die bij de Brigade hebben gediend, gevraagd met haar contact op te nemen.
Mevrouw Hannie Meyler, echtgenote van Engelandvaarder S.A. Ritmeester
Coornhertlaan 12

5615 EK EINDHOVEN

~

OM EENS WAT TE KUNNEN DOEN ........ .

In enkele gevallen werden uit onze middelen bescheiden bedrage'n geput,
teneinde Engelandvaarders die in grote moeilijkheden verkeerden, een
tijdelijke steun te verlenen. In een enkel geval werd een dergelijke steun
ten gunste van personen opgebracht, die op een of andere manier Engelandvaarders op hun weg naar de vrijheid geholpen hebben met gevaar voor
eigen leven. Daarbij waren enkele gevallen waar geen aanspraak gemaakt kon
warden op een uitkering op grand van de verzetswet.

Thailand-Burma Spoorweg
C.J. van 't Hul, Wasperveenstraat 171, 2545 KM DEN HAAG, telefoon na 18.00
uur : 070 - 290366, wil in het kader van "Samenwerkend Verzet" in de
tweede hel~ van januari 1982 een groepsreis naar Thailand organiseren.
Bezoeken zullen o.a. warden gebracht aan de erevelden in Kanchanaburi aan
de river· K1..,rai, een tocht per prauw op deze rivier, ·aan de wereldberoemde
"Gouden T-empels", het parlement, de koninklijke paleizen, natuurzijde markt,
varende markt, enzovoorts. Verblijf in air-conditioned luxe hotel, vervoer
per air-conditioned bus. Bangkok is de thuishaven voor de excursies. De
KLM en de Thaise Ambassade alhier verlenen alle medewerking.
Inlichtingen bij eerdergenoemd adres.
_A-,

Nu zijn de middelen waarover wij beschikken bes list niet omvangrijk,
waardoor het rendement bijzonder laag blijft. Een incidentele uitkering
noopt dan weer tot een meer voorzichtig beleid, teneinde een aderlating
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TER DISCUSSIE
Naar aanleiding van onze publ icati e "ter discussie" op pag i na 14 van nummer 10 van juni 1981, ontvi ngen wij yan de Generaal b. d. A.J.W. 'Wi j ting
een reactie die wi j ten zeerste op pri js s te llen.
"Onze "oud"-voorzitter schrijft ans allen het karaktertre kj e t oe een onwrikbare mening te hebben over een tal van onderwerpen. Vanuit het feit
vo l doe ik uiteraard gaarne aan de uitnodigi ng van onie redactie een r eactie te geven op het opnemen van de z.g. ste l lingen die betrekking hebben op de Sovjet dreiging. Op de stell i ngen zelf zal ik niet expliciet
ingaan omdat zij'onvol ledi g (moeten) zijn door hun beknoptheid, gedeeltelijk reeds zijn achterhaald (in ongunstige zin) en o.m . daardoor vol komen ontoereikend zijn als overtuigende informatie die zou moeten dienen als basis voorbeeld - en oordeel - vorming over onze defensie inspanning. Ik haast mij U te verzekeren, dat ik de goede bedoelingen van
de steller waardeer en ook steun.
De vraag van onze redactie - die m.i. ten rechte l ang aarzelde over
de opname in onze Schake l - gaat echter om een geheel andere zaak ,
nl. : "het princ ipe". Mijn "onwrikbare meni ng" is : "Het hoort niet
thuis in de Sch akel".
Ons Genootschap herbergt - i n hoofdzaak - Engelandvaarders die de onder li nge band van toen levend wensen te houden. Informatie over krachtsverhoudingen, nucleaire problematiek e.d. vormen hiervoor geen nuttige
bijdrage. In tegendeel zou het de politieke keuze aan de orde (k un nen)
laten komen die ans zou (kunnen) verdelen. Co1TU11unisten , Democraten, Joden,
Katholieken, Liberal en, Protestanten, Socialisten etc.etc . zijn a~s
Engel andvaarder gebundeld in ans Genootschap.
Zo was het, zo i s het en zo moet he t oak blijven bi nnen ans Genoo t schap '
Er TS""geen behoeTte aan voorlichti ng binnen dat kader.
A.J.W.

~lijtin g ".

UW BIJZONDERE AANDACHT
--------~--------- --- -------

' Bijgevoegd een los inlegblad met aan vullingen en
wijzigingen v o or Uw adressenbestand, ver schenen
in " DE SCHAKEL " 2de jaargang n r . 5

---------------------~-----12
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Stichting Genootschap Engelandvaarders
Aanvulling no. 6 per 1 september 1981 toe te voegen aan Schakel no . 11,

----- ---------------------------- -- - ------------- -------~~E!~~~~~- !2§!;
Nieuw toegetreden:
Dahmen , K.R .
14306 Cindywood, Houston Texas 77079 , U.S.A.
Hack , H. L.J.
Lagemorgenlaan 124, 5223 JA 's-Hertogenbosch
Kremer, J.W.
Pr. Hendriklaan 133, 3135 ZC Vlaardingen
Nie, W. de
Barbaralaan 202, 4834 SM Breda
118-11 84th Avenue , Kew Gardens, New York 11415, USA
Ringel, D.L.
Ringel-Parfumeur, C. R. Idem
Zeeland, A. R.
Frankenslag 338, 2582 JA Den Haag (voorheen A.R. Scheele )
Aanvullingen en wi j zigi ngen:
wi jzigen Arentsen de Wolf,
W.G.K.
Kon ijnenbergerweg 6, 8051 CC Hattem
overl eden Bartlema-Sa nders,
Taxusplantsoen 6, 9401 RG Assen
Y. R.
schrappen Cohen, S.
Sarphatistraat 13- I, 1017 WS Amsterdam
Plein 1, 2242 KB Wassenaar
wij zigen Conijn, N.H.
Velsgoed 53, 4841 EK Prinsenbeek
wi j zi gen Esser, W.M.
Le Cloches de la Garoupe, 06600 Cap d'Antibe, Frankrijk
wi jzigen Flemer , J.H.
Ommeloop 54c, 3232 SE Brielle
toevoegen Gielis, J.N.
wi jzi gen Hasselt, B.Th.W. van 441 Oak Mesa Place, Oakmont, Santa Rosa Cal . 95405, USA
wijzigen Hendrikx, L.W.M.
Fruithoflaan 122- A61, 2600 Berchem, Belgie
Bloemendaal 11, 4614 CX Bergen op Zoom
overleden Idema, A.M.
Houtvaartkade 24, 2111 BS Aerdenhout
overleden Jong, A. de
Chemin des Muriers 6, Hameau de Corzent , Thonon l es
wi j zigen Lari ve, E. H.
Bains 74200, Frankrij k
wijzigen Louzada- van der
Calle de la Carreta 17, Sitges, Barcelona , Spanje
Laan, F.M.L.
wijzigen Michielsen, K.G.P. "Braemar", 56 Gould Road, Stirling 5152, Australie
Nieuwe Parklaan 177, 2587 BT Den Haag
toevoegen Pellikaan, J.P.
wijzigen Treffers, E.F.
Flat "de Leien"
wijzigen Willemsen, A.D .J . J.P. Coenstraat 24 , 6828 RW Arnhem
Noorddijk 23, 1463 PJ .Noord-Beemster
wi j zigen Wijnberg, A. V.
"Coronado", Shrewsbury Road, Baschurch (Shropshire)
wij zigen Zwalf, J.
SY4 2AZ , Engeland

