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VAN DE VOORZITTER 

HOOGTEPUNTEN VAN DE REUNIE IN LONDEN 

Het is mooi gelegen, dat Tower Hotel, pal aan de Theems, tegenover de onvolprezen Tower 
Bridge. Naast het hotel een haventje, met wat oude schepen enjachten er in. Daaromheen 
oudachtige bouwsels, waaronder de weldadige Dickens Inn, vaak door ons bezocht voor 
een biertje of een hap er tussendoor. 
Nooit hoorde ik de Last Post zo prachtig geblazen als door die hoornblazer van de Grenadier 
Guards op de erebegraafplaats van Mill Hill. Sommigen onder ans misten namen van 
gesneuvelde krijgsmakkers, in bet bijzonder van Marine en Luchtmacht. Naar ik hoop zullen 
zij zich daarover verstaan met whom it concerns. Met Den Haag dus, naar ik veronderstel. 
Hoe geanimeerd was het bij de Nederlandse Ambassadeur en Mevrouw Huydecoper van 
Nigtevecht - barones van Wassenaer, die zo vriendelijk waren ons gezelschap bij zich thuis 
te ontvangen. 
Op Chartwell - Churchill kocht het huis omstreeks 1925 - realiseerden wij ons, dat hier in 
de dertiger jaren het belangrijkste actiecentrum tegen Hitler en diens bende was gevestigd. 
Welk een voorrecht was het om de Generaal John Dutton Frost, een van de grate mannen 
van de slag om Arnhem, daar aan het woord horen. 
Absoluut hoogtepunt was - althans voor mij - de ontvangst door de Lord Mayor van Londen 
in de uit 1750 daterende ambtswoning Mansion House. Voor bet eerst in achthonderdjaren 
bekleedt een vrouw deze hoge functie. Haar man, tijdens de oorlog troepenofficier, vervult 
thans een vooraanstaande positie in het Engelse rechtsbestel: Master of the Rolls. 
Alderman Spratt, vroeger kolonel bij de Coldstream Guards, maakte ons wegwijs in de 
Guildhall, vanouds het Lon dense bestuurscentrum. De oudste delen dateren uit de vijftiende 
eeuw. Onze lunch in de crypt was naar ik vermoed gezelliger dan bet plechtstatiger diner 
dat de Lord Mayor die avond in diezelfde Guildhall aanbood aan de Emir van Bahrein. 
In de kerk van de Austin Friars werd in 1550 de oudste Nederlandse hervonnde gemeente 
ter wereld gesticht. Dat komt, omdat toen de 16-jarige Koning Edward VI, zoon van 
Hendrik VIII en diens derde vrouw Jane Seymour, vrijheid van hervormde eredienst 
verleende aan hen, die de religieuze terreur in de Lage Landen waren ontvlucht. Helaas 
bezweek het kerkgebouw reeds in oktober 1940 onder het Duitse Bombengewalt. De 
herbouwde kerk mag er wezen, maar mist de middeleeuwse mystiek van het verdwenen 
kerkgebouw der Augustijner Broederen. 
Nergens is het uitzicht op Londen zo mooi als vanaf de hoogste verdieping van het Shell
gebouw aan de Theems. Het was nog juist voor donker toen ons daar een borrel werd 
aangeboden. Het genot daarvan werd niet weinig verhoogd door een schitterende zons
ondergang. Daarv66r waren wij vergast op de fenomenaal gepresenteerde rapportage door 
Overste Dunn over de Falklands-opera tie. Een mengsel van ernst en humor en understate
ments, waarvan alleen de Engelsen het recept kennen. 
Oud-Wingcommander en Mevrouw Williams vergastten ons - namens Shell - op een voor
treffelijk diner. 

Al deze hoogtepunten konden worden bereikt dankzij voorbereidend, organisatorisch en 
ondersteunend werk van Frans Jacobs, Freddy Beukers en Jacob de Mos. 

Engelandvaarders zullen altijd van Landen blijven houden. 

F. Th. Dijckmeester 

2 ___________________ _ 

30 APRIL 1984 -----------------

Op de 75e verjaardag van H.K.H. PRINS ES JULIANA werd bet volgende telegram verzonden: 

"Met gevoelens van grote eerbied, erkentelijkheid en genegenheid biedt het Genootschap 
Engelandvaarders Uwe Koninklijke Hoogheid en de gehele Koninklijke Familie zijn hartelijke 
gelukwensen aan. Mogen U nog vele gelukkige jaren beschoren zijn tot zegen van de Uwen 
en ons volk. 

Dijckmeester, Voorzitter 
Borel Rinkes, Secretaris" 
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ONTROERD ZIJN MAG (op onze leeftijd) 

Er is in deze rnaand mei weer heel wat afgeslikt en gehumd en luidruchtig neus gesnoten. 
Wij hebben op TV allemaal (voor zover wonend in Nederland) kunnen getuigen zijn van 
de vele plechtige herdenkingen op 4, 5 en I 0 mei. 
Bovendien kreeg dit jaar Uw redactie echt wel de indruk dat van de zijde van radio en TV 
meer werk werd gemaakt van de herdenkingen. Waarschijnlijk onder de druk van de publieke 
opinie met als voornaarnste punt, de grotere belangstelling van de jeugd voor wat in het 
verleden is gebeurd en hoe dat zich teen heeft afgespeeld. Ook kan politieke onrust een rol 
hebben gespeeld, iets wat zowel ten goede als te·n kwade kan warden uitgelegd. 
Een gebeurtenis die van dit alles los stand, maar nu eenmaal in het kader van de jaarlijkse 
herdenkingen pastte, was de uitreiking van het Verzetsherdenkingskruis aan Z.K.H. Prins 
Bernhard, onze bescherrnheer. Wanneer iemand dit kruis verdiende, dan was hij het wel en 
wij hebben alle waardering voor het Comite dat meende dat als een der laatsten onze 
Prins hiervoor in aanmerking kwam. 
Prinses Juliana en Prins Bernhard gaven voor de kamera van hun oprechte emoties blijk en 
niemand van ans zal het de Prins hebben kwalijk genomen, 1noeilijk uit zijn woorden te 
kunnen komen. Hoogheid, alsnog onze gelukwensen. Wij spreken de wens uit dat U deze 
bijzondere onderscheiding nog lang, in gezondheid zult mogen dragen. 
Een andere roerende en diep ontroerende uitreiking was de posthume toekenning van het 
verzetsherdenkingskruis aan Prinses Wilhelmina (voor ons nog steeds Koningin Wilhelmina). 
H.K.H. Prinses Juliana nam deze onderscheiding in ontvangst en vanzelfsprekend bleven 
onze ogen hierbij verre van droog. 

En dit mocht gerust, want op onze 
leeftijd en bij deze gelegenheid is het 
nonnaal, wanneer wij, die het 'allemaal' 
hebben meegemaakt, eens een keer uit 
ans keurslijf stappen en tonen dat ons 
hart op de juiste plaats zat en nog 
steeds zit. 

G.d.0. 

4MEI1984 __________________ _ 

Bij de jaarlijkse plechtige herdenking voor de gevallenen werd dit jaar, namens ons 
Genootschap, aan de voet van het Nationale Monument op de Dam te AMSTERDAM een 
krans gelegd door onze Ere-voorzitter Mr.H.P.Linthorst Homan en onze Voorzitter Mr. 
F.Th. Dijckmeester. 
Ieder jaar weer een indrukwekkend gebeuren in onze Roerigste Stad, en ditmaal een 
volkomen stilte op het daarvoor bestemde moment. 

4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tezelfder tijd werd in DEN HAAG de jaarlijkse ingetogen herdenkingsplechtigheid ge
houden bij het Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het "Engelandspiel". 
Door Mevr. B.J. Mulder Gemmeke en de Heer F. Dekker werd aan de voet van het fraai 
beeldhouwwerk, namens ons Genootschap, een krans gelegd. Een infonneel samenzijn van 
de deelnemers aan deze plechtigheid, in een van de zalen van het Promenadehotel, besloot 
het gebeuren. 

Op de Erebegraafplaats in LOENEN waar ook vele Engelandvaarders hun laatste rustplaats 
gevonden hebben en waar in de kapel achter het altaar een wandbord is aangebracht waarop 
alle namen van omgekomen Engelandvaarders zijn vermeld, is die middag van de 4e mei 
tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid aldaar namens ons Genootschap een krans 
gelegd door de Heren R.A. Grisnigt en J. van Loon. 

F.M.B. 

MAUTHAUSEN, 6 MEI 1945 - 6 MEI 1984 ---------

Mauthausen, een lieflijk aan de Donau gelegen plaatsje, niet ver van Linz in Oostenrijk, is 
de wereldgeschiedenis irtgegaan als oord van de ergst denkbare verschrikkingen. 
Onder de ruim 2200 concentratiekampen in Europa - nag afgezien van de 114 zuivere 
"Vernichtungslager" - was Mauthausen het enige "Stufe III" - kamp: geen gevangene mocht 
het kamp levend verlaten. Erzijn dan ook 110.000 gevangenen op gruwelijke wijze vermoord, 
van wie zo'n 2000 Nederlanders. 

Sinds het kamp op 6 mei 1945 door de Amerikaanse troepen werd bevrijd, vindt er jaarlijks 
een internationale herdenkingsplechtigheid plaats. Hr. Ms. Ambassadeur in Wenen, Mr.G.W. 
van Barneveld Kooy, terecht van mening dat een delegatie uit ons land daarbij niet mag 
ontbreken, heeft daartoe de heer M. Boerma van de Stichting Nationale Herdenking te 
Den Haag benaderd. Deze heeft het initiatief overgedragen aan de oud-verzetsman Piet 
Roubos (M.W.0,), die vervolgens een delegatie wist te formeren, naast hemzelf, bestaande 
uit de heren Krijn van Herp, Johan Ippel, Jan Kreeuwen en Harrie Roossien, die in ver
schillende sektoren van het verzet - sabotage, ondergrondse pers, onsnappingslijnen - bun 
sporen verdiend hebben terwijl enkelen van hen de concentratiekampen aan den lijve hebben 
ondergaan. Jan Kreeuwen is zelfs als een van de zeer weinigen op die zesde mei 1945 op 
het nippertje uit het nevenkamp Ebensee bevrijd. 

Na de oproep in de vorige "Schakel" heb ik mij bij deze groep kunnen aansluiten: In 1941 
heb ik vele van mijn beste vrienden, opgepakt bij de beruchte razzia op 11 juni 1941 in 
Amsterdam Zuid, in Mauthausen verloren. De wetenschap van hUn dood, door de Duitsers 
bij wijze van intimidatie in die zomennaanden van 1941 ruimschoots bekend gemaakt, is 
de directe aanleiding geweest voor het Engelandvaarderschap, de dienst in 322 squadron 
en tenslotte de overleving van mijzelf. 
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Een aantal in hoofdzaak Engelandvaarders heeft hun inzet voor de bevrijding van ons land 
eveneens in Mauthausen met de dood moeten bekopen: de 54 mannen die moedig en 
volstrekt te goeder trouw in de val van het Englandspiel van Schreieder en consorten zijn 
gelopen1). Na in de loop van 1942/43 gepakt te zijn, werden zij door de Duitsers in Haaren 
bijeengebracht, naar Assen verhuisd en in april 1944 naar het KZLager Rawicz in Polen 
overgebracht. Elf van hen zijn reeds daar omgekomen. Op 6 september 1944 kwamen de 
overgeblevenen, 40 Nederlanders en 7 Engelsen; in Mauthausen aan. Op diezelfde <lag nog, 
alsmede op 7 september zijn zij allen vermoord, na eerst afgebeuld te zijn op de steile on
mogelijke "trappen" van de beruchte steengroeve. 

Aan de voet van die 186 treden, daar waar de Englandspiel-slachtoffers, mijn jeugdvrienden 
en duizenden anderen de dood hebben gevonden, heeft de onvolprezen Nederlandse 
Oorlogsgravenstichting2) reeds enkele jaren geleden een herdenkingsplaquette van de 47 
namen van de Englandspiel-slachtoffers laten aanbrengen. En daar heeft onze kleine 
Nederlandse delegatie in aanwezigheid van de Ambassadeur en een twintigtal in Oostenrijk 
woonachtige landgenoten op 6 mei j.l. ontroerd een krans gelegd. 

Tevens zijn onlangs door de Oorlogsgravenstichting meertalige herdenkingsplaquettes aan
gebracht aan de muur tegenover het crematorium in het eigenlijke concentratiekamp. Het 
is de plek waar de as van de gecremeerde lichamen van onze makkers door behulpzame 
andere ten dode opgeschreven gevangenen van het "crematie-commando" is begraven. Ook 
op die plaats heeft de heer van Barneveld Kooy, tesamen met ons, een krans gelegd. 

Aan de officiele algemene herdenkingsplechtigheden, georganiseerd door de Oesterreichische 
Lagergemeinschaft Mauthausen, namen 24 landen deel, elk met zijn eigen slachtoffers, zijn 
eigen onverteerbare herinneringen aan dit kamp, naar schatting zo'n 5000 personen, oud
gevangenen, maar ook velen van de tweede en derde genera tie. Door elke delegatie werden 
plechtig kransen gedeponeerd bij de algemene herdenkings-cenotaaf midden op de beruchte 
"Appelplatz", behartigenswaardige toespraken werden gehouden o.a. door de Oostenrijkse 
Minister van Binnenlandse Zaken, Karl Blecha, waarbij de dreigende tegenstellingen in onze 
eigen tijd niet werden verheeld. Het stemt hoopvol dat reeds meer dan 1 miljoen Oostenrijkse 
schoolkinderen het kamp Mauthausen met het in al zijn gruwelijkheid indrukwekkende 
museum hebben bezocht en de uiterst instruktieve film hebben gezien. 

Vijf verzetsmensen en een Engelandvaarder hebben een paar dagen vol emoties meegemaakt, 
een stap teruggezet in dat onwaarschijnlijke, pijnlijke, maar helaas o zo echt gebeurde 
verleden. Al heel snel is tussen ons een sfeervan hartverwarmende kameraadschappelijkheid, 
wederzijds begrip en respect ontstaan zowel voor de gedane - en niet gedane - <laden in het 
verleden als voor het verdriet en de overlopende gevoelens nil, waarvoor niemand in deze 
kring van gelijkgestemden zich hoefde te generen, maar die in het "gewone" dagelijkse 
leven verdrongen (moeten) warden. Uit de uitwisselingen van ervaringen bleek weer hoe, 
om te overleven zowel in het aktieve verzet als in een concentratiekamp, een onsje geluk 
vaak van meer waarde is geweest dan kilos verstand. Een moeilijk te accepteren oorlogs
realiteit. 

Ook is mij (weer eens) duidelijk geworden hoe verschillend die twee werelden zijn geweest, 
beide werkend en strijdend voor de bevrijding van ans land: de wereld van het verzet in 
bezet Nederland en die van ons, opererend vanuit Engeland. Aantrekken van de banden 
tussen ons Genootschap en de Stichting Samenwerkend Verzet zal vruchtbaar kunnen zijn, 
zelfs al schrijven wij veertig jaar na dato. 

6 ____________________ _ 

Uit Mauthausen klinkt honderdduizendvoudig slechts een boodschap: "Nooit vergeten", 
overdragen op kinderen en kindskinderen, en alert blijven op de tekenen van een moreel 
afglijden, opdat, wie weet, de mensheid ooit nog eens uit de zwartste bladzijden van haar 
geschiedenis lering moge trekken. 

1) Het gedenkteken Englandspielslachtoffers, meer dan verdiend, eigenlijk op 3 mei 1980 in 
Den Haag onthuld, is eveneens op initiatief van de heer Piet Roubos (M.W.0.) tot stand 
gekomen. Daarbij heeft deze een veelheid van nog steeds onbevredigende controversen 
random dit "Spiel" moeten overwinnen. 

2) De Oorlosgravenstichting heeft in haar kaartsystemen plm. 200.000 in de oorlog omge
komen Nederlanders bijeengebracht. Van slechts 55.000 van hen is een laatste rustplaats 
bekend. De overigen worden herdacht door middel van waardige gedenkboeken. 

Ph. Jacobs 
Rotterdam 

5 MEI 1984, MIDDELBURG -------------

De nationale viering van de bevrijdingsdag vond dit jaar plaats in MIDDELBURG. 

H.M. Koningin Beatrix met aan haar zijde de gelukkig weer herstelde Z.K.H. Prins Claus, 
nam aan deze Zeeuwse bevrijdingsviering deel. 
Oak ons Genootschap, daartoe uitgenodigd, werd bij deze viering door een delegatie onder 
aanvoering van de Voorzitter, vertegenwoordigd. 
Het deel van de viering dat in de fraai gerestaureerde Grote KerkvanMiddelburgplaatsvond, 
liet een diepe indruk achter bij de deelnemers. Hoogtepunt hiervan was de vertoning van 
de film over het Noorse aandeel in de bevrijding van Walcheren, en de aanwezigheid in de 
kerk van een aantal van de Noorse Commandos die in de film voorkwamen. 
Hun namen werden afgeroepen en vervolgens werden zij, onder enthousiaste bijval van de 
in de kerk aanwezigen, aan het Koninklijk paar voorgesteld. 
Een knap staaltje van research van de NOS, die de film van de Noorse "oorlogs-camera-man" 
op de zolders van het provinciehuis ontdekte, en vervolgens in Noorwegen de "mede
spelenden" wist op te sporen. 

Een zeldzaam hoogtepunt in de lange reeks van vieringen van onze bevrijding. 

F.M.B. 

5 MEI 1984, WAGENINGEN --------------

Ben delegatie van ans Genootschap was ook dit jaar aanwezig toen door Z.K.H. Prins 
Bernhard cter Nederlanden een krans werd gelegd bij het monument voor Hotel de Wereld 
te Wageningen. 
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Daarna werd in de aula van de Landbouwhogeschool een aantal toespraken gehouden afge
wisseld door muziek uitgevoerd door het koor en orkest van het Wagenings Lyceum. 
Treff end was de voordracht door C. van Heekeren, die een deel voorlas uit het boek van 
Dr. Bob Nieuwenhuys "Een beetje oorlog", waarin een bepaalde episode uit het voormalig 
Nederlands-lndie, met betrekking tot de internering in de Japanse kampen werd aangehaald. 
Daarna was er voor de genodigden, jong en oud, een informeel samenzijn. Vele genodigde 
jongeren schaarden zich rand de oud-gedienden waarbij zich vele vraaggesprekken ont
wikkelden. Wij troff en een aantal jongeren waarvan de ouders de Jappentijd in Indie hadden 
meegemaakt. 
Oak Z.K.H. zag zich omringd door jong en oud totdat oak voor hem de tijd van vertrek 
moest aanbreken. Bij de uitgang van het gebouw werd hij dan oak door een ieder hartelijk 
uitgewuifd. 

S.T.V. 

8 MEI 1984, KAPELLE (ZEELAND)-----------

Sinds enige malen word ik uitgenodigd samen met Ben Ubbink naar de Stichting 1940-1945-
Zeeland-reunie in Kapelle, waar dit jaar een groep oud-verzetslieden werd toegesproken 
door de Heer van der Leeuw, Voorzitter van de Uitkeringsraad (voonnaligwerkzaam bij het 
centrum van oorlogsdocumentatie ), die ans _vertelde van een aantal anecdotes uit zijn onder
zoekingen van destijds. 
Verschillende van deze verzetsstrijders heb ik weer ontmoet op een bijeenkomst op 15 mei 
jl., te Schin op Geul in Limburg, die daar ieder jaar gedurende een week bijeenkomen. Ze 
leggen dan een kaartje, en maken excursies in de omgeving. Regelmatig warden bij die 
gelegenheid vertegenwoordigers van de Stichting 1940-1945 en van de BPR uitgenodigd. 
Hierdoor ontstaan er inforrnele gesprekken, die weer leiden tot een nag betere samenwerking. 
Ook bestaat er behoefte de werkcontacten met het hoofdkantoor der Stich ting voornoemd 
te handhaven, teneinde een aantal zaken de Engelandvaarders regarderende, aan te halen. 

S.T.V. 

10 MEI 1940 -1984 ----------------

Op 10 mei 1940 overvielen de legers van het barbaarse Nationaal-Socialistische Duitse Rijk, 
Nederland, Belgie en Luxemburg. 
Toen was het onze neutraliteit in de wereldpolitiek, ons zuinig bewapeningsbeleid dat ans 
de das om deed. Zelfs met gebroken geweertjes, gesierd met een fraaie gecalligrafeerde W 
waaronder het jaartal 1898, slaagden onze strijdkrachten erin het overrnachtige Duitse 
leger gedurende 5 lange dagen, weerstand te bieden, a.a. bij de Grebbeberg. 
Die weerstand werd gebroken door het platbranden van Rotterdam en het dreigement dat 
andere grote steden zouden volgen. 
Op 10 mei 1984, uitgesproken op deze zo gevoelige historische datum, meende een deel 
van het Nederlandse volk, hiertoe murw gemaakt door de verenigde media, haar stem te 
moeten laten horen om de weg te effenen ans land wederom in de afgrond van machteloos
heid te storten; om op regering en democratisch gekozen parlement druk uit te oefenen 
onze grenzen open te stellen voor een volgende golf van slavernij. 

a ____________________ _ 

• 

• 

Op 10 mei 1984 echter hadden een aantal positieve organisaties onder aanvoering van de 
welbekende Stichting Geestelijke Weerbaarheid, mede gesteund door oud-strijders en oud
verzetsstrijders organisaties in het Congrescentrum van Ouwehands dierenpark in Rhenen, 
een bijeenkomst belegd ter bezinning op het verleden, het heden en de toekomst van ans 
door opgeklopte interne spanningen, tweespalt en polarisatie bedreigde vaderland. 
Aan deze bijeenkomst ging een stille tocht naar de erebegraafplaats op de Grebbeberg en 
een kranslegging bij het monument der gevallenen aldaar, vooraf. 
Meer dan 1000 person en, all en uitgenodigden, namen hieraan deel. Zij kwamen uit de 
verste hoeken van Nederland met bussen en auto's en vertegenwoordigden vele honderd
duizenden bezorgde Nederlanders. 
Een delegatie van ans Genootschap, dat eveneens daartoe was uitgenodigd, onder leiding 
van onze Ere-voorzitter Mr .H.P. Linthorst Homan, nam aan de bijeenkomst deel. 
Toespraken werden er gehouden door de ex-parlementarier Maarten W. Schakel, de Tilburgse 
hoogleraar Jhr.Dr. F.A.M. Alting van Geusau en Prof.Dr.lr.J.J.C. Voorhoeve, een zeer 
jeugdig liberaal politicus. Allen lieten zij een waarschuwend geluid horen, dat vrijheid en 
veiligheid slechts met een goed uitgerust defensie apparaat bewaard zouden kunnen blijven. 
Schakel sprak over het verleden 1940; Alting Von Geusau, wiens betoog vele malen de 
handen op elkaar kreeg, sprak over de huidige benauwende situatie, waarbij van binnen uit 
gepoogd wordt het westen in een z6 zwakke positie te manoevreren dat vrije volkeren, 
zonder dat daarvoor een oorlog nodig is, zich zullen schikken in een fatale overmacht van 
het marxisme. 
Ook Voorhoeve hamerde op dit stramien. 

De bijeenkomst werd opgeluisterd door het Urker Mannenkoor met soliste, die enkele door 
dame Vera Lynn beroemd geworden liederen zong. 
Oak de Johan Willem Friso Kapel trad op. 
Helaas moest een imponerende bijdrage warden geleverd door een aanzienlijk aantal 
rijkspolitiemensen met honden. Er was door z.g. vredelievenden telefonisch gedreigd de 
bijeenkomst te verstoren. 
Volgens de media zou ene Janmaat bij zijn binnenkomst de deur gewezen zijn. De hele 
mijnheer Janmaat heeft zich niet vertoond, en als hij zich vertoond zou hebben, zou hem 
beleefd doch dringend verzocht zijn geweest rechtsomkeert te maken bij gebrek aan toe
gangsbewijs (zo verklaarde de Secretaris van de organisatie). Oak andere politieke figuren 
(fractievoorzitters) die op Nijpels (VVD) na, niet de moeite genomen hadden om te reageren 
op de uitnodigingen, zou hetzelfde lot getroffen hebben. 
Nijpels bleek helaas de enige politicus nog te zijn die door zijn aanwezigheid toonde voor 
vrede, veiligheid en vrijheid belangstelling te hebben. 

F.M.B. 
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ERE WIE ERE TOEKOMT 

Het deed ons enorm veel genoegen nu eens in de grote pers te kunnen lezen van de daden 
van een dappere vrouw, draagster van de Militaire Willemsorde, Josje Mulder-Gernmeke. 
In de Telegraaf-bijlage "Weekeinde" van 5 mei j.l. lazen we een paginagroot verslag van 
haar <laden en werken, tijdens de bezetting. 
Wij zijn "De Telegraaf' erkentelijk voor deze publicatie. Jammer dater niet tevens verrneld 
is dat haar echtgenoot de Generaal b.d. Joop Mulder eveneens drager is van de Militaire 
Willemsorde. 
Aan het eind van de pagina geeft "Jos Mulder-Gemmeke" haar mening over de toekomst 
van de jeugd in Nederland. Wij geven U deze mening in extenso weer. 

Jos Gemmeke vindt het "misdadig" dat de Raad van Kerken ziCh heeft uitgesproken tegen • 
het plaatsen van raketten. "Jk zou de jeugd er met nadruk op willen wijzen dat. vrijheid 
verliezen het ergste is dat er bestaat en dat alle spanningen, angsten en verdriet die we in de 
oorlog hebben moeten ondergaan om die vrijheid te herkrijgen niet voor niets mogen zijn 
geweest. Juist voor de toekomst van de jeugd mogen we ans niet onttrekken aan onze 
NATO-verplichtingen tot het plaatsen van kmisvluchtwapens hier in he! Westen. Of Rusland 
moet alle kernwapens die op West-Europa gericht zijn eveneens verwijderen. Niets liever 
dan dat." 

Wij vragen ons wel eens af, of de I.K.V.-dwepers (die met al hun vroomheid nog niet bang 
zijn voor een leugen ook) na te hebben meegemaakt wat Mevr. Mulder heeft meegemaakt, 
de onverzettelijkheid zouden kunnen opbrengen zoals zij deed in die dagen. Of zouden de 
meesten daarvoor te verwend en nag te jong zijn. 

G.d.O. 

D-DAY - DE LANGSTE DAG -------------

Rommel had het gqed gezien toen hij tegen een van zijn ondergeschikten opmerkte <lat bij 
een eventuele invasie door de geallieerden, de eerste dag niet alleen beslissend zou zijn, 
maar bovendien de langste dag zou warden. 
Wij lopen er allemaal zo gemakkelijk overheen, maar 6 juni 1944 is inderdaad de langste 
dag geworden. 
Niet alleen voor de bevelvoerende staven maar voor de man in bet veld was deze dag er 
een om nooit te vergeten. 156.000 militairen zetten die dag voet aan wal en van dezen ver
loren er bijna 12.000 het leven. 
Tot op de dag van de bevrijding van Parijs verloren 210.000 mannen het leven, werden 
gewond of vermist. Hierbij zijn dan nog niet geteld de verliezen van Luchtmacht en Vloot. 
Het zou te ver voeren U in deze korte herdenking alleen maar cijfers te noemen. 
De verschrikkingen die al deze duizenden Britten, Amerikanen, Canadezen en andere 
geallieerden voor onze vrijheid hebben moeten meemaken, zijn met geen pen te beschrijven. 
Het is goed om hierbij eens, in alle eerbied, stil te staan en te bedenken waarmee we nu op 
dit moment bezig zijn. 

10-------------------~ 
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I s~;ht~~: .. ~,~~~.~~~~nd\~erzet 1940 -1945 I 
Bl:w h11:u11hcn Z K . H. d 

VOORLOPIG PROGRAMMA "DAG VAN HET VERZET" 1984 
============================================= 
31 Augustus, Generaal Winkelmankazerne, Nunspeet. 
Het voorlopige programma omvat d e volgende onder
delen en heeft een Gelders karakter: 

9.30-10. 30 Aankomst. 
Openingsconcert door het Artillerie Trompetter
korps met buitengewone vlaggenparade. 

11. 30 Toespraak door de heer P.J.G. Molthoff,voorzitter 
van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. 

12.30 Lunch; in de manschappenkantine zijn op divers e 
plaatsen belegde broodjes en koffie, thee of melk 
verkrijgbaar. 

14.30 Optreden van het "Ettens Mannenkoor" bestaande 
uit 100 man, nationaal en internationaal bekend, 
afgewisseld met: Drumband Fanfare en Groep 
Vendeliers en het Schuttersgilde uit Loil (bij 
Di dam). 

17.30 

Toespraak door de heer J.J.G.Boot,oud-burgemeester 
en schrijver van het boek 11 Burgemeester in oorlogs
tijd11. 

Maaltijd in de eetzaal. Begin 17.30 ; einde 19.00 . 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de wijze 

1 
l 

van betaling thans anders geregeld. Dit o.m. in ' 
verband met de uitgebreidheid van het complex, ~ 
waardoor het mogelijk is dat de deelnemers de deel-
namepri j s niet kunnen afdragen. j 
U dient zo spoedig mogelijk ' het n evenstaand aan- · 
meldingsformulier (of een fotocopie als u het blad 
niet wilt beschadigen) ingevuld op t e sturen. 
Indi en uw betaling in de maand juli nog niet binnen 
i s, sturen wij u een acceptgirokaart. Na ontvangst 
van uw overmakin~ zenden wij u in augustus de 
to egangskaart(en). 

STICHTING SAMENWERKEND VERZET 1940 -1945 
======================================= 

AANMELDINGSFORMULIER "DAG VAN HET VERZET 11 1984 
============================================== 

s.v. p. zo spoedig mogelijk doch voor 1 Juli in gesloten 
gefrankeerde enveloppe (70 ct.) toezenden aan: 

Organisatiecomite 11 DAG VAN HET VERZET 11 
Postbus 306 
3840 AH HARDERWIJK 

naam: 

straat: 

postcode:- --------- plaats: -------------------------

aankruisen wat van toepassing is a.u.b. 

lid van: D NFR/VVN D EXPOGt 0 THE ESG.APE 

0 ENUELANDV. 0 FRIESL~40-45 0 C.O.V.V.S. 
vergezetd van echtgeno(o)t(e) of een in~roduce 

Oja Oneen 
reist: D met eigen vervoer of met anderen mee 

ri met openbaar vervoer 

datum•------------------- handtekening: 

*Wie zich heeft aangemeld en betaald ontvangt in de lo op 
van augustus een toegangsbewijs. Alleen op vertoon van 
dit bewijs kan toegang tot het kazerneterrein worden ver
leend. 
De totale kosten bedragen f. 25. --per persoon. Dit bedrag 
dient voor 10 augustus 1984 te warden overgemaakt op 
Postrekening No. 55.97.597 of Bankrekening: Algemene Bank 
Nederland No. 59.70. 14.973 t.n.v. Penningmeester Organisa
tie Comite "Dag van het Verzet 11 . 
Noteer hieronder nogmaals duidelijk uw naam en. adres. De 
strook wordt als adresstrook op uw toegangsbewijs geplakt. 

naam: 

straat: 

postcode: p l aats: -----------------------



' 

Wij hebben een schuld, een ereschuld, aan die honderdduizenden die voor ans, ongevraagd, 
het leven hebben gegeven. In de overtuiging dat zij vochten voor de bevrijding van ans, 
van Europa. 
Het schaamrood stijgt ans naar de kaken wanneer we bedenken water tot heden, wat ervan 
geworden is en wat we met deze vrijheid aan het doen zijn. 

G.d.O. 

23JUNI1984 _________________ ~ 

Op deze dag vond in de legerplaats Crailoo te Laren (NH) de reunie plaats van de "Stichting 
Eerbetoon Z.K.H. Prins Bernhard" 
Onder de velen die daartoe ook in 1981 waren uitgenodigd waren wederom een 40-tal 
Engelandvaarders. 
In ans volgende nummer hopen wij verslag te kunnen doen van deze bijeenkomst. 

DANKJEWEL VOOR D-DAY -------------

HOLLANDSE INV ASIE BIJ RAMSGATE 

Onder het motto DUTCH D-DAY RETURN hebben talrijke Nederlanders op 9 en lOjuni 
uiting gegeven aan hun gevoelens van bewondering en erkentelijkheid jegens de Engelsen. 
Directe aanleiding daartoe vonnde het feit, dat de Geallieerden veertig jaar geleden met 
man en macht de nazis in Normandie te lijf gingen. Daarnaast werd in herinnering gebracht, 
dat op 6 mei 1 941 vier Engelandvaarders (Beelaerts van Blokland, Boomsma, Lindeman en 
Steen) in een gekaapt Duits watervliegtuig het strand van Broadstairs, op de meest oostelijke 
punt van het graafschap Kent, wisten te bereiken. 
Auteur-organisator Jan Hof was er op bewonderenswaardige wijze in.geslaagd een groat 
aantal welwillende krachten te bundelen. De gemeentebesturen van Broadstairs, Margate en 
Ramsgate (verenigd in het District Thanet), diverse plaatselijke instellingen en organisaties -
waaronder het te Margate gevestigde amusementspark van de heren Bem·boom - hadden 
eendrachtig voorbereidend werk verricht. Van Nederlandse zijde werd aan de organisatie 
deelgenomen door de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart, bet Kon. Ned. Watersport Verbond, 
de Dutch Dakota Association en diverse onder het Ministerie van Defensie ressorterende 
diensten. Alles bekwaam gecoOrdineerd door Jan Hof. 
De resultaten overtroffen de hooggestemde verwachtingen. Een aantal Nederlanders, inclusief 
vertegenwoordigers van de pers, werd per Dakota - zojuist luchtwaardig verklaard - van het 
oude Schiphol naar het niet ver van Ramsgate gelegen militaire vliegveld Manston gevlogen. 
De bemanning bestond uit zeer competente vrijwillig(st)ers. 
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Het weer was prachtig en vanaf de white cliffs van Broadstairs kwameiJ. de Nederlandse 
jachten aan de oostelijke horizon in 't gezicht. De vlootschouw werd in perfecte formatie 
uitgevoerd. Daarna bleven de schepen voor anker voor de kust liggen, mooi gepavoiseerd. 
Vervolgens lieten Nederlandse parachutisten zien hoe gemakkelijk het lijkt om uit een 
vliegtuig te springen en precies op de aangegeven plek op het strand neer te komen. Het 
talrijke publiek was opgetogen over deze manifestaties. Het was ook adembenernend mooi 
om te zien. 
Na een ontvangst door het gemeentebestuur volgde een massale maaltijd in de grote zaal 
van de Winter Gardens te Margate. Honderden namen er aan deel: de bemanningen der 
Nederlandse jachten, de parachutisten, Engelandvaarders, Engelse oud-strijders, gemeente
bestuurders en wie niet al. Enige leerling-kokkinnen en -koks van de Kokschool in Zwolle 
hadden gezorgd voor de schotels. Er werden warmgesternde toespraken gehouden en de 
dansvloer was druk bezocht. 
Op Pinksterzondagochtend was er een korte en treffende ceremonie bij het oorlogsmonument 
te Margate. Ook van Nederlandse zijde werden kransen gelegd. 
's Middags bracht de PH- DDA ons weer Schipholwaarts, laagvliegend over de Deltawerken, 
de Biesbosch en het Hollandse polderland. Een ereronde boven Schiphol - met toestemming 
van de verkeerstoren uiteraard - en een biertje in de gezellige bar in het oude Schiphol 
besloot deze Dutch D-Day Return. 
Het Engelandvaarders-schildje voor de Voorzitter van de Thanet District Council en voor 
Jan Hof was welverdiend. 

F.Th.D. 

MONUMENT KONINGIN WILHELMINA---------

Zoals velen Uwer bekend is werden reeds ettelijke vruchteloze pogingen in het werk gesteld 
om tot een waardig monument voor deze grate Oranje-vorstin te komen. Ook in dit tijd
schrift heb ik daarvoor al eerder een lans gebroken. 

Door een gelukkig toeval werd onze opmerkzaamheid gevestigd op een Haags Kunstenaar, 
die zijn artistieke talenten paart aan een warme interesse voor het Oranjehuis, nl. de Heer 
E.L. W.R. Baron Speyart van Woerden. 
Deze schiep een ontwerp, bestaande uit een achtergrond in relief van 28 Oranje's met hun 
vrouwen, respectievelijk consorten, plm. 1580 - 1980, waarbij traditiegetrouw de regerende 
vorstin niet werd afgebeeld. V 66r deze achtergrond, geheel alleen, de figuur van Koningin 
Wilhelmina. Alle figuren warden gegoten in brans, ter grootte van 2.20 m. Deze groep werd 
gedacht tegenover het Paleis Noordeinde tegen de Gotische zaal die blijkbaar uitnodigend 
haar wand beschik.baar wil stellen, of in de Haagse Grote Kerk. De hierbij afgedrukte foto's 
van de hand van twee Haagse fotografen geven een goede indruk van het ontwerp. Op de 
ene foto warden de eersten in de rij, t.w. Willem de Zwijger, Maurits, Frederik Hendrik, 
Willem II en Willem III telkens met hun vrouwen afgebeeld (foto v. Mulken). Op de tweede 
een nag globale schets van de drie-dimensionale afbeelding van ons all er Koningin Wilhelmina 
(foto v. Beurden). 

12~~~~~~~~~~~~~~ 

Een aantal "Engelandvaarders" heeft het 
ontwerp gezien en is van rnening dat dit een 
waardige herinnering kan zijn aan Haar, die 
als Mens en als Moeder van het Verzet- en 
de "Engelandvaarders" zulk een grote 
plaats inneemt in onze harten. 
Wij kunnen de kunstenaar die <lit schiep 
dankbaar zijn voor zijn vertolking van onze 
wens en hopen van ganser harte dat dit 
moge leiden tot uitvoering en plaatsing 
zoals boven aangegeven. 

Tenslotte moge warden vermeld <lat de 
"Oranje's", die het on twerp zagen er 
eveneens positief tegenover stonden. 
Gaarne Uw adhesiebetuigingen ! ! 

Aan: 
W.A.Klaver 
Kamperfoelielaan 9 
3233 CG Oostvoorne 
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ONZEEIGEN ........ ---------------

REUNlE - VRIJDAG21SEPTEMBER1984 _______ _ 

Plaats: Prins Bernhardkazerne aan de Burg. Wuytierslaan 198 te Amersfoort. 

Programma: vanaf 10.30 uur aankornst reiinisten, registratie en koffie met cake in de 
Onderofficiers Mess. 

om 11.00 uur bar open. 

om 11-30 uur aankomst van onze Beschermheer Z.K.H. Prins Bernhard der 
Nederlanden, die hopelijk aan de gezamenlijke maaltijd zal deelnemen. 

om 13.30 uur tot 15.00 uur uitgebreide Nassi Goreng met 1 fles bier of 
frisdrank. 

om 15.00 uur foto reilnisten op de trap voor een der gebouwen, en daarop 
aansluitend onder voorbehoud van prevalerende dienstbelangen, een optreden 
van het befaamde Trompetterskorps der Cavalerie. 

om 15.30 uur bezoek aan de Historische Verzameling Cavalerie, danwel 
bezichtiging van hedendaagse voertuigen Cavalerie of de film "Gepantserde 
miters" kan worden bekeken. 

om 16.15 bestaat de mogelijkheid van een borreltje en hapje in de 0.0. Mess. 

om 17 .00 uur het einde van een hopelijk geslaagde reilnie. 

De Bernhardkazerne is als volgt te bereiken: 

Uit welke richting ook komende, rijden naar de Stichtse Rotonde bij Amersfoort. Komende 
uit de richting Den Haag - Utrecht - Amersfoort over de Utrechtse weg v66r de Rotonde 
maar voorbij de stoplichten, linksaf slaan. Daarna weer eerste weg linksaf, de Daan Fockema
laan en voorbij het Shell station linkaf, de weg vervolgen en weer linkaf naar de kazerne. 
Komende uit de richting Amsterdam tot aan de Rotonde richting Utrecht aanhouden, 
daarna bij de Rotonde richting Amersfoort rechtsaf, dan meteen linksaf en vervolgens 
rechtsaf de Daan F ockemalaan opdraaien tot voorbij het Shell station. 
Voor hen die met openbaar vervoer komen is het goed te weten dat het NS-station ca. 20 
minuten !open van de Bemhardkazerne ligt. Er rijdt openbaar busvervoer in de richting van 
de kazerne, waarna het nog 5 minuten lopen is. 

Opgave voor deelneming middels overmaking van fl. 25,- p.p. op giro 359500 ten name 
van Genootschap Engelandvaarders te Rotterdam. 
Oak kan gebruik gemaakt warden van de bankrekening van het Genootschap 54.55.46.826 
te Rotterdam. 
Aangezien de kazerne 14 dagen v66r de dag van de reilnie een definitieve opgave van het 
aantal deelnemers wil hebben, sluit de inschrijving (via betaling) op woensdag 5 september 
1984. 
Nadien binnenkomende inschrijvingen zullen worden geretourneerd. 

De Evenementencommisse J .A. Bakker 
J. de Mos 
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APPEL1984-----------------~ 

In ons aprilnumrner kondigden wij de onder deze titel geplande "wereld-retinie" aan. Naar 
ons is :rhedegedeeld blijkt het ontbreken van subsidies en onvoldoende sponsortoezeggingen 
de organisatoren voor zodanige problemen te hebben gesteld, dat deze hebben moeten 
afzien van het doorgaan van de bijeenkomst. 
Spijtig, dat het optimisme te groat is geweest. 

STICHTING ORANJE-HOTEL -------------

Het bestuur van deze Stichting verzoekt mede te delen dat de jaarlijkse herdenking in de 
Scheveningse Gevangenis zal plaatsvinden op "zaterdag 29 september 1984". 
Wie nadere gegevens wenst te ontvangen gelieve zich te rich ten tot bovengenoemde Stich ting, 
Willem de Zwijgerlaan 114. 2582 EV Den Haag, Tel. 070 - 55 30 18 (Hr. W.A. Brug). 

REGIO ZUID ------------------

Op vrijdag 30 maart j.1. vond in Motel Gilze-Rijen de voorjaarsreilnie plaats. De deelname, 
36 personen, was minder dan anders, <loch niettemin erg gezelli__g. 
Ook dit keer weer gasten uit Belgie - Engelandvaarders die daar nu wonen- alsmede uit 
Amsterdam en Den Haag die ontdekt hebben dat het leven in B;abant goed is. 

Onze najaarsreiinie zal plaatsvinden op vrijdag 16 november a.s. Aanvang 17 .00 uur. 
Wederom in Motel Gilze-Rijen. Noteer dit in Uw agenda. 
Engelandvaarders die willen komen maar gehinderd wordendoorvervoersproblemen, gelieve 
zulks met de aanmelding te doen weten aan onderstaande organisatoren. Er zijn altijd 
mogelijkheden aanwezig om transportproblemen op te lossen. 

Bram Grisnigt 01646- 34 15 

Corvan Remmen 01650- 36488 

Toine Lazeroms 04132- 64884 

MILITAIRE PENSIOENGRONDSLAGEN ---------

Naar aanleiding van het bericht in "De Schakel" van april 1984 no. 21 reageerden voor 10 
mei in totaal 12 Engelandvaarders. Aan ieder van hen werd per omgaande een bevestiging 
van ontvangst verstuurd. In sommige gevallen werd tevens om nadere bijzonderheden 
verzocht. Hopelijk zal ieder die twijfelt of hij al dan niet zal reageren snel beslissen. De 
Sociale Commissie zal dan de inventarisatie spoedig kunnen afronden en ook met ans 
Bestuur een standpunt bepalen. 
Vermoedelijk zal de behandeling van zaken die na 1 September warden gemeld moeten 
wachten tot er beslist is over eerder aanhangig gemaakte zaken. 
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ENGELANDVAREN(SLOT)~~~~~~~~~~~~-

Bovenstaande kop kwarn vele malen voot in de laatste "Schakels". De reis is inmiddels 
achter de rug en de Voorzitter heeft er in zijn voorwoord een haast alles omvattend verslag 
van gegeven_ 
Het in herhaling vervallen zou noch voor de lezer noch voor de schrijvers van andere 
verslagen bevredigend zijn. Dank aan hen die zich de moeite getroostten hun enthousiaste 
reisverslag op papier te zetten. 

Wat nog even de moeite van het vermelden waard bleef is de stop die er door de bussen op 
de terugweg van de Nederlandse erebegraafplaats Mill Hill gemaakt werd bij "Oranjehaven" 
door de huidige bewoners met een eenvoudig maar welgemeend bloemetje, - bijeengehouden 
door rood-wit-blauw lint -versierd. Uitstappen en foto's maken was het consigne. 

De voortreffelijke ontvangst ten huize van onze ambassadeur werd voorafgegaan door een 
bijna anderhalf uur durende zoektocht van de Engelse buschauffeurs naar het elitaire 
diplomatenbuurtje achter Kensington Palace. 
De saucijzenbroodjes en liversticks waren toen aangebrand. Het wachten op de bussen met 
inhoud bij de ambassadeur was ook voor uw verslaggever, die per taxi "na zou komen", 
een zenuwslopende aangelegenheid. 
Aan de ambassadeur werd de ingelijste foto van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina 
en H.K.H. Prinses Juliana in september 1944 aan "Oranjehaven" als herinnering overhandigd. 

16~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Chartwell, Major General John D. Frost en Mrs. Frost bij bun vertrek. Ons schildje zou een 
ereplaats krijgen. 

Mansion House, Lord Mayor of the City of London, Dame Mary Donaldson, Col. Alderman 
G. Spratt en onze Voorzitter. 

Guildhall met het beeld van de grate Churchill op de achtergrond Brig. Generaal J. Beelaerts 
van Blokland, the Lord Mayor en onze Voorzitter. 

Voorafgaande aan het voortreffelijke diner ons door Shell -aangeboden op de 23e verdieping 
van Shell Centre, werden wij door de persofficier van de Falklandsoperatie Lt.Col Dunn 
op sublieme wijze op de hoogte gesteld van het wel en wee van die operatie. 
Een ongebruikelijke geste van de spreker aan zijn toehoorders was een aanbieding aan de 
voorzitter van eeh speciaal voor deze gelegenheid gegraveerde karaf met glas. 

Op het drinkglas staat gegraveerd: "Gij Zijt De Schakel Tussen Hen, Die Thuis Eleven, En 
Mij." Koningin Wilhelmina. 
Op de karaf zijn gegraveerd: 
1. portretten van Koninging Wilhelmina en Sir Winston Churchill 
2. het vignet van het Genootschap Engelandvaarders 
3. een citaat van Winston Churchill: 

This is no war of chieftains or of Princes, of dynasties of nation ambition; it is a war of 
peoples and of causes. There are vast numbers not only ilJ: this island but in every land, 
who will render faithful service in this war; but whose name§ will never be known, whose 
names will never be known, whose deeds will never be re.corded. This is a war of the 
unknown warriors; 
daaronder het facsimile van de handtekening van Sir Winston S. Churchill. 

Deze foto is vervaardigd door Arnold Heine Jansen. 
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De graveur L. Bradford was een vriend van Dunn. Na thuiskomst vertolkte voorzitter 
Dijckmeester ons aller gevoelens van waardering in een brief aan graveur Bradford. Uit diens 
antwoord halen wij enkele passages aan: 

"Van de "vaarders" (Engelandvaarders dus, D.) weet ik alles af en ik ken en ontmoette vroeger 
en nu veel Nederlanders. lk heb een meer dan hoge achting voor Nederland en de Neder
landers. Ook ik ben een soort "vaarder" (traveller). Ik diende in het Canadese leger; werd 
uit Engeland teruggestuurd en ontslagen uit het leger. Dus ging ik terug naar de koopvaardij, 
waarbij ik tevoren was geweest en kwam terug in Engeland. Began opnieuw als een vrij
willige, onbetaalde soldaat. Ik kwam - nag steeds als vrijwilliger- bij de Amerikaanse troepen, 
die de operatie "Vleesmolen" onder leiding van Generaal Patton aan het voorbereiden 
waren. Toen mijn zweefvliegtuig las kwam (er staat "unstuck"; naar ik vermoed betekent 
dat het loshaken van een "glider", D.) was ik zo gelukkig Nederland te bereiken. Ik werd 
opgevangen door een politieman, H. v.d. Velde, \Vagenborgen (bedoeld is Wageningen, 
naar ik vermoed, D.) en werd teruggeleid naar de Canadees-Schotse fonnaties, waarbij ik 
aangesloten bleef en diende als een onbetaalde soldaat tot aan het einde der vijandelijkheden. 
Ik trok met de Canadese Schotten door Apeldoorn en andere dorpen en steden in Nederland. 
Ik voel mij dankbaar tegenover de Nederlanders en realiseer mij uit eigen ervaring, hoe 
weinig men zich in de wereld rekenschap geeft van de jonge Nederlanders, die in 1940 op 
zo bewonderenswaardige wijze hun menselijkheid bewaarden en in de moeilijkste bezettings
situatie zich teweer stelden tegen de bezetters. Te zijner tijd zal de geschiedenis die on
bekende Nederlandse strijders vermelden. 
Niet alleen de Engelandvaarders, maar oak de pilotenhulp van Escape en de tallozen, die 
niet handelden op bevel, maar vanuit een ingeboren verlangen tot versterkingvan de broeder
schap der mensen en tot bescherming daarvan. Nooit kan ik de Nederlanders terugbetalen 
voor de hulp, noch voor de onverdiende hoogstaande en ware vriendschap, die zij mij be 
toonden. 
Het graveren van de waterkaraf verschafte mij veel genoegen en plezier. Wanneer het mij 
mogelijk is om Nederland te bezoeken zal ik U zeker opzoeken". 

De met de dagboot Sheerness - Vlissingen terugvarende Engelandvaarders en hunne echtge
noten konden bij het uitvaren van de Theemsmonding terugblikken op een bijzonder 
geslaagd verblijf in good old England. 

FMB 

Toelichting op nevenstaand fotocollage; 

1. op de trappen van "Oranjehaven"; 2. Jacob de Mos, bewoonster"Oranjehaven" en Frans 
Jacobs; 3. de ambassadeur, <liens echtgenote en onze voorzitter; 4. Generaal Frost met 
echtgenote in gesprek met Jan Beelaerts van Blok.land; 5. in Mansion House, Lord Mayor 
met voorzitter, daarachter Aldennan Spratt; 6. in Guildhall voor het standbeeld van Winston 
Churchill. 

NB. 
Deelnemers aan het evenement gelieven voor de Guildhall groepsfoto, voorzover men zelf erop voorkomt, 
fl. 7 ,50 over te maken op Giro of Bankrekening van de Stich ting (zie titelpagina). Deze foto's werden ans 
als vanzelfsprekend toegezonden. 
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ADRESSENBESTAND Stichting Genootschap Engclandvaarders. 
Aanvulling no. 6 per I juli 1984 toe te voegen aan de 
adressenlijst van de "Schakel" no. 16 van december 1982. 

OVERLEDEN 

Fruin, J.A. 
Goudenburg, M. 

NIEUW TOEGETREDEN 

Brackel, F.J.G. 'De Pannenhoef76 Mierdense Dijk 

Bruin, L. 
Daalhuyzcin, Th.M. 

Schagen, P.J. 

Wiersma, S.K. 

Vijzelstraat 54 
706 Chalet Court 
Hidden VaUey Lake 

14 Eye Brook Close 

63 New Road 

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN 

Coenen, W.N. 
Dagger RMWO, G.A. 

Fuchter, J.H.G. 

Ganderheyden, P.L. 
Gimbrere, L.J. 
Jacobs, Ph. 
Luberti, F. 

Luykenaar, J.H. 

Meijnderts, F.E. 
Michiels van Kessenich, 
Jhr. Mr. A.M.W.P. 

Susan, S. 
Zwan, N. van der 

CORRECTIES 

Flemer, J. 

Meer, J.P.H. van der 

Schrijverspark 151 
'Highbarn' Shaw End 

POE 458 

Schoonderloostraat 379 
Baronielaan 74 
Oostmaaslaan 2 5 6 
3015 Regina Avenue 

Halifaxcountry RRI 

Roos c n Doornhof 19 

25 Rue Saint Maurice 

Plecht 12 
Houtrustweg 308 

'The Pines', Mc Kenzie Road 
POB 1614 

'Longras', The Island 

2584 GT 

3901 PJ 

3024 TT 
5052 BO 
3063 DC 

3844 DJ 

1276 HG 
2583 EV 

Orbais, Belgie 
Amsterdam 

2391 Poppel, 
Belgie 
Scheveningen 

Lawrenceburg, 
47025 USA 
Loughborough, 
Leics LEl 1-0PS 
Engeland 
Abbeywood 
London SE2"0PN 
Engeland 

Veenendaal 
Patton, Kendal, 
Cumbria LAS 9DW 
Engel and 
Willeton WA6155 
Australie 
Rotterdam 
Goirle 
Rotterdam 
Regina (Sask) 
Canada 
Tangine (Nova 
Scotia) Canada 
Harderwijk 

69008 Lyon, 
Frankrijk 
Huizen 
Den Haag 

Pinehurst 
NC 28374 USA 
Midsomer Norton 
Avon BA3 2HQ 

Wie kan ons help'en aan de huidige adressen van ondergenoemde Engelandvaarders? 

Adres (met !aatste ons bekende woonplaats) thans onbekend: 

Gutteling, C. 
Kiezenbrink, C. 
Lemmens, V .C. 
Nauta, F.R. 
Veugelers, P.H. 
Vollaerts, M.A.J. 

Gilli ts (Natal) Z. Afr.? 
Zutphen? 
Noordwijkerhout? 
Madrid? 
's Hertogenbosch? 
Braunton (Devon) U.K.? 

ADRESWIJZIGINGEN OF CORRECTIES GAARNE AAN: 

E.H. Doerrleben Floris Grijpstraat 5 
2596 XC 's-Gravenhagc 
Tel. 070- 24 79 61 
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