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VAN DE VOORZITIER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Om het voortbestaan te verzekeren van de herdenking van de gevallenen en de vie ring
van de bevrijding heeft het daartoe door de Regering ingestelde comite nieuwe
plannen bekend gemaakt.
Gelukkig werd afgezien van het onzalige plan de herdenking op 4 mei geheel te
laten vervallen, hoewel er wel is over gedacht.
Tot onze spijt werd echter bepaald dat alle herdenkingen om 20.00 uur plaats vinden
om het nationale karakter van de lrerdenking aan te geven.
Dat betekent dat de Nationale Herdenking die al 27 jaar met Hare Majesteit de
Koningin om 15.00 uur bij het Nationaal Monument in Amsterdam plaats vindt, zal
worden samengevoegd met de plaatselijke herdenking op de Dam om 20.00 uur.
De herdenking bij het Engelandspiel-monument in Den Haag blijft echter op 15.00
uur, en die op de Oorlogsbegraafplaats in Loenen wordt verschoven naar 14.00 uur.
Toen de verenigingen, waarvan de leden zich tijdens de tweede wereldoorlog op
enigerlei wijze tegen de vijand hebben verzet op deze wijziging werden geattendeerd
door verontruste makkers, die van de plannen hoorden, was er al niets meer aan te
doen.
De grootst mogelijke meerderheid van deze verenigingen was tegen deze verandering
en liet dat het comite weten.

IN MEMORIAM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JAN DAMMINGA
Op 6 maart jl. overleed na een langdurige ziekte onze mede-Engelandvaarder
Jan Damminga. Ondanks zijn physieke beperkingen nam hij nog volop deel aan de
organisatie van de "Zwedengangersreiinie" in Delfzijl.
In Jan verliezen wij in het Noorden een bijzondere gesprekspartner; het was goed
toeven daar in zijn huis aan de voet van de Martinitoren, waarbij het gesprek via de
gemeenschappelijke nautische noemer vaak weer op Zweden terugkwam, ons
doorgangsstation naar de Koopvaardij in Engeland.
Tot het laatst toe was hij doende met zijn boek, een standaardwerk over de Groninger
werven en scheepvaart. Er is in voorzien dat het uitgegeven wordt, een posthume eer
voor een veelzijdig man. Het beste blijft hij mij bij volgens de laatste regels van
John Masefield's "Sea Fever":
I must go down to the seas again,

to the vagrant gypsy life,
To the gull's way and to the wale's way where
the wind's like a whetted knife.
And all I ask is a merry yarn from
a laughing fellow-rover
And quiet sleep and sweet dream
when the long trick's over.
P. J. Teensma

Het comite had echter de beslissing al genomen (zonder overleg met de betrokkenen)
en toen wij - na aandringen - werden gehoord, werd er ook niet meer naar ons
geluisterd.
Voor hen, die in het verleden om 15.00 uur naar de Nationale Herdenking in
Amsterdam gingen en om 20.00 uur hun plaatselijke Herdenking bijwoonden, zal
het wel even wennen zijn.

REUNIE 1988 _ _ _ _~--~-----~-----Er zal door enkelen een keuze moeten worden gemaakt tussen de "eigen" herdenking
en het vertegenwoordigen van hun vereniging in Amsterdam.
Wij zullen daar ongetwijfeld we! uitkomen. Het is alleen treurig dat weer - te vroeg en
te abrupt - aan tradities een eind wordt gemaakt zonder rekening te houden met
de gevoelens van zovelen die "erbij" waren.

Deze zal plaats vinden op dinsdag 4oktober1988.
Plaats: Koning Willem III kazerne van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
te Apeldoom: Aanvang 11.00 uur.
Het gedetailleerde programma en de acceptgiroformulieren voor de aanmelding
volgen in het juli-nummer van de SCHAKEL.

Rudi Hemmes

FMB
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4EN5MEI1988 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

In zijn voorwoord laat onze voorzitter weten dat de herdenking op 4 mei te
Amsterdam niet op het gebruikelijke tijdstip plaats zal vinden. Niet om 15.00 uur
maar om 20.00 uur zal de plechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam in
Amsterdam zich voltrekken. Bij het Monument voor de slachtoffers van het
Engelandspiel aan de Hogeweg te Den Haag blijft het om 15.00 uur, en op de Erebegraafplaats in Loenen wordt het 14.00 uur. Er zullen namens ons Genootschap
wederom kransen worden gelegd.
Voor het Defile te Wageningen op 5 mei kan het Genootschap vertegenwoordigd
worden door een delegatie van niet meer dan 6 man die dan in groepsverband
meedoen in het kader van de organisaties aangesloten bij de Stichting Samenwerkend
Verzet 1940-1945. Dit uiterst geringe aantal houdt verband met de beschikbare
plaatsen in de kerk waar de deelnemers aan het defile samenkomen. Zij die aan dit
defile mee willen doen dienen zich, direct na ontvangst van de SCHAKEL, telefonisch
op te geven bij onze secretaris H. Wensink, 070-6425 36. Hierbij het eigen telefoonnummer vermelden. In volgorde van binnenkomst zullen de eerste zes gegadigden
door de secretaris worden teruggebeld voor het ontvangen van nadere organisatorische details.
Men moet zich niet voor deze groep aanmelden wanneer men uit andere hoofde,
bijv. Irenebrigade of Koninklijke Marine zich reeds heeft opgegeven aan die
groeperingen.

OORLOGSGRAVEN MILL HILL ENGELAND - - - - - - - - De in of om Engeland tijdens de oorlog omgekomen leden van de Nederlandse
strijdkrachten zijn bijna allen begraven op een daarvoor bestemd gedeelte van
bovengemelde begraafplaats. Ook is daar een monument geplaatst ter nagedachtenis
aan die gevallenen. Velen onzer zullen daarwel eens een bezoek hebben gebracht.
Telkenjare, op 4 mei, zorgt de in Engeland wonende Engelandvaarder Frans Jacobs,
daar voor een bloemstuk of krans namens ons Genootschap.
Deze begraafplaats dreigt nu te worden opgeheven en Frans Jacobs, attent en
zorgzaam als immer, bericht ons het volgende:

MILL HILL CARE

Aangezien ik mag aannemen dat de datum van onze volgende bijeenkomst van
Engelandvaarders in de drie noordelijke provincies in ieder geval in de agenda's van
onze belangstellende makkers staat gegrift doch mogelijk wat minder scherp in
onze respectievelijke geheugens, zo lijkt het mij dienstig om een en ander bij deze
nog eens aan te scherpen.
Woensdag 18mei1988 hopen wij elkaar weer in goede gezondheid te ontmoeten en
wel van ca. 10.30 uur tot ca. 16.00 uur in Cafe-Restaurant Boschhuis in Groningen.

Naar aanleiding van de verontrustende berichten in de Nederlandse en de Engelse
pers, alsmede een recente TV-reportage in het Verenigd Koninkrijk plus een brief
van een mede-Engelandvaarder Herman Speyer, is het misschien nuttig een enkel
woord hieraan te wijden in de SCHAKEL. Ik zal u details besparen.
Voor wat betreft de verzorging in het algemeen van de (gehele) begraafplaats is er
een ernstige achteruitgang te constateren. Het Nederlandse Ereveld werd onderhouden door de toenmalige eigenaar, Westminster City Council en op basis van een
bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Groot Brittannie door de War Grave
Commission. De lokale overheidsverzorging is weggevallen nu Westminster City
Council voor de prijs van 15 pence (f 0,50) de begraafplaats heeft verkocht.
Echter de War Grave Commission blijft onderhoud plegen, vandaar dat het
Nederlandse Ereveld er minder slecht aan toe is.
Ook de Nederlandse Ambassade houdt geregeld toezicht. Maandelijks bezoekt
een lid van de staf van de Nederlandse Landmacht-attache (kolonel J. Smit) Mill
Hill. Kolonel Smit verzekerde mij dat tot op heden de situatie redelijk onder controle
is, we! duidelijk minder verzorgd dan voorheen. Dit laatste als direct gevolg van de
halvering van het onderhoudsbudget.
De Nederlandse Ambassadeur wordt eveneens op de hoogte gehouden. Het zal u
genoegen doen te vernemen, dat ook H.M. Koningin Beatrix interesse heeft getoond
en verzocht heeft om op de hoogte te worden gehouden.
Op dit moment lijkt er geen reden verdere actie te ontketenen.
Na de 4 mei herdenking zal ik in de eerste daarop volgende SCHAKEL u nader
inlichten, wellicht vergezeld van een enkele foto. Overbodig te beloven, dat ik v66r
4 mei, in overleg met de Nederlandse Ambassade, mij op de hoogte zal stellen.

Coen Kleiverda

Frans Jacobs
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VAN DE BESTUURSTAFEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PROMOTIE W. S. DE L O O S - - - - - - - - - - - - - - -

Veel bestuursleden en ook uw redacteur ontvingen in de Kersttijd en bij de Jaarwisseling veel goede wensen, ook vanuit de meest verwijderde uithoeken van de
wereld. De verbondenheid met het vaderland via de SCHAKEL kwam in deze
wensen tot uitdrukking. Veel dank namens het bestuur voor die goede wensen en
de vele blijken van waardering voor het werk dat gedaan wordt.
Het inkomsten en uitgavenpatroon van de Stichting stelt de penningmeester wederom
in staat de uitgave van de SCHAKEL op dezelfde voet voort te zetten. De bijdragen
voor 1988, waarbij er gelukkig weer een aantal waren die boven het richtbedrag
uitkwamen, waren tot op 1 maart jl. in aantal ongeveer gelijk aan het vorig jaar,
bijna 300.
Aan de samenstelling van de nieuwe adreslijst wordt hard gewerkt, met name door
Mevr. M. Borel Rinkes. De verzending hopen wij voor half mei te kunnen doen
plaats vinden.
Bij de herdenking van de sterfdag van H.M. Koningin Wilhelmina op 28 november
1987 in de Nieuwe Kerk te Delft, zorgde ons bestuurslid Jacob de Mos voor het
aanbrengen van een portret van H.M. alsmede de Nederlandse driekleur bij de
door ons Genootschap geschonken plaquette. Besloten werd dat zowel portret als
vlag permanent daar zullen blijven hangen. Ons Genootschap zal in het vervolg de
Sterfdag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 28 november bij het onlangs
onthulde Monument tegenover het Paleis Noordeinde in Den Haag herdenken,
terwijl op Haar verjaardag, 31 augustus, bij de Koninklijke Crypte in de Nieuwe Kerk
te Delft door het Genootschap passende aandacht zal worden geschonken.

Hij die de fakkel van ons aller vriend en toeverlaat, Dr. Hans Hers, heeft overgenomen, Wolter S. de Loos, is op 5 februari aan de Rijksuniversiteit te Groningen
gepromoveerd tot Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen.
In de aula van de Universiteit werd de promotie bijgewoond door Engelandvaarder
Coen Kleiverda die op verzoek van het bestuur van ons Genootschap daar aanwezig
was als lid van onze Sociale Commissie
Dat dit geen doctoraat in de Geneeskunde is geweest zullen de mannetjes-ratten,
die een voorname rol bij het promotieonderzoek hebben gespeeld, wel op hun
geweten hebben; vandaar dan ook de natuurwetenschappelijke sector. In ieder
geval heeft het onderzoek resultaten opgeleverd die ten goede zullen komen aan de
patienten van Dr. de Loos.
Als niet ingewijden in de materie hebben noch Kleiverda noch uw redacteur iets
begrepen van de hun toegezonden samenvatting van het proefschrift.
Enkele stellingen bij het proefschrift spraken wat meer aan:
11. "Cellisten brommen zo vaak doordat de cello tegen de thorax rust."
12. "De verkeerssituatie in de Groningse binnenstad doet het hart sneller kloppen
ongeacht sexe of cyclusfase van de verkeersdeelnemer."
Na de promotie was Kleiverda in de gelegenheid de jonge doctor en zijn familie met
de gebeurtenis te feliciteren.
Dr. de Loos, die in Rotterdam woont, recipieerde daar de volgende dag nog een
keer voor zijn in de randstad wonende vrienden en relaties. Daar hebben bestuurslid
Jacob de Mos en uw redacteur van de gelegenheid gebruik gemaakt de Loos namens
het Genootschap te complimenteren met zijn prestatie en de hoop uit te spreken
dat hij nog vele jaren zijn heilzame werk voor o.a. onze mede-Engelandvaarders,
die een beroep op hem moeten doen, zal kunnen verrichten.

Voor degenen die in de Frederikkazerne in Den Haag de maandelijkse eerste-Vrijdagborrel tot zich nemen, is het van belang te weten dat in de maanden mei, juni en juli
de Officiersmess verbouwd zal worden. Dit zal vooral gevolgen hebben voor degenen
die na de borrel willen blijven eten. De regelmatige deelnemers zullen nog apart
worden ingelicht.

FMB

Tenslotte, de archivering van de hier en daar verspreide stukken en documenten,
kwam wederom ter sprake. De mogelijkheid om een professionele aanpak te verwezenlijken komt dichterbij.
FMB

, " Wanneer heh je je Fiihrer het laatst gezien? ·•
1Daily Express I
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Ons werd verzocht het volgende persbericht in de SCHAKEL op te nemen:
Op 16 november 1987 heeft Prof. Dr. Norman Myers, Bijzonder Hoogleraar in de
faculteit der biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op het vakgebied van de
Internationale aspecten van de natuurbescherming, zijn ambt aanvaard met het
houden van een oratie getiteld: "Nature conservation at global level: the scientific
issues". De benoeming van Prof. Myers, die tot de meest vooraanstaande en
invloedrijke personen behoort op het gebied van de natuurbescherming, wordt van
groat belang geacht voor de Nederlandse bijdrage aan de internationale natuurbescherming.
Prof. Myers heeft een groat aantal wetenschappelijke verhandelingen op zijn naam
staan waaronder: "The lost ark", "The long African day", "The primary resource"
en "Gaia Atlas, draaiboek voor een leefbare wereld".

"DAG VAN HET VERZET" 1988

=========================
GENERAAL

WI~KELMANKAZERNE,TE

NUNSPEET

--===============================
WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Deze dag heett een lndi6ch

ka~akte~

lij ontvang6t dan ook kottie met lndi6che cake.

Aanvang 10.00 uur
Optred~:

De leerstoel "Internationale aspecten van de natuurbescherming" werd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard", ingesteld door de Stichting
"Verjaardag Prins Bernhard", welke in 1976 is opgericht door Oud-Strijders en
Oud-Verzetslieden. Ondermeer uit deze kringen zijn zeer veel giften ontvangen,
welke in belangrijke mate hebben bijgedragen tot het realiseren van de leerstoel.
Tijdens de inaugurele plechtigheid in de aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht
waren Z.K.H. Prins Bernhard en H.K.H. Prinses Juliana aanwezig.
Prof. Myers gaf in een indrukwekkend betoog een inzicht in de factoren en omstandigheden die een ernstige bedreiging vormen voor voortbestaan van talloze plant- en
diersoorten. Hij betoogde dat grate wetenschappelijke onderzoekingen nodig zijn
om de omwenteling tot stand te brengen die in kort tijdsbestek moet plaatsvinden
om onze biologische wereld te redden.

*

het dameskoor 11 Terpsychore 11 met o.a. Nederlandse en
Indische liedjes. (40 dames) o.l.v. Mevr.P.v.Hulst.

~•

Indisch orkestj e 11 Angklung 11 met bamboe-instrumenten
(20 personen) in klederdracht.

*

documentaire film over het oude Indie.

* Bernard Drukker bespeelt het Hammondorgel.

*

*

Spreker R.Boekholt, kolonel der Fuseliers, Adjudant
i.b.d. van H.M. de Koningin; nieuwe commandant van
Bronbeek; Voorzitter Stichting Herdenking 15 augustus 1945.
Eregast de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, Mr. Drs.L.C.Brinkman.
Dit jaar wordt een Indische rijsttafel aan tafel geserveerd.
bij de toegangsprijs is verder inbegrepen een aperitief
en een pils of ander drankje bij de maaltijd.
Er zijr, voor iedereen zitplaatsen!

Zijn slotconclusie was dat alle wetenschappelijke inspanningen er op moeten zijn
gericht het hoofd te bieden aan de grate uitdaging van het huidige tijdperk: dat
miljoenen plant- en diersoorten warden bedreigd en miljoenen soorten kunnen
warden gered tot behoud van een leefbare wereld.

Voor hen die ver van huis zijn, is een reispakket beschikbaar met hartige broodjes en melk (extra kosten
f. 2.50)
Aanmelden: voor 15 juli uitsluitend door overschrijving
van f. 25.-- per persoon op Girorekening Nr.51.66.870 of
Bankrekening: Bondsspaarbank Nr.91.41.30.307 ten name van
11 Comite Dag van het Verzet" Arnhemsebovenweg 16, (Flat 14)
3708 TA ZEIST.
De toegangskaarten worden U half augustus toegezonden.
In verband met te treffen voorzieningen s.v.p. aanmelden
voor 15 augustus.
Einde reunie 16.30 uur

-.-.-.-.-.
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VAN DE SOCIALE COMMISSIE - - - - - - - - - - - - - BUITENGEWOON PENSIOEN-WEDUWE (Groot-Weduwe en Klein-Weduwe
Buitengewoon Pensioen).
Bij het klimmen der jaren verliezen wij meer en meer Engelandvaarders uit onze
gelederen. In een aantal gevallen blijft de weduwe achter zonder een stuk zekerheid.
Niet altijd wordt zij beschermd door diverse voorzieningen.
Alleen die weduwen worden in bepaalde mate beschermd, wanneer de echtgenoot
een Buitengewoon Pensioen werd toegekend met een invaliditeit van 60% en hoger.
Vanaf en boven deze percentage is-er sprake van een zg. Groot-weduwe-B.P.
Aangezien het niet onmogelijk is dat door eventuele te verwachten wetswijzigingen
een invaliditeitsherziening na de 65-jarige leeftijd wordt afgeschaft, ware te overwegen om thans rechtsstreeks bij de Buitengewone Pensioen Raad te Heerlen een
medische herziening (herkeuring) aan te vragen: onder opgave van Registratie- en
Stamnummer.
Zulks ondersteund door rapporten eigen medici, als er sprake is van medischpsychische verslechtering, die weer verband houdt met het oorlogsverleden (causaal
verband) ! Het gaat bijv. om mensen die 40 of 50% invalide waren, doch inmiddels
in feite 60% of meer invalide werden.
Om een globale berekening te maken van zo een weduwe-B.P. gebruike men de
formule:
P delen door 40 maal 65 % maal de grondslag. Of heel in het kort: aantal huwelijksjaren man gedeeld door 40 maal 65% van de grondslag B.P.
(Zie bijgaande wettekst B.P. Art.17-1, a) en i) Stsbl.404 d.d. 24-7-1974).
Bovengenoemde grondslag vindt men globaal in kolom nr. 24 (ev. onderste bedrag
in deze kolom) van de Pensioensbeslissing (het zg. grote B.P.R.-vel met de ca. 54
kolommen/rubrieken).
Deze grondslagcijfers maal P/40e maal 65%, geeft dan het weduwe-B.P. ongeveer
weer. De uitkomst wordtwel weer gekort met een deelAAW/AOW, eigen inkomen
enz., doch bij de weduwe minder dan bij de B.P.-echtgenoot zelf.
Men kan altijd zijn berekening verififaen middels een telefoontje naar de B.P.R.
(telefoonnummer links onder pensioenbeslissingsvel) of naar de Stichting 1940-1945 in
de buurt.
Die weduwen echter, waarvan de echtgenoot een B .P. had van minder dan 60 % ,
kunnen evenwel ook in aanmerking komen nl. voor het zg. Klein-weduwe-B.P.
Deze wordt berekend als volgt: de echtgenoot had bijv. 30 % invaliditeit: 30 %
invaliditeit echtgenoot maal grondslag (kolom 24) maal 65 % .

10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ongeacht de hoogte van de invaliditeitspercentage van de echtgenoot-B.P. komen
alle B.P.-weduwen in aanmerking voor een zg."overlijdensuitkering" van de B.P.R.
Deze uitkering staat buiten het weduwe-B .P., en is gebaseerd op de laatste genoten
twee-maanden Buitengewoon-Pensioen van de overleden echtgenoot, kortingsvrij
en belastingvrij !
Deze uitkering wordt bovendien meteen uitbetaald na het overlijden ter overbrugging
van de B.P.-weduwe-aanvrage proceduretijd, en wel door de Stichting 1940-1945
namens de B.P.R.
Het is dus van het grootste belang dat al de weduwen van overleden Engelandvaarders
die een B.P. hadden, onverwijld zulks melden ( onder toezending van copie overlijdensakte) zowel naar de B.P.R. te Heerlen als naar de Stichting 1940-1945, met
verzoek om de nodige aanvraagformulieren.
Middels inlichting bij de B .P.R./St. 1940-1945 (voor buiten Nederland verblijvende
EV-ers gelieve de Heer P. van Munster St. 1940-1945 - B.P.-buitenland, Postbus
41809, 1009 DA Amsterdam, Nederland te benaderen) is het raadzaam om nu een
en ander voor te bereiden.
Dit onderwerp dus in "grote" lijnen.

A-17-1
§ 2. Van de berekening van hetbuitengewoon pensioen
Artikel 17
1974,Stb.~

24-7-74

Het buitengewoon pensioen. bedoeld in de artikelen 14 en 15, bedraagt:
a. voor de weduwe, wier echtgenoot het leven heeft verloren in verband met het verzet, dan wel is overleden aan de gevolgen van verwonding, verrninking, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4, alsmede voor de weduwe van de deelnemer aan het verzet, die is overleden door andere oorzaken dan hiervoor genoemd en wiens invaliditeit,
waamaar zijn buitengewoon pensioen laatstelijk was of zou zijn berekend, tenminste zestig procent bedroeg, vijfenzestig procent van de
pensioengrondslag, die op grond van het bepaalde in artikel 8 of artikel
41 a voor de echtgenoot heett of zou hebben gegolden, indien deze als
deelnemer aan het verzet recht op buitengewoon pensioen had of zou
hebben gehad. lndien er bij het over1ijden v.an de deelnemer aan het
verzet tevens recht of krachtens artikel 14, tweede lid, uitzicht op een of
meerdere buitengewone pensioenen, als bedoeld onder i, bestaat,
. wordt het buitengewoon weduwenpensioen met he! bedrag daarvan
verrninderd;

----------------------~11

HISTORISCHE ENGELANDVAARDERS - - - - - - - - - - -

1974,Stb.404
24-7-74

Van de hand van onze oud-Voorzitter E Th. Dijckmeester, ontvingen wij enige tijd
geleden navolgende bijdrage:

i. voor de gewezen echl:iel!ote van een overleden dec!neme; aa;;
het verzet, die is overleden a.an de gevolgen van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4, alsmede voor de gewezen echtgenote van een overleden deelnerner aan het verzet, die is
overleden door andere oorzaken dan hiervoor genoemd en wiens invaliditeit, waamaar zijn buitengewoon pensioen laatstelijk was of zou zijn
berekend, ten minste zestig procent bedrQ§g_, een bedrag, berekend
volgens de formule:

HISTORISCHE ENGELANDVAARDERS

1

p
65
40 x 100 x q,

Dit jaar zal het drie eeuwen geleden zijn dat Stadhouder Willem III en Mary Stuart
hun historische Engelandvaart volvoerden. Na de Normandische verovering in
1066 was de landingsoperatie van november 1688 de tweede en de laatste die slaagde.
De Leidse hoogleraar Bachrach heeft er onlangs op gewezen, dat de kroning van
Willem en Mary een geheel nieuw tijdperk voor Engeland heeft ingeleid. De Glorious
Revolution was niet alleen een politieke ommekeer, maar ook een financieeleconomische, een bestuurlijke, een wetenschappelijke en het begin van een sociale;
dat alles met een aanzienlijke Nederlandse inbreng.
Onder Stadhouder-Koning Willem III en Koningin Mary - de eerste "constitutionele"
monarchen in de Britse geschiedenis - werd Engeland een grote mogendheid, onder
welks leiding de continentale Geallieerden het imperialisme van Lodewijk XIV
wisten te beteugelen.
Tussen Engeland en de Nederlanden ontstond een opzienbarende vervlechting op
de gebieden van wetenschap, architectuur, muziek, tuinaanleg en zomeer. De stichting
van de Bank of England en van Lloyd's zijn evenzeer resultaten van die periode.
Van alles staat er op stapel om in 1988 aan de Engels-Nederlandse verbondenheid
opnieuw gestalte te geven. Niet alleen zal het Holland Festival in het teken staan
van Willem en Mary, er zullen bovendien nog diverse andere activiteiten op touw
worden gezet ter herdenking van deze grote Engelandvaarders. In beide landen
zijn ter voorbereiding van een en ander instellingen in 't leven geroepen; voorzitter
van de Nederlandse stichting is Engelandvaarder G. Krayenhoff. In short: voor
Engelandvaarders zal er in het komende jaar veel te beleven zijn.

inwe!ke formuie:
p voorstett: het aantal volle jaren, gedurende hetwelk de man in zijn
leeltijdsperiode van 25 tot 65 jaar met de vrouw gehuwd is geweest,
vermeerderd met het aantal voile jaren, gedurende hetwelk de man in
dezelfde leeftijdsperiode v66r het sluiten van dat huwelijk zonder onderbreking ongehuwd is geweest, en
q voorstelt: de pensioengrondslag, welke op grond van het bepaalde
in artikel 8 of artikel 41 a voor de man op het tijdstip van-zijn overlijden
go!d-0! ZCYJ hebben Qeook:len:

Sam G. Timmers Verhoeven

Tot zover onze oud-Voorzitter.

j

'

j

I

Hi]

wordt gdeidelijk
gedemobilisuerd

~J
a~n

iDILill! Sketch)

" ls dal. !I~ Ontvanger lier
Belastinqen 1 W-01, ik kan
net nfet.
Go&de morgen."
(Daitu M frrc,r)
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Ook in de media wordt uitvoerig aandacht besteed aan de zg. Willem en Mary
evenementen die ons de komende tijd te wachten staan. Uit hetAlgemeen Dagblad
van zaterdag 21februari1988, reproduceren wij enkele passages die enige nostalgie
bij ons Engelandvaarders zullen oproepen.
Wie herinnert zich niet van een zondagmiddagbezoek, het Hampton Court Palace.
Willem III en Mary lieten dit optrekje grondig verbouwen en bewoonbaar maken.
De spreuk: "Je Maintiendrai" kwam je overal tegen en bijna alles doet herinneren
aan de glorieuze periode dat "Oranje" daar woonde.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-13

Ook Kensington Palace bood onderdak aan Willem en Mary. De grote Engelse
architect Sir Christopher Wren, die de ingrijpende verbouwingen van Kensington
Palace en Hampton Court Palace voor zijn rekening nam, dacht soms in Nederlandse
begrippen.
ZO KWAM WILLEM III OP BRITSE TROON
Hoe komt een Nederlandse stadhouder op de Engelse troon terecht ? Heel eenvoudig:
Hij trouwt met de dochter van de Engelse koning Jacobus II en zegt vervolgens van
harte "ja" als hem gevraagd wordt de scepter van schoonpapa over te nemen.
Jacobus II, die men veel te dictatoriaal vond, vluchtte halsoverkop het land uit toen
Willem III met 11.000 man voetvolk en 3.000 ruiters voet aan Engelse wal zette en
richting Londen trok. Dat was op 15 november 1688. Op 11 april 1689 werden onze
stadhouder en Mary gekroond tot Koning en Koningin van Engeland, Schotland en
Ierland. De Roemrijke Omwenteling (Glorious Revolution) was een feit. Met
meer rechten voor het volk, dankzij nieuwe wetten zoals de Bill of Rights en de
Toleration Act.
Maar er gebeurde aanzienlijk meer. Willem III die zijn echtgenote acht jaar overleefde
en in 1702 overleed, trok ta! van Nederlandse kunstenaars naar zich toe die vaak
geruime tijd in Londen bleven. Ook het prachtige houtsnijwerk van de in Rotterdam
en Amsterdam opgegroeide Engelsman Grinling Gibbons sprak Willem III erg aan.
Gibbons die op negentienjarige leeftijd voorgoed naar Groot-Brittannie reisde,
wordt door veel Engelsen beschouwd als een van de beroemdste Nederlandse
kunstenaars die in hun land woonde en werkte. "Maar kent u hem dan niet ?", werd
ons met de nodige verbazing gevraagd door onze toch zo ervaren gids Katie Lucas.
"Het is toch echt een landgenoot van u. Hij sprak een ratjetoe van Engels en
Nederlands. Nou dan!"
Een misverstand ... Grinling, over wiens jeugd ook bij ons weinig bekend is (en over
wie in een naslagwerk inderdaad wordt gezegd dat hij van Nederlandse herkomst ZOU
zijn) was Engelsman; in Rotterdam geboren uit Engelse ouders. Hij werkte, zegt
men, een tijdje bij de Amsterdamse beeldhouwer Artus Quellin. Kort nadat hij
naar Londen ging, reisde Arnold Quellin, zoon van Artus, hem na.
Dat over en weer gereis van Engelsen naar ons land en Nederlanders naar de overkant
heeft al met al zeker 150 jaar geduurd en begon al lang voor de komst van Willem III,
die overigens 66k heel wat afreisde. Hij was immers tevens stadhouder van Holland
en verbleef vaak op Het Loo in Apeldoorn.
14~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De contacten over en weer begonnen rond 1585 bij de ondertekening van het
vriendschapsverdrag tussen Engeland en Holland (the White Paper) en lie pen door
tot halfweg de achttiende eeuw. Vooral op het gebied van cultuur en wetenschap
werd er veel uitgewisseld. Als gevolg daarvan hangen nu honderden werken van
beroemdheden als Rembrandt, Cuyp, Bo!, etc. overal in Engeland. Engelse poeten
deden het op hun beurt uitstekend in de Lage Landen en verder werden er aan de
lopende band huwelijken gesloten tussen beide nationaliteiten, zo ook tussen de
Oranjes en het Engelse koningshuis. Dat ging zelfs achter elkaar door: stadhouder
Willem II trouwt prinses Mary, dochter van Karel I, Willem III huwt zijn eerste
nicht Mary en Willem IV vraagt (en krijgt) de hand van prinses Anne, dochter van
George IL

KUK OP TOEN
Waffle, sloop, skipper, landscape, skates, sinds lang ingeburgerde Engelse woorden
waarvan de herkomst niet ver is te zoeken: de Nederlandse taal. Bewijzen van de
eeuwenoude nauwe betrekkingen tussen onze beide landen.
Wie in Engeland zijn ogen de kost geeft vindt op vele plaatsen ook de materiele
bewijzen. Vooral in Londen. Neem Westminster Abbey, moederkerk van het Britse
Gemenebest, in het hartje van Londen. Hier werden Willem en Mary op 11 april
1689 gekroond en .. .later begraven.
Het grote gebouw recht tegenover de hoofdingang van Westminster Abbey. Dat is
de oude Middlesex Guildhall. Het is al lang in gebruik als gerechtsgebouw. Jaren
geleden moest ik er eens zijn en toen de partier merkte dat ik Nederlander was,
nam hij me mee naar een ingelijste oorkonde aan de muur in de ha!. Daarop stond
dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog een rechtbank zitting heeft gehouden waar
Nederlandse koopvaardijpersoneel zich moest verantwoorden. De handtekeningen
van Koningin Wilhelmina en van premier Gerbrandy staan onder de oorkonde die
is gesierd met het Nederlandse wapen. Krachtige pennestreken van de twee mensen
die tijdens de donkere oorlogsjaren leiding hebben gegeven aan de Nederlandse
zaak in de strijd tegen de Duitsers. Bent u toevallig in het deftige Belgravia, niet ver
van Buckingham Palace, dan is het aardig om Chester Square op te zoeken. Een
plein zoals u gezien heeft in de vermaarde televisie-serie Upstairs Downstairs. Welnu,
op nummer 77 heeft Wilhelmina een dee! van de oorlog gewoond. Een bord aan de
gevel vertelt het.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15

DE GEESTELIJKE VADER VAN DE SINASPRIL _ _ _ _ _ _ __

En dan is er natuurlijk de Dutch Church, in Austin Friars, ingeklemd tussen de
kantoorkolossen van de City, het financiele hart van Londen. Dit gebouw is net
een, in strakke lijnen, gebouwde tempel, maar met een onmiskenbaar Nederlandse
torenspits. Het staat op de plaats van de oude Nederlandse kerk die tijdens de oorlog
door bommen is vewoest. Koning Edward VI, heeft in 1550 het kerkgebouw
overgedragen aan protestantse vluchtelingen uit de Lage Landen. Het document
(charter) waarin dat werd vastgelegd, is nog steeds in het bezit van de Nederlandse
kerk.

Engelandvaarders halen niet altijd en alleen de publiciteit voor datgene wat zij in 19401945 hebben uitgevoerd.
Zo een Engelandvaarder is Philip Jacobs uit Rotterdam.
Vrijwel elk ouderpaar met kinderen in Nederland heeft we! een doosje Sinaspril in
huis voor het geval zoon of dochter wat verhoging mocht hebben of niet kan slapen
vanwege de hoofdpijn, zo begint een artikel in een Rotterdamse krant van december
1987. Ruim dertig jaar geleden werd dit sinasprilletje door Philip Jacobs bij een
chemische fabriek op de Vondelingenplaat (Pernis) ontwikkeld.

EERSTE STEEN

Jacobs ging in december jl. met pensioen als ziekenhuis-apotheker en klinischchemicus verbonden aan het Eudokia-Ziekenhuis te Rotterdam. Bij zijn afscheid
werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, als bekroning voor
zijn pharmaceutische, klinisch-chemische en organisatorische aktiviteiten waarmede
hij vele diensten aan de mensheid heeft bewezen. Wij laten de krant verder aan het
woord:

Prinses Irene legde na de oorlog de eerste steen voor de nieuwe kerk; haar moeder,
koningin Juliana heeft de herbouwde kerk in 1954 officieel geopend.
Tijdens de oorlog werd elk jaar in de meidagen een herdenkingsplechtigheid
gehouden in de rui"ne van de kerk, bijgewoond door Koningin Wilhelmina.
Ik herinner me nog een dag in juni 1966 dat Juliana er opnieuw kwam, ditmaal om
een glas-in-loodraam te onthullen ter nagedachtenis aan haar moeder. Een sobere
plechtigheid, heel indrukwekkend, zoals de vorstin na afloop zei. Het smalle raam
is in zacht rood, blauw, gee! en groen uitgevoerd met Wilhelmina als moeder des
volks, moeder van het verzet en moeder des vaderlands.
Vijf jaar later was er in dezelfde kerk opnieuw eerbetoon aan Wilhelmina. Op 31
augustus (zij werd destijds op 31 augustus geboren) onthulden vijftig Engelandvaarders een gedenkplaat met deze tekst: In eerbiedige nagedachtenis aan
H.M. Koningin Wilhelmina - moeder der Engelandvaarders. Deze plaat is onder
het gedenkraam aangebracht.

FMB

In de loop der jaren heeft het sinasprilletje zeker ook kritiek te verduren gekregen.
Artsen en apothekers vroegen zich af of je een medicijn wel als snoepje op de markt
kon brengen, immers in een onbewaakt ogenblik zouden kinderen een heel doosje
leeg kunnen "snoepen". De laatste episode in de geschiedenis van het oranje pilletje
deed zich enkele j aren terug voor. Artsen ontdekten dat Sinaspril prima toegepast kon
worden als medicijn tegen hele lichte beroertes, de zogenaamde TIA. Elke dag
een sinasprilletje bleek in dit geval ook bij volwassenen primate werken.
Uiteraard heeft Jacobs deze laatste ontwikkeling van "zijn" ontdekking niet voorzien.
Eigenlijk was hij deze fase in zijn loopbaan - van 1951 tot 1957 werkte hij als industrieapotheker op de Vondelingenplaat - vrijwel vergeten.
Zo is hij ten nauwste betrokken geweest bij de oprichting van de Europese Vereniging
van Ziekenhuisapothekers (EVZA). Bij deze organisatie treedt hij op als min of
meer informele tolk, want naast het Nederlands spreekt de cosmopoliet nog vijf
moderne talen. Die talenkennis is een uitvloeisel van de oorlog, net zoals zijn functie
in de vereniging die ijverde voor het oprichten van een monument in het concentratiekamp Mauthausen. Philip Jacobs is van Joodse afkomst en met uitzondering van
zijn broer verloor hij tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn he le familie. Zelf wist
Jacobs de dans te ontspringen door uit Nederland weg te vluchten. Dat deed hij op
1 mei 1942, de dag dat in ons land de Joden verplicht werden om de Davidster te
gaan dragen. Via Belgie kwam hij, geholpen door de Witte Brigade, in het Franse
Amboise. Daar werd hij als patient opgenomen in het ziekenhuis, waar hij volgestopt
werd met allerlei lekkernijen. Aansterken moest, omdat Jacobs de Cher over
moest zwemmen, de rivier die de demarcatielijn vormde met het nog "vrije"
Frankrijk.

16-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ik ben in 1971 enkele dagen met de toen niet meer zo jonge Engelandvaarders opgetrokken. We reden op zeker moment langs Bayswater Road waar tijdens de oorlog de
club van deze naar Engeland ontkomen vaderlanders was gevestigd. Sommigen
wisten niet meer precies in welk huis. Mevrouw H.E. Turksma, moeder van het tehuis
van de Engelandvaarders, die bij de reiinie was, aarzelde geen moment: "Nummer
23!", riep ze enthousiast uit. Voor al die kerels een geweldig moment van herkenning
en herinnering.
N.B. Met hartelijke dank aan het Algemeen Dagblad dat het mij zo gemakkelijk
maakte dit artikel onder uw aandacht te kunnen brengen.

Door een blunder van bet Franse verzet werd Jacobs toch gearresteerd maar hij
slaagde erin om weer vrij te komen. Via Spanje en Cura<;ao kwam Jacobs uiteindelijk
in Canada terecht. Na een eerste militaire opleiding werd de Engelandvaarder met
17.000 andere militairen aan boord van de Queen Elizabeth van New York naar
Glasgow in Schotland vervoerd.
Daar kwam hij bij bet 322-fighter squadron van de Royal Air Force terecht. "Helaas
mocht ik niet vliegen vanwege mijn ogen", zegt Jacobs waarbij de spijt nog in zijn
stem doorklinkt. "Uit frustratie dat ik in de oorlog niet mocht vliegen ben ik later
met sportvliegen begonnen. Dat doe ik zeer regelmatig vanaf Zestienhoven of
vliegveld Zeeland."

Tot zover gedeelten van hetgeen een journalist optekende uit de mond van onze
mede-Engelandvaarder Philip Jacobs. Het mag best wel eens in onze SCHAKEL
vermeld worden. Er waren destijds onder de Engelandvaarders vele geestelijken
van verschillende denominatie. Een "geestelijke vader" is echter een uitzondering
in ons gezelschap.
FMB
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=Ph. Jacobs

Als bewapeningsmonteur en instructeur voor de vrije Fransen heeft Jacobs zich verder
verdienstelijk gemaakt in de oorlog tegen de nazi's. Uit handen van Koningin
Wilhelmina ontving hij daarvoor het Kruis van Verdienste. Later werd Jacobs ook
onderscheiden met het Oorlogsherinneringskruis en het Verzetsherdenkingskruis.
Na de oorlog pakte Jacobs de draad van zijn apothekersstudie weer snel op. In rap
tempo behaalde hij het diploma en na een korte carriere als industrieapotheker
kwam hij bij Eudokia in Rotterdam terecht.
18~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,,Stoor je v_ooral niet aan mij •.. ik ben maar de piloot."

(Punch)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~19

CORRESPONDENTIE~~~~~~~~~~~~~~~~~

I.

Engelandvaarder Han Boschman uit Ardross in West-Australie begeleidde zijn
jaarlijkse bijdrage met de volgende ontboezeming:
"Het grote (?) evenement hier is de komende viering van de Bicentennial. Gezien
dit van de overheid uitgaat veronderstel ik dat de bedoeling is dat wij plotseling
gaan gloeien van vaderlandsliefde (voor Australie). Of het die uitwerking zal hebben
is aan twijfel onderhevig. Hier, in de West, is men nogal lauw: West-Australie bestaat
pas 158 jaar, geen 200 en bovendien is er dat beetje "rivalite" tussen de Eastern States
en West-Australie, the Cinderella State. De Aboriginals vinden het allemaal niet zo
passend als de Joden het zouden vinden om een grote fuif op te zetten voor het
ontstaan van het nazisme ....... maar een party is toch altijd leuk!"
Wij vinden het leuk als wij u zo nu en dan een lo kale mening van de andere kant van
de wereld kunnen publiceren.

II.
Engelandvaarder Dirk Hagemeyer, die in Colorado U.S.A. woont reageert op het
artikel "Waar blijft de tijd" in het decembernummer van de SCHAKEL.

Van Engelandvaarder F. van den Brink uit Heerhugowaard ontvingen wij onderstaande spontane reactie op een mededeling in het NOS-journaal van 15 januari jl.:
"Op deze dag hoorde ik via de T.V. dat mensen die vrijwillig voor de vijand gingen
werken, speciaal de pendelaars die dicht bij de grens woonden, een pensioen krijgen.
Wat mijzelf is overkomen, bij de Raad van Arbeid te Alkmaar; mijn vraag daar
was: hoe zit het met mijn rentezegels in de oorlogsjaren? Antwoord van de Raad
vanArbeid: U zat aan de verkeerde kant!Toen heb ik bijna die ambtenaarover zijn
bureau getrokken. Ik wilde dit even kwijt en zet dit maar in de SCHAKEL."
Wij kunnen ons deze reactie best voorstellen. Ook wij hebben deze uitzending
gezien en gehoord en daarbij onze wenkbrauwen hoog opgetrokken.
De Nederlandse autoriteiten treffen echter geen verwijt in deze. De in de uitzending
bedoelde zg. pensioenen van enkele tientjes per maand, blijken te worden verstrekt
door de Duitse overheid op basis van de daar geldende sociale wetgeving. Deze
uitkeringen worden slechts verstrekt aan hen die, in het Oosten des lands wonende,
als pendelaars over de grens gingen werken, zowel v66r, tijdens en na de oorlog. De
Nederlandse overheid heeft hier niets mee te maken en kan zoiets ook niet verhinderen.
FMB

"Het deed mij denken aan ons bezoek bij Koningin Wilhelmina in december 1942,
nadat wij na veel moeilijkheden op de Noordzee met een klein bootje Engeland
hadden bereikt, of liever gezegd nabij de Engelse kust door een Engelse Torpedobootjager waren opgepikt.
De thee, de wandeling met Hare Majesteit in de tuin, alles kwam weer duidelijk
voor ogen. En daarna per auto terug naar Londen. Aanvankelijk was het zeer stil
in die auto, totdat Piet Smits, een eenvoudige binnenvaartschipper, - die ons bootje
reeds enige tijd in zijn groentenschuit verborgen had, meenam van Den Haag naar
de Zuid-Hollandse eilanden met steeds het gevaar dat zijn schip zou worden ge"inspecteerd, - opeens zei: " dat was net alsof je bij je tante op bezoek was."
Die ene zin zei meer dan menige lofzang over Koningin Wilhelmina. Ja, je voelde
je thuis, het was inderdaad of je bij je tante op bezoek was geweest."
Zo maar een van die vele gevoelvolle herinneringen aan de bezoeken bij de Moeder
van de Engelandvaarders.

III.

ERGERNIS, begrijpelijk, maar ten onrechte.
20~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

" M'n cameraman vraagt of U het nog eens een keertje
heelemaal wilt overdoen-maar er moet meer fut in zitten "
r S11tJday

Dispatch)·
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UIT ONZE ARCHIEVEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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15.

I April 1944

. " Bent U een Engelandvaarder ? ,, " Ik weet
niet, ik ben pas uit Nederland aangekomen."-" Bent U ook bij het M.G. ?"' "Nee, ik ·ben
militair."- " Ah, goedenmiddag, Excellentie ! " " Goedenavond."-"· I like these national houses. They have such
lovely drinks."-" Jammer dat het nou bijna al weer te warm is
voor het haard vuur. " -"Nee, een soort Raad van Bijstand is veel beter.
En bovendien, voor het Parkment heh ik nooit een
schijn van leans."-" Denk ~an den Raad van Advies. Daar heeft
toch ook niemand last van ? "
-:-" Een figuur als De Geer is in normale tijden
heel bruikbaar."-" En nou had ik gedacht, of we geen club voor
gezellige. avondjes zouden kunnen stichten voor alle
menschen nit Gouda."-" En als bij ·straks terug gaat mogen ze hem
wel Commissaris voor Verduisteringen maken."-

16.

8 April 1944

,

-" Po you like Bois ? " " What? Oh, you
mean Dutch Gin."-" En nou komt de minister om half vier kijken,
of we op tijd van den lunch ~erug Zijn."-" Mag ik U even aan mijn Engelsche kennissen
voorstellen."
H Yes.
Good afternoon.
Cold,
what?"- ' Eigenlijk is Nederland een soort Netherlands
House in het b-oot. " -" Kent ze dan stenografie' ( " H Nee, den minister."-" Begrijpt U nou, professor, dat ze daar bij
Cassino zoo langzaam op schieten ? " " Pardon, op
wat schieten ? " -" Ssst. Daar heh je haar ook weer. Of ben
je weer goed met 'r ? " -" Aardig die meisjes in uniform." " Ik zie
niet zoo veel verschil." -"En wie zat naast me in den schouwburg'?
Kijk, bier vlak tegenover, met dat bruine pak. En
weet je, wie bij bij zich· had? Dat belachelijke
Engelsche kind, dat altijd zoo gek doet in de lift."-

-" Als hij zijn verleden niet had, zou hij een
mooie toekomst hebben."-" Pas op, niet omkijken."-" Tech zit er iets in die Germaansche idee."-" Nou kerel. We zien elkaar wel weer eens."
"Ja, morgen."- -

-" Maar jammer genoeg konden we geen zuiver
Nederlandsch sprekenden buikspreker vinden."-" Kun jij morgen lunchen met het Ondervoedingscomit6 ? " -"Ah, goedenmiddag, Excellentie . . . Oh,
neemt U me niet kwalijk, ik dacht heusch een oogenblik, dat U een minister was!" "Ik ook."-" Nou, beste kerel,_tot morgen dan maar weer."
"Nee." "Nee wat?" " Ik kan er niet meer
tegen."-

20
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-" Waarom zijn de menschen bier toch allemaal
zoo hatelijk tegen elkaar." "Hatelijk? Als ze echt
hatelijk waren, zou je pas goed wat hooren."-

DOOR VRIJBUITER

Omslag en illustraties door W. Oepts

THE NETHERLAND
PUBLISHING COMPANY LIMITED
LONDO~,
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(Sunday Express)
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Avenue du Byou 7, (La Saleve) apt. 45

1083GD
01210

Gips,C.G.,

La Tour Rouardiere, St. Branchs

37320

Queensland
Australie
Amsterdam
FerneyVoltaire
Frankrijk
Evres s/ Indre
Frankrijk

AANVULLINGEN ENWIJZIGINGEN
Cohen, I.,
Dirkzwager, T,

Stationroad 4, Brightlingsea
Colchester, Essex
P.0.B.397

C070BT,
Ca. 96027

Douwvan derKrap, Ch. L. J. F.,
Exter, R. P. van,

Zomerland, Raaphorstlaan 25/125
Rue de l'Abbeye 18

2245BH
1338

Grondelle, J. van,
Kranenburg, L.A. D.,
Meljado, Ph.,

Nieuwe Buurt 39
Brinklaan 408
Bursebekestraat 5 bus 2

3111 KJ
7311 JE
2210

Piest,H.,

York Manor 401, Lancaster Avenue,

2196

Roll,R.,

Square des Latins 7217

1050

Steijger, F.,

Square des Peupliers 1

92350

Vas Nunes, A. D.,

Azalealaan 16

2080

Wins,H. L.,

EITofalet 1

Javea

Verenigd Koninkrijk
Etna
U.S.A.

Wassenaar
Lasne
Belgie
Schied am
Apeldoorn
Borsebeek
Belgie
Graighall
Zuid-Afrika
Brussel
Belgie
Le Plessis Robinson
Frankrijk
Kapellen
Belgie
Alicante
Spanje

Aanvullingen, wijzigingen en correcties op bekende adressen worden opgenomen in de nieuwe adreslijst.
Wie kan ons helpen aan hct adres van ondergenoemde Engelandvaarders?
Adres (met laatstc ans bekende woonplaat) thans onbekend:

Kremer, W. F.
Binnenkamp, D. C.
Hazelzet, G. A. M.
Ramondt, D. J. K. M.
Zwahlen, H. C.

U.S.A.?
Rotterdam?
Monaco?
Breda of U.S.A.?
Amsterdam?

ADRESWIJZIGINGEN OF CORRECTIES GAARNE AAN:
Mevr. M. E. F Borel Rinkcs

Hanedoesstraat 57
2597 XO s'-Gravenhage
Tel. 070-240447
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