


STICHTING GENOOTSCHAP ENGELANDVAARDERS 
BESC H ERMHEER Z IJ NE KONI N KLIJK E HOOG HEID PRI NS BERNHARD DER NE DERLAN DEN 

Kwartaaluitgave van de Stichting Genootschap Engelandvaarders 
Juli 2001 - 22e Jaargang, nr. 90 

BESTUUR: 
Ere-Voorzitter 
F.Th. Dijckmeester 

Voorzitter 
R.W. Hemmes 

Secretaris 
Mevr. M.E.F. Borel Rinkes 

Penningmeester 
Ch.H. Bartelings 

LED EN: 

R.A Grisnigt 
R.M. ten Broek 

Fred M. Beukers 

St. Andriesstraat 61 

Thorbeckelaan 74 

Cees Laseurlaan 279 

Thomas Jeffersonlaan 58 

Canadalaan 25 
Burg. de Villeneuve
singel 30 
V redehofweg 56 

J.A. Bakker, Evenementencommissie Zeekant 92g 
J. de Mos, Evenementencommissie Marjorystraat 25 

H.J.M. Brinkman Jacob Mulderweg 26 

REDACTIE DE SCHAKEL: 

H.J.M. Brinkman Jacob Mulderweg 26 

Redactiecommissie 

H.J.M. Brinkman, Ch.H. Bartelings, Mevr. M.E.F. Borel Rinkes 

Stichting Genootschap Engelandvaarders: 

Het volgende nummer verschijnt in oktober 2001. 
Gaarne hiervoor bestemde copy inzenden v66r 1 september 2001 . 

3811 HT A mersfoort 

2564 BS Den Haag 

2597 GG Den Haag 

2285 BB Rijswijk 

4631 NT Hoogerheide 

3055 AP Rotterdam 
3062 ES Rotte rdam 

033 - 472 69 57 

Telefoon en fax 
070 - 368 35 66 

Telefoon en fax 
070 - 324 04 47 

Telefoon en fax 
070 - 394 14 67 

0164 - 61 34 15 

010 - 422 39 14 
010 - 452 79 29 
Telefoon en fax 

2586 JB D en Haag 070 . 354 02 45 
3151 SK Hoek v. Holland 0174 - 38 21 83 

2597 BS Den Haag 

2597 BS Den H aag 

Postbank: 35 95 00 
Bank : 54.55.46.826 

Telefoon en fax 
070 - 354 31 73 

Telefoon en fax 

070 - 354 31 73 

ABN-AMRO bank - Rijswijk 

ISSN 1382-8207 

VANDEVOORZITTER ----------- ---

Wat is een Eerbetoon in de tuin van Paleis Soestdijk een geweldige 
manier om Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard te feliciteren 
met zijn verjaardag! Het Eerbetoon voor onze Prins op 27 juni was een 
grandioos succes. De aanwezige Engelandvaarders hebben kunnen 
constateren dat onze Beschermheer genoot van deze dag. Velen hadden 
zich ook opgegeven voor het defile in Wageningen op 5 mei, maar die 
bijeenkomst was door de MKZ-crisis afgelast. Dit Eerbetoon was dus 
een mooie gelegenheid om alsnog ons beste beentje voor te zetten voor 
onze negentigjarige Beschermheer. De dag begon met donder en 
bliksem en gietbuien die het ergste deden vrezen. Alle regelingen van 
Jacob en Jan klopten als een bus, maar het weer leek niet mee te willen 
werken. Maar dat bleek gelukkig schijn! Op het moment dat moest 
worden opgesteld in de paleistuin werd het droog, scheen de zon en 
werd het warmer dan menigeen lief was. De inspectie van de aangetre
den groepen door de in een jeep staande Prins gaf natuurlijk niet veel 
mogelijkheid voor persoonlijk contact. De jarige maakte tijdens het door 
Hem aangeboden drankje een rondgang te voet, maar die rondgang 
beperkte zich tot een bezoek aan de groep van de BNMO en Ridders 
MWO. Wel begaf onze Kroonprins, die zijn grootvader vergezelde, zich 
temidden van de aanwezigen. Hij schudde alle aangeboden handen, 
bewonderde de meegebrachte prullaria, luisterde naar de verhalen en 
had voor allen een vriendelijk woord. De meeste Engelandvaarders 
stonden toen echter al bij de tap onder de bomen. Bij het defile kon 
iedereen duidelijk merken dat de jarige Prins genoot van het weerzien 
van zoveel bekenden. Al met al was het een geweldige dag voor onze 
Prins en wij hopen dat zijn wens in vervulling kan gaan, dater over 5 jaar 
weer een eerbetoon kan worden georganiseerd. Wij zullen wellicht met 
Zijne Koninklijke Hoogheid nog wat na kunnen praten over deze 
happening op onze retinie op 26 september. Hoewel de Prins zich niet 
meer zo op zijn gemak voelt in grote gezelschappen, vooral als de 
mensen om hem heen gaan dringen, hoopt hij in de gelegenheid te zijn 
onze retinie bij te wonen. Uiteraard hopen wij dat allemaal. lk hoop dat 
u daar ook zult zijn. Ik kijk naar u uit. 

Rudi Hemmes 
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ONZE REUNIE 2000 ---------------

Op 26 september 2001 zijn wij wederom de gasten van de Koninklijke 
Luchtmacht, i.e. de Tactische Helikopter Groep /Klute Gilze-Rijen. 

Het programma (wijzigingen voorbehouden): 
Vanaf 11.00 uur Aankomst en registratie van de retinisten met koffie 

en cake in de Officiersmess van de Vliegbasis; 
Ca. 11.20 uur Bar geopend voor aperitief ( eigen rekening); 
Ca. 11.30 uur Welkomstwoord; 
Ca. 12.30 uur Aankomst Z.K.H. Prins Bernhard; 
Ca. 13.15 uur Rijstmaaltijd; 
Ca. 16.00 uur Einde officiele gedeelte. 
Na afloop bestaat de mogelijkheid voor "one for the road" in de 
Officiersmess, tot 17.00 uur. 

Openbaar vervoer 
Retinisten die per trein komen, moeten tussen 10.00 en 11.00 uur in 
Gilze-Rijen uit de trein stappen. Gedurende dat uur zal er tweemaal 
een militaire bus van het station naar de vliegbasis rijden. Na afloop 
van de retinie zal deze bus de retinisten tussen 16.00 en 17.00 terug 
naar het station brengen 

Eigen Vervoer 
Komende vanuit de richting Rotterdam, de Al6 blijven volgen en ten 
zuiden van Breda (Knooppunt Gelder) de A58 rich ting Tilburg/ 
Eindhoven) nemen. Vervolgens de afslag 12 (Gilze) nemen en dan 
linksaf onder de weg de N260. Na ± 2 km bij stoplicht linksaf richting 
Rijen (N282) . Bij het 2e stoplicht op die weg ligt de ingang van de 
Vliegbasis aan de linkerkant. 

Komende vanuit de richting Utrecht, de A27 volgen tot knooppunt 
St. Annabosch. Daar komt u op de A 58, richting Tilburg/Eindhoven. 
Verder dezelfde route als hierboven. 

Komende vanuit de richting 's-Hertogenbosch via de A65. Bij 
Knooppunt de Baars komt u op de A58, richting Breda. Bij afslag 12 
rechtsaf. Vandaar verder als boven. 
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Voor de ingang van de Vliegbasis volgt u de borden "Retinie 
Engelandvaarders". U wordt geleid naar de parkeerplaats voor het 
complex 'Molenheide' waarin ook de Officiersmess gehuisvest is. De 
eerste rij van de parkeerplaats is gereserveerd voor de minder validen. 
Er is voor hen een rolstoel aanwezig. 

·NB. zie ook bijgaande routekaart. 

De kosten voor deelname bedragen ook dit jaar f. 30.- per persoon. De 
penningmeester verzoekt het door u verschuldigde bedrag tijdig over 
te maken zodat hij het uiterlijk 7 september in zijn bezit heeft, met 
bijgevoegde acceptgiro. Andere betalingen liefst in contanten in een 
envelop of de tegenwaarde in buitenlandse valuta of per cheque. In het 
laatste geval in verband met de hoge bankkosten het totaalbedrag met 
f 5,- verhogen. Tenslotte nog een vriendelijk doch zeer dringend 
verzoek bijgaand aanmeldingsformulier volledig ingevuld aan het 
secretariaat te willen zenden, zodat het uiterlijk 7 september in mijn 
bezit is. 
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INSCHRIJFFORMULIER REUNIE 20 SEPTEMBER 2001 

Daar wij uiterlijk 7 september het aantal deelnemers door moeten 
geven aan de basis i.v.m. de catering wordt men dringend verzocht het 
onderstaande formulier volledig ingevuld, VOOf 7 September te zenden 
aan het secretariaat: 

Mevr. M.E.F Borel Rinkes 
Cees Laseurlaan 279 
2597 GG Den Haag 

Dit formulier kan ook als fax worden verzonden naar (070) 3240447 

Ondergetekende : 

1. Naam 

Adres 

Postcode: 

Plaats 

Telefoon : 

komt naar de rei.inie op 20 september 2001 te Gilze-Rijen. 

2. komt alleen I met begeleider* 

3. komt met eigen vervoer I met openbaar vervoer* 

4. maakt geen I wel gebruik van de militaire bus* 

5. heeft op (datum) . . . ..... ... een bedrag groot f 
(f 30,- p.p.) overgemaakt op Postbank 35 95 00 I ABNIAMRO 
RIJSWIJK 54. 55. 46. 826.* 

6. datum: handtekening: 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 



HERDENKING ________________ _ 

Geboortedag herdenking wijlen H.M. Koningin Wilhelmina 
Op vrijdag 31 augustus 2001 om 14.00 uur zullen de Engelandvaarders 
weer een bloemstuk plaatsen in de Nieuwe Kerk te Delft, ter her
innering aan de geboortedag van wijlen Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina. 

Verzamelen 13.30 - 14.00 uur in het ons bekende pannenkoekhuis 
vlakbij de Kerk. Einde plechtigheid 14.45 uur, waarna een kopje koffie. 
Op het plein voor de kerk zijn parkeerplaatsen. Zij die aan de plechtig
heid willen deelnemen, kunnen zich opgeven aan onderge
tekende. Telefoon (0174) 382183 

Jacob de Mos 

ENGELANDVAARDERSGOLFDAG 2001-07-18 _____ _ 

De zeventiende E.V-golfdag was kleinschaliger dan zijn voorgangers 
maar dit deed niet af aan het succes. Er waren tien deelnemers: zes 
heren en vier dames. Verdeeld in vier koppels met elk een buggy en 
een koppel voetgangers trokken ze over de duinbaan van de 
Noordwijkse. Het was mooi weer met een frisse wind en de baan lag er 
schitterend bij . Zoals wel meer was voorgekomen liet het koppel 
Willem Brederode/Charles Bartelings het veld ver achter zich. Zij 
scoorden beiden 27.5. Eclectic een voortreffelijke score. 
In de achterhoede worstelden de thuisclubspelers vergeefs tegen de 
suprematie van dit tweetal. Tegen het schitterende korte spel van het 
winnende koppel waren zij niet opgewassen. Charles Bartelings had de 
laagste handicap en dus won hij de beker. De damesbeker ging naar 
Mevrouw Anke Jacobs 
De dag werd besloten met een gezellige borrel en een uitstekende 
maaltijd. Op voorstel van Ralph Hartog zullen we het volgend jaar het 
op de Haagse Golfclub proberen. 

K. Bottema 
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UIT DE REGIO -----------------

Zaterdag 28 april j.l. was er een bijzonder gezellige regionale retinie 
van Engelandvaarders met hun partners in de "Jachtzaal" van Van der 

. Valk in Gilze-Rijen. Deze zaal op de eerste etage, met een groot 
balkon op het zuiden, heeft in feite meer ambiance dan de vroegere 
zaal op de begane grond. Bovendien is er een lift en een bar vlakbij. En 
voor de bierdrinkers in nood zijn er toiletten om de hoek. We waren er 
met een kleine dertig aanwezigen, verdeeld over drie tot vier grote 
ronde tafels. In het zaaltje kunnen zeker een veertigtal retinisten; wie 
weet bij de volgende keer. De stemming zat er al goed in en Bram 
Grisnigt bracht ons een hartelijk welkomstwoord, waarin hij uitvoerig 
Toine Lazeroms memoreerde. Immers het drietal Grisnigt, Lazeroms 
en van Remmen heeft jarenlang twee maal per jaar deze retinies geor
ganiseerd. Zij kregen het altijd weer voor elkaar om ook de kosten zo 
laag mogelijk te houden. Uitstekende betaalbare keuze-menu's, 
begeleid door het edele vocht. J arenlang deden zij dat. lk heb de oude 
"Schakels" er nog eens op nageslagen. En zo vond ik op pagina 6 van 
de "Schakel" van december 1979 (eerste jaargang nr. 3) een verslagje 
over de derde Brabantse borrel. Dat betekent beste lezers, dat de 
regionale retinies gedurende 22 jaar werden georganiseerd, twee maal 
per jaar, dus zowat 44 keer, en nu nog steeds gecontinueerd, zij het een
maal per jaar om deze tijd. Het is een mooie aanvulling op de jaarlijkse 
september-retinie van ons Genootschap, tientallen jaren geleden ge
entameerd. Nu dat er van de ongeveer 1800 Engelandvaarders uit 
1940/45, thans na al die jaren er nog ca. 375 in leven zijn (waarvan ca. 
138 in het buitenland), bestaat er - juist nu door de hoge leeftijd - nog 
steeds een grote wens elkaar regelmatig te ontmoeten. Ook de 
Nederlandse Engelandvaarders in Belgie waren van begin af van de 
partij . En nu ook weer vandaag hebben we gevoeld, dat de oor
spronkelijke "Brabantse borrel" beslist nog niet ter ziele is, en dat 
Bram Grisnigt er hopelijk nog lang mee door mag gaan. Ik hoop intens 
dat ik met dit artikeltje ook andere er toe kan bewegen er bij te 
komen. Zoals ik al zei, het "Jachtzaaltje" heeft nog ruimte voor meer. 
We zien jullie over een jaar, when we will meet again! 

Sam G. Timmers-Verhoeven 
Vlissingen, 2 mei 2001 
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IN MEMORIAM ----------------

Alphonse Jean Henri Wijnen 
7 juni 1912 - 7 maart 2001 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met twee Zwaarden 
Het Kruis van Verdienste 

Oorlogsherinneringskruis met 2 gespen 
Ereteken voor Orde en Vrede met 4 gespen 

Teken voor Langdurige Dienst als Officier met het cijfer XXXV 
The 1939 - 1945 Star 

The France and Germany Star 
The Home- Defence Medal 

The 1939 - 1945 Victory Medal 

Al vanaf het begin als de oudste uit een gezin •· ·· 
van 12, was hij medeverantwoordelijk voor 
broers en zussen. Inmiddels getrouwd en 
vader van twee kinderen braken voor Fons 
op 10 mei 1940 moeilijke tijden.aan. Hij hielp 
met gevaar voor eigen leven vluchtelingen 
die bezet wilden verlaten. Uiteindelijk moest 
hij zelf ook Nederland verlaten en kw am met 
zijn broer Leon in mei 1942 in Zwitserland 
aan. Na een korte tijd in de beruchte 
Zwitserse gevangenis Bellechasse in Sugiez 
kreeg hij contact met de Militaire Attache 
Generaal van Tricht, die hem verzocht 
wederom terug te keren naar bezet gebied 
voor het overbrengen van geheime verbindingsapparatuur aan een 
hoof dingenieur van de PTT in Den Haag. Hij vertrok op 21 december 
1942 en keerde na een geslaagde tocht terug op 17 januari 1943 voor 
bet uitbrengen van een rapport. Daarna werd hij door de Zwitsers 
geinterneerd in het werkkamp Cossonay. Na een periode van wachten 
en verkenning vertrok hij met behulp van een Zwitserse douaneambte
naar naar Frankrijk en per trein naar St. Giron in de Pyreneeen. Na 
een tocht door een woest gebied bereikte hij Spanje. Hij werd gevan
gen gezet in de beruchte militaire gevangenis van Lerida van waaruit 
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hij na zes weken door het Nederlandse Consulaat werd bevrijd. Op 1 
februari 1944 kwam hij in Gibraltar aan en vertrok hij vandaar om op 
16 maart 1944 in Liverpool aan te komen. Daarna de "Patriotic 
School". Hij werd ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade en vocht met 
de brigade bij Redel en andere plaatsen. Fons is zijn gehele verdere 
leven beroepsmilitair gebleven en eindigde zijn carriere als garnizoens
commandant van Eindhoven. Hij werd een bruggenbouwer tussen het 
leger en de burgerij. In zijn lang leven deed hij veel voor anderen. 
Een verdienstelijk mens en Engelandvaarder is van ons heengegaan. 
Hij ruste in vrede. 

HJMB 

IN MEMORIAM -------- --- -----

Jan Faber 
21 september 1917 - 20 januari 2001 

Bronzen Leeuw 
Oorlogsherinneringskruis 

The King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (UK) 

Over deze oud-agent van het voormalige Bureau Inlichtingen in oor
logstijd kan men in het boek "Zij sprongen in de nacht" van het vml. 
hoofd van B.I op de blz. 192 t/m 195 het volgende lezen: 'Als 
organisator werd de agent Faber met deze nieuwe taak belast. Deze 
uitermate rustige en intelligente jongeman, wiens optreden ver uitging 
boven de aan zijn jeugd te stellen eisen, werd aangewezen om instruc
ties van de Regering, welke een uitvloeisel waren van de gedachten
wisseling over de "19 punten", over te brengen aan de Raad van 
Verzet, de O.D ., het Nationale Comite van Verzet, het Vaderlandse 
Comite en de Illegale Pers. Bij deze instructies waren opnieuw de 
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"19 punten", die Ausems had vernietigd, gevoegd, waardoor in 
Nederland een begrijpelijhke vertraging was ontstaan. Faber zou 
contact opnemen met 'Han' van R.VV en trachten een eigen zender
groep te stichten, onafhankelijk van andere groeperingen, zulks met 
het oog op de vele arrestaties. Voor technische hulp werd bij Faber 
ingedeeld de agent Leus. In de nacht van 10 op 11 april 1944 daalden 
Faber en Leus uit de duisternis neer op vaderlandse bodem. Faber 
kwam, behalve met de R.VV, tevens in contact met de O .D. groep 
Albrecht en een nieuwe groep 'B.M', welke vooral waardevolle 
berichten op militair gebied zond. Ook d' Aulnis werkte met hem 
samen, terwijl later G.D.N. ook van zijn verbindingen gebruik maakte. 
Door de vele droppings was de toestand langzamerhand zodanig 
geworden, dat een geregeld elegrafisch verkeer was gewaarborgd en de 
voornaamste groepen op elkaar konden terugvallen indien verbindin
gen door arrestaties tijdelijk uitvielen. Faber wist aan alle gevaren te 
ontsnappen en was actief werkzaam tot aan de bevrijding van 
Nederland. Na de bevrijding bij beeindiging van zijn taak, meldde hij 
zich terug. 
Een bijzonder man, waar Nederland trots op kan zijn. 

G.A . de Jong 
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Zl.JNE KONINKLl.JKE HOOGHEID PRINS WILLEM ALEXANDER 
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PLV V V OORZITTER 

MR CH . H . BARTELINGS 
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Aan het Bestuur van de Stichting 
Genootschap Engelandvaarder s 
Cees Laseurlaan 279 
2597 GG ' s - GRAVENHAGE 
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GEEN VERRAAD VAN ECHTGENOTE, DAAROM EERHERSTEL 

In 1941 trachtten drie personen uit de omgeving van Bloemendaal en 
Heemstede, te weten dr. G.J. van der Flier, C. Kolff en Ernst 0. 
Moltzer, met een zeilboot voorzien van buitenboordmotor en voor die 
tijd moderne nautische apparatuur de oversteek naar Engeland te 
maken. Zij vertrokken in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 
november 1941 vanaf het strand nabij Castricum. Het was licht mistig, 
de wind aflandig en de zee kalm, toch is er van hen niets meer 
vernomen. De drie Engelandvaarders en hun motorboat zijn spoorloos 
verdwenen. De beer E. Hopman uit Egmond aan Zee die het drietal 
behulpzaam was geweest bij het vervoer van de boot naar zee is de 
laatste die hen heeft gezien. Of zij door omstandigheden zijn 
verdronken dan wel kart na afvaart zijn onderschept ofwel op volle zee 
zijn aangehouden kon ook na onderzoek in 1947 niet achterhaald 
warden. De beer E .O. Moltzer, geboren op 2 mei 1910 te Amsterdam, 
was onder-directeur bij de firma Lucas Bols, en woonde sinds zijn 
trouwen in de Anton Mauvestraat te Heemstede. Hij trad in 1939 in 
het huwelijk met G.A.L.T.T. Gravin von Sarntheim, geboren te 
Bregenz op 21 januari 1918. Zij verkreeg de Nederlandse nationaliteit. 
In het Signalementenblad, nummer 3, augustus 1944 is onder nummer 
579a gewaarschuwd voor Traut Moltzer, die ervan wordt beschuldigd 
een spionne te zijn en haar man bij zijn paging naar Engeland te 
komen, heeft verraden. Dit bericht is opgenomen in de publicatie 
Heemstede 1940-1945; een gemeente in bezettingstijd (1955), 
geschreven door Marcel Bulte en Hans Krul. Voorts in 1998 herhaald 
in het boek van de auteurs Jan Bruin en Jan van der Werff: "Vrijheid 
achter de horizon"; Engelandvaart over de Noordzee 1940/1945 (1998). 
Tijdens ons onderzoek konden wij het adres van de weduwe van E .O. 
Moltzer niet achterhalen, die sinds lang in het buitenland woonachtig 
is. Thans is ons het rapport onder ogen gekomen dat na de bevrijding is 
gemaakt op verzoek van het Commissariat General aux Affaires 
Allemande et Autricienne te Den Haag. Het is opgesteld door de 
Politieke Recherche, Afdeling Haarlem, gedateerd 2 mei 1947. Uit de 
verhoren kan warden afgeleid dat haar Oostenrijkse afkomst, een uit
bundige levensstijl en een bezoek aan Joseph Schreieder, hoofd van de 
afdeling Contraspionage, om een uitreisvisum naar haar geboorteland 
te verkrijgen, bij sommigen tot roddel en jaloezie geleid hebben, zodat 
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"men" haar politiek onbetrouwbaar achtte. Ook advocaat mr. B.W. 
Stomps heeft aanvankelijk twijfel gehad, hetgeen moge blijken uit de 
volgende verklaring: "N adat dr. Kuipers zelfmoord gepleegd had en in 
zijn afscheidsbrief een verwarde zin voorkwam die voor allerlei uitleg 
vatbaar was, achtte ik het wenselijk mijn illegale omgeving voor Traut 
Moltzer te waarschuwen en heb ik gezorgd dat zij ook uit genoemde 
Oostenrijkse verzetsbeweging werd gezet. Dit deed ik louter uit voor
zorg, zonder dat ik iets positiefs tegen haar had geconstateerd. 
Ik kan alleen verklaren dat mevrouw Moltzer goed illegaal werk heeft 
verricht, terwijl mij niets ten nadele van haar politieke houding bekend 
is. Waarschijnlijk ben ik zelf, door mijn optreden jegens haar, de 
oorzaak dat mevrouw Moltzer verdacht werd". De officier Fiscaal mr. 
C. Constandse heeft de zaak op 6 juli 1984 ge-seponeerd, waarna het 
dossier no. S2164 is afgesloten. Op grand van deze gegevens stellen wij 
vast dat mevrouw Moltzer ten onrechte van verraad is beschuldigd en 
betreuren het citeren hiervan in voornoemde publicaties. Door middel 
van deze gezamenlijke verklaring, te publiceren in enkele periodieken 
in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, willen wij recht doen aan de 
integriteit van de weduwe der omgekomen Engelandvaarder E.O. Moltzer. 

Jan Bruin (Zaanstad) 
Hans Krol (Heemstede) 

OVERDRACHT ARCHIEF OORLOGSARCHIEF MINISTERIE 
VAN JUSTITIE AAN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF _ _ _ 

Op 7 juni vond met enige plechtigheid de overdracht plaats van de 
nieuwe inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie te 
Landen (1940-1945). De nieuwe inventaris werd overhandigd aan 
mr. J.A.M. van Angeren, lid van de Raad van State en zoon van de 
toenmalige secretaris-generaal en later Minister van Justitie 
mr. dr. J.R.M. van Angeren. 
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Onze voorzitter en onze secretaris en uw redacteur waren voor deze 
overdracht uitgenodigd. In een interessante beschouwing gaf de Sierk 
Plantinga van het Algemeen Rijksarchief een overzicht van de 
gebeurtenissen random dit archief en de geschiedenis. Minister van 
Angeren zelf schreef hierover in zijn dagboek en zei o.m.: "De 
administratie van Justitie bestond aanvankelijk uit een persoon, nl. de 
ondergetekende. Allerlei problemen deden zich voor en daarvoor 
moesten oplossingen warden gevonden. De omstandigheden waar
onder dit moest gebeuren waren allesbehalve optimaal. Het Grosvenor 
Hotel stelde een leeggeruimde slaapkamer met een tafel en een paar 
stoelen beschikbaar. Het ontbreken van wetboeken, Staatscouranten 
en Staatsbladen, van literatuur en van een schrijfmachine werd als 
hinderlijk gevoeld", aldus van Angeren in zijn dagboek. 
Het is een wonder dat men er toch in slaagde een groat aantal taken 
tot uitvoer te brengen. Na de overhandiging, overhandigde op zijn 
beurt mr. J .A .M. van Angeren de met de hand geschreven dagboeken 
van zijn vader aan het Algemeen Rijksarchief. 
Het was een bijzonder geslaagde bijeenkomst. 

HJMB 

HERONTDEKTEFOTO~~~~~~~~~~~~~~ 

Engelandvaarder Martien Willebeek Le Mair ondekte een foto die al 
eens is gepubliceerd in de Schakel van april 1996 maar toen zonder 
namen. Intussen heeft hij een lijst met namen en handtekeningen op de 
achterkant van de foto. De Engelandvaarders op de foto waren allen 
op een cursus voor RAF Navigator Cadet Course verenigd op deze 
foto. Martien Willebeek heeft een aantal extra exemplaren gestuurd 
voor hen die een kopie willen hebben. Aanvragen bij de redactie van 
de Schakel en de foto wordt tegen vergoeding van portokosten 
verstuurd. 
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MIRANDA DE EBRO 

Op mijn verzoek maakte de cartoonist van het satirische Franse blad 
"Ric et Rae" deze cartoons toen we in Miranda de Ebro zaten. De 
grate en kleine man op deze tekeningen stellen mijn persoon en lot
genoot Fred van Esch voor. Hij was klein van stuk. Fred en ik hadden 
ons vermomd in een overall met alpino-pet en klein werktasje om er 
als Franse werklui uit te zien! Fred was een jongere jaars aan onze 
Landbouw-universiteit in Wageningen. 

Cartoon 2 t/m 4 

Cartoon 5 
Cartoon 6 

Cartoon 7 en 8 

Cartoon 9 en 10 

geven de ontberingen vanuit Nederland naar de 
Pyreneeen weer. 
De tocht over en door de Pyreneeen bij de Pie du Midi. 
Aankomst op het station te Miranda de Abro vanuit 
Zaragosa 31-07-1943. In Zaragosa werden de mensen 
uit diverse gevangenissen verzameld en vandaaruit 
met kettingen aan elkaar verbonden, lopend door de 
stad naar het station geleid, de trein in en in Miranda 
aan de kettingen vast, sjokkend de "Campo" in. 
Geen gezicht! . 
Om de zoveel meter stond er een wachthuisje met 
een gewapende soldaat erin, die ons in de gaten 
moest houden. Ons spaans was reeds vrij behoorlijk 
en konden we de guarda's een beetje pesten. 
's Nachts brulden deze om de zoveel tijd "Alerta" 
naar elkaar om het corps voor het in slaap vallen te 
behoeden. 
Alle gevangenen - hoofdzakelijk Fransen en ± 200 
Polen, enz. en dan de Nederlanders; ± 50 (zie bij
gaande lijst) - moesten 's morgens en 's avonds op het 
appel met "eigen muziek" de Spaanse vlag hijsen bij 
het Spaanse volkslied, nadat eerst precies het aantal 
mensen was geteld. Deze ceremonie noemden de 
Spanjaarden "Bandsera". Nu het eigenlijke kamp
leven in een "nutshell". Van 31/7 tot 15/9 1943 heb ik 
in dit kamp gezeten. Op 15/8 functie van "Capo de 
Grupo de los Hollandeses" van Van Riemsdijk 
overgenomen, (tot mijn vertrek naar Madrid). 
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Cartoon 11 

Cartoon 12 

Cartoon 13 

Cartoon 14 

Cartoon 15 

Ik zat toen in onze "Jefatursa" als kantoor en mijn 
brits had een deken voor het hok met "cabo" erop. 
Water was er vrijwel niet. Op bepaalde tijden kon er 
"gewassen" warden in "non potable" water. 
Voor drinkwater moest je al gauw een uur in de rij 
staan met blikjes en potjes en dat in de stekende zon! 
Ook voor de kantine moest je in de rij staan. Hier 
probeerden we ons steeds bij de militair georga
niseerde groep Polen aan te sluiten, ± 180 man die 
vlak voor de opening van de kantine in colonne kwa
men aan marcheren en zich vooraan in de rij 
opstelden. De Fransen gingen benauwd opzij. Wij 
konden bij de Polen een potje breken, de Fransen 
geenszms. 
Er was een centrale barak waar men zijn behoeften 
kon doen. Door de vele ziekten die er heersten was 
dat geen pretje. Voorzichtig hink stappend kon je 
nog wel een plekje vinden. Aan de zijkant van de 
barak was een soort gootje. Eens per dag werd de 
hele barak schoongespoten (als er water was). Ik 
kende het begrip "tijgerval" en klom dus op een zij
muurtje en liet alles over Gods akker lopen. Hurken 
daar beneden was mij te gortig, omdat vooral 
's nachts de tatten naar warme hapjes uitkeken! 
Het verplichte corvee. 
Door de kampleiding werden de barakken 
aangewezen, die aan de beurt waren om de "keuken" 
te helpen. Rand de grate ijzeren patten, die gevuld 
met olijfolie op het houtvuur stonden, waren kisten 
met tomaten en eieren opgesteld. In de olie moest 
men de inhoud van de kisten tomaten en gebroken 
eieren (op ijzeren rand van de kookpot gebroken) 
omkeren. Vaak gooiden de gevangenen per ongeluk 
eieren met schaal en al in de olie. Bij het eten zat 
alles vol vet, tomatenschillen en keiharde bruin/zwart 
geblakerde eieren. Een andere groep hield zich 
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Naschrift 

onder strenge bewaking met de rijst of de patatten 
bezig. Zout en andere ingredienten werden door het 
keukenpersoneel verschaft. De keukengroep bestond 
uit lang gestraften, "communisten" (en hoe bestaat 
het als het om eten gaat) bezet door Nederlanders. 
Deze landgenoten vochten in de Spaanse burgeroor
log aan de kant van de "Rojo's" ( communisten). Zij 
waren idealisten en avontuurlijke Nederlanders die 
aan de "rooie" kant streden. De meesten zaten al 6 
jaar en waren tot de doodstraf veroordeeld. Zij werk
ten nu in de kampkeuken. Toen ik geelzucht had, 
hielpen zij mij aan citroenen en suiker. Uit de rijst
prut moest ik dan zelf met heet water de 
tomaten/eieren en olieresten wassen om aan mijn 
genezing te werken. 

Voor velen van ons, die dit kamp meemaakten, zijn deze cartoon
afbeeldingen een onschatbare herinnering. Het zij zo! 
Alleen over de vele belevenissen in dit kamp zou een boek te schrijven 
ZlJn. 

Wim Dalmeyer 
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ZATERDAG 1SEPTEMBER2001 

~ OOK DIT JAAR WEER IN HET RESTAURANT~ 
VAN DE GENERAAL SPOORKAZERNE TE ERMELO 

Opening: 

Optreden: 

lnclusief: 

LEUVENUMSEWEG 88 

PROGRAM MA 

door de voorzitter van de Stichting Samenwerkend Verzet 
1940-1945 de heer R. W. Hemmes. 

's ochtends door de "Voices in Harmony"; dameskoor 
zing! in Barbershop-stij I 
's middags door Wieke Mulier, cabaretiere met een gedeelte 
uit haar programma "Zolderopruiming" 

Koffie met gebak 
Aperitief 
Rijstmaaltijd met I consumptie 
Speciaal vervaardigd, herinneringsgeschenk 

VEEL INFORMATIESTANDS 

AANYANG: 11 .00 uur precies 

AANMELDING: Zo spoedig mogelijk door ovennaking van f 25,- p.p. 
op postgiro 5166870 of bank 9 14130307 t.n.v. 
"Comite Dag van het Verzet" te Doom. 
Toegangskaarten met routebeschrijving 

ATTENTJE: 

word en half augustus toegezonden. 

Dit jaar zullen de parkeerterreinen van een letter word en 
voorzien, zodat u gemakkelijk kunt onthouden waar u uw auto 
hebt geparkeerd. 

Vanaf 10.00 uur zal tussen station Nunspeet 
en de kazerne een bus pendelen. 

• * • 
* * • 
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ADRESSENBESTAND 

ADRESSENBESTAND 
Stichting Genootschap Engelandvaarders 

Aanvullingen en wijzigingen no. 7 op de adressenlijst van 1 april 1999. 

Overleden: 

Coldstein, F. 
Hubbeling, G.D. 

Verhuisd: 

Buist, L. Marconiweg 36 
Esser, W.M. Residence Zilverhof 

Hoogboom Steenweg 10-11, 
bus 3 

Gotte-de Vries, Mw. R.M.W. Jan Steenlaan 27, flat BS 
Langeraar, W. Florastate 42 

Zoek: 

Gouman, G. Chemin de Bigaud 

Adreswijzigingen en correcties gaarne aan: 

Mevr. M. E .F. Borel Rinkes Cees Laseurlaan 279 
2597 GG Den Haag 
Tel./Fax (070) 324 04 47 

Amsterdam 
Rolde 

3112 PE Schiedam 

B-2950 Kapellen 
3723 BT Bilthoven 
5644 BY Eindhoven 

F-06250 Mougins 

Engelandvaarders kunnen zolang de voorraad strekt, door storting van een minimum bijdrage 
van f 10,- per exemplaar, een of meerdere exemplaren van deze Schakel toegestuurd krijgen. 

Bestellen bij de Penningmeester Stichting Genootschap Engelandvaarders 
Postbank 35 95 00 
Bank : 54.55.46.826 

ABN-AMRO bank - Rijswijk 
onder vermelding van het gewenste aantal exemplaren. 
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STICHTING GENOOTSCHAP ENGELANDV AARDERS 

ERRATA 

Geachte Engelandvaarder, 

Tot onze spijt zijn er enkele datum-fouten in de Schakel vermeld, betreffende de REUNIE 2001 , 

waarvoor wij u, uit naam van de drukker, onze verontschuldigingen aanbieden. 

De juiste datum moet zijn: 

REUNIE 2001 VINDT PLAA TS OP WOENSDAG 26 september 2001 

Ook op het inschrijfformulier zijn verkeerde data vermeld, ook deze moeten zijn 26 september 2001. 

Het inschrijfformulier kunt u toch inzenden, maar leest u a.u.b. de juiste datum. 

Wij vertrouwen dat een en ander duidelijk is en bieden u nogmaals, mede namens de drukker, onze 

verontschuldigingen aan. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur, 

Mevrouw M.E.F. Borel Rinkes 


