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VANDEVOORZITTER _____________ _ 

Het heeft lang geduurd voordat de winter in Nederland was aange
broken. "Het klimaat is op hol" riepen verschillende mensen, maar de 
conclusie dat dit komt door de opwarming van de aarde lijkt voorbarig. 
In Noord-Amerika was het kouder dan ooit en de mensen zullen daar 
ongetwijfeld niet aan opwarming hebben gedacht. Hoe het ook zij, ik 
hoop dat bij u allen de feestdagen in de laatste helft van december 2006 
en de weersomstandigheden goed zijn geweest en dat 2007 voor u goed 
is begonnen. En die winter in Nederland die komt nog wel. 

Op de laatste Haagse borrel in december werd onze website officieel 
geopend. Er werd dank gebracht aan de professional, die onze website 
op het Internet plaatste. Grote dank ook aan Agnes Dessing die, na 
haar promotie op het onderwerp Engelandvaarders, ons Genootschap 
niet meer los wil laten en ons geweldig helpt met de teksten die aan 
ieder duidelijk maken wat Engelandvaarders zijn. Dank ook aan 
Mr. Joost van Rossum, die ons helpt de website up to date te houden, 
aan Bram Grisnigt en Charles Bartelings die namens ons voor de 
realisatie zorgden en aan allen die materiaal beschikbaar hebben 
gesteld. Mocht u goede ideeen hebben voor de website neem dan con
tact op met Bram Grisnigt of Charles Bartelings. 

Van onze jaarlijkse reiinie weten wij zeker dat die dit jaar niet kan 
worden gehouden in de Julianakazerne in Den Haag of op de 
Vliegbasis Gilze Rijen, in verband met verbouwing daar. U hoort nog 
wel waar dan wel, wij vinden zeker een mooie gelegenheid voor onze 
samenkomst op 12 of 19 september. Als u van plan bent te komen op 
de reiinie, houdt dan die woensdagen vrij. Wij hopen dat het weer dan 
meewerkt en dat er veel Engelandvaarders kunnen komen. 

Ik kijk naar u uit. 

Rudi Hemmes 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Allereerst wens ik alle lezers van de Schakel en hun dierbaren een 
Goed en Gezond 2007 toe. 

Het richtbedrag voor de jaarlijkse bijdrage is onveranderd € 28,00 
gebleven, maar de ontvangst van een hoger bedrag blijft natuurlijk 
altijd welkom. Voor lezers van de Schakel die geen Engelandvaarders 
zijn, is genoemd bedrag een bijdrage voor de kosten van het abon
nement. 

In Nederland wonende Engelandvaarders en belangstellenden ont
vangen een ingesloten acceptgirobiljet ter vereenvoudiging van de 
overmaking. Op het acceptgiroformulier onder de vermelding van het 
bedrag van de bijdrage graag het eigen Postbankgiro- of bankreke
ningnummer invullen in het daarvoor bestemde vakje, dus niet het 
Postbank- of bankrekeningnummer van het Genootschap, hetgeen 
toch nog wel eens voorkomt. En natuurlijk de handtekening plaatsen. 
In het buitenland wonende Engelandvaarders, weduwen van 
Engelandvaarders of donateurs die 66k rekeningen bij Nederlandse 
bankinstellingen hebben, kunnen op de meest eenvoudige wijze zowel 
voor de betalende als voor de ontvangende partij de jaarlijkse bij 
dragen overschrijven op een van de bankrekeningnummers van ons 
Genootschap, t.w.: Postbank: 359500 of ABN-AMRO bank: 
545546826, ten name van de Penningmeester Stichting Genootschap 
Engelandvaarders te Rijswijk. Andere mogelijkheden voor degenen 
die in het buitenland wonen zijn om bijdragen in contanten (zo 
mogelijk euro's of anders valuta van het land van vestiging) of per 
cheque te zenden naar het adres van de penningmeester vermeld op de 
eerste pagina van de Schakel. Let wel: het tarief van banken voor het 
op onze rekening bijschrijven van ontvangen cheques is relatief hoog, 
maar een enveloppe met contant geld kost slechts porto! 

Zoals bekend dienen onze inkomsten uit de jaarlijkse bijdragen en 
donaties in de eerste plaats om ons 'communicatiemedium' de Schakel 
te produceren en te verzenden. Daarnaast is er ook nog een steeds 
groeiend aantal zieken die, wanneer ons dat bekend is, van het bestuur 
namens u allen- een bloemetje ontvangt. Bovendien worden waar 
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mogelijk attenties verzorgd bij het ook steeds groeiend aantal 
overleden Engelandvaarders. Ondanks een aantal ontvangen zeer 
welkome bedragen hoger dan het richtbedrag, die wij ook vorig jaar 
mochten ontvangen van een aantal Engelandvaarders en belangstellen
den, waarvoor onze hartelijke dank, konden niet alle gemaakte kosten 
worden gedekt, omdat van een groot aantal Engelandvaarders helaas 
geen bijdrage werd ontvangen. De lijst van Engelandvaarders die vele 
jaren geen bijdrage betalen is helaas niet veel korter geworden, waar
door ook het uitgeven van de Schakel in gevaar kan komen. Wij hopen 
dan ook dat aangesloten Engelandvaarders, maar in elk geval de 
meeste vanaf dit jaar een jaarlijkse bijdrage zullen overmaken of 
toezenden. 

De hierboven vermelde betalingsmethoden kunnen natuurlijk ook 
worden gebruikt voor bestellingen van Engelandvaarderdassen of 
-schildjes. De bijdragen met verzendkosten zijn afgerond als volgt: 

Engelandvaarderdassen Engelandvaarderschildjes 
Voor Nederland 13 euro voor Nederland 20 euro 

Voor Europa 14 euro voor Europa 23 euro 

Voor buiten Europa 15 euro voor buiten Europa 29 euro 

Charles Bartelings 
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IN MEMORIAM _______________ _ 

Freddy Beukers 

Tussen kerstmis en nieuwjaar ontvingen wij bericht dat Freddy 
Beukers was overleden. Bij zijn begrafenis in Schiedam waren enkele 
Engelandvaarders aanwezig en natuurlijk een delegatie van het 
bestuur. 

Bij de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 stond voor Freddy 
vast dat hij het de nazi 's zo moeilijk mogelijk zou maken. Het begon 
met het rondbrengen van krantjes en het eindigde in Nederland als 
Rayonhoofd bij de Geheime Dienst Nederland, waar hij leiding gaf aan 
ongeveer 100 verzetslieden die inlichtingen verzamelden. Nederland 
was er niet op voorbereid te worden betrokken bij een oorlog. Dat ook 
de Militaire Inlichtingen Dienst geen enkele voorbereiding had ver
zorgd is nog steeds onbegrijpelijk. Freddy was een van de mensen die 
tijdens de bezetting begon met het opzetten van een inlichtingen net
werk. Zonder radioverbinding was het echter moeilijk om de ver
zamelde berichten op tijd naar Engeland te krijgen. Die berichtgeving 
naar Engeland liep dan ook niet en Freddy besloot zelf contact te 
maken met de geallieerden. Via Belgie en Frankrijk ging hij naar 
Zwitserland, waar de ambassade hem doorstuurde via Frankrijk en 
Spanje naar Engeland. Freddy meldde zich in Engeland bij het Bureau 
Inlichtingen. Van het Englandspiel wist daar niemand toen nog iets. 
Ook Freddy niet. Hij vroeg om radio 's en zou als geheim agent worden 
gedropt in het bezette gebied. Op grond van zijn ervaringen met ver
raad in het bezette Nederland stelde hij eisen aan zo'n terugkeer. Die 
eisen werden niet geaccepteerd, waarop hij de inlichtingendienst 
gedesillusioneerd de rug toekeerde en zich meldde bij de Marine. En 
zo kwam hij pas na de oorlog terug in Nederland als Marine officier. 

Ondanks het feit dat die missie naar Engeland en zijn terugkeer naar 
het bezette gebied mislukten, kon hij met recht trots zijn op zijn presta
ties bij de Geheime Dienst Nederland. Freddy heeft gezorgd dat de 
meer dan honderd medewerkers in zijn rayon tijdens de bezetting fan
tastisch werk hebben gedaan. Freddy regelde vooral dat zij hun werk 
zo veilig mogelijk konden doen, ondanks het steeds dreigende verraad 
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door NSB-ers en Duitse infiltranten. Dat hun berichten niet op tijd hun 
bestemming kregen is tragisch te noemen, maar doet niets af aan de 
inzet van de betrokkenen onder levensbedreigende omstandigheden. 
Er gebeurde eigenlijk niets bijzonders zou Freddy later zeggen over 
zijn verzet tegen de bezetter en zijn tocht door en uit bezet gebied. Hij 
maakte zijn keuze tussen goed en kwaad en deed wat hij vond dat 
gedaan moest warden voor zijn land. 

Freddy werd in januari 1979 in het bestuur van het Genootschap 
gevraagd als penningmeester. Toen de redacteur van het door het 
bestuur uitgegeven kwartaalblad overleed, nam Freddy de redactie van 
dat blad over en hij zorgde voor de uitgave van "de Schakel" zoals wij 
die nu kennen. Hij heeft de functies van penningmester en redacteur 
heel veel jaren op voortreffelijke wijze vervuld tot zijn gezondheid hem 
dat in september 1998 verder onmogelijk maakte. Hij bleef lid van het 
bestuur maar de laatste jaren vermeed Freddy zoveel mogelijk elk con
tact. Op 27 december is hij in alle rust ingeslapen. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor ons Genootschap 
heeft gedaan. Freddy was een goed mens, met een grate, wijze, inbreng 
tijdens zijn bestuursperiode. Wij hebben bijzondere herinneringen aan 
Freddy die wij lang zullen koesteren. 

Rudi Hemmes 
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INMEMORIAM ----------------

Johannes Floris Philippus Hers 
4 juli 1917 - 29 oktober 2006 

Oud - internist 
Groot Erekruis in de Huisorde van Oranje 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
Officier in de Orde van Oranje Nassau 

In 1938 kwam Hans als medisch student naar Leiden. Zijn vader was 
huisarts in Puttershoek, waar Hans altijd contact had met de schippers 
op de rivier. Toen Engeland in 1939 de oorlog verklaarde, vroeg een 
Engels inlichtingenagent aan Hans om de schippers te bevragen naar 
hun ervaringen op de Rijn in Duitsland. 

In augustus 1940 parachuteerde de marine-officier Lado van Hamel als 
eerste Nederlandse agent en Hans werd ingeschakeld. Na twee maan
den zou van Hamel terugkeren naar Engeland en een watervliegtuig 
zou landen op het Tjeukemeer om hem op te halen. Hans was met van 
Hamel ter plekke. Door slecht weer is het vliegtuig niet op de afge
sproken nacht verschenen. De groep rand van Hamel werd opgemerkt 
door wantrouwige burgers en de politie werd gealarmeerd. De mannen 
werden gearresteerd en overgedragen aan de Duitsers. Hans· 
kwam met van Hamel voor het Krieg-Gericht, dat beiden ter dood 
veroordeelde. 

Op 13 juni 1941 werd van Hamel gefusilleerd terwijl Hans in de gevan
genis in Scheveningen, in het Oranje Hotel, in het huwelijk mocht tre
den met Taos Schreuder die hem zijn hele leven heeft begeleid. 
Daarna is hij via Vught terecht gekomen in het concentratiekamp 
Sachsenhausen, waar hij als arts werd geplaatst in de ziekenafdeling. 
Na de bevrijding van het kamp door Poolse soldaten bleef Hans bij zijn 
zieken, zodat hij pas op 15 augustus was om in Leiden zijn studie weer 
op te vatten. 

Op 14 november 1954 is hij cum laude gepromoveerd. Voor een jonge 
man die vijf jaren de ellende in een concentratiekamp heeft meege-

7 



maakt, was het volbrengen van zijn studie een buitengewone prestatie. 
Eigenzinnige wilskracht en toewijding aan zijn beroep hebben hem 
toen gedreven en tot heil van zijn patienten heeft hij die eigenschappen 
altijd behouden. 

Hans werd internist in het Leids Academisch Ziekenhuis en hield een 
dag per week praktijk voor de Stichting '40-'45. Zo ontstond een ruime 
praktijk voor patienten uit het verzet. Voor hen stond hij altijd klaar 
met al zijn gaven: geduldig luisteraar, briljant diagnosticus en prompt 
bij de verpleging. Benarde patienten werden op hun gemak gesteld met 
een kop thee, soms ook met cognac waarvan hij een flesje in zijn 
bureau had. Altijd bezocht hij zijn zieken aan hun bed en zijn jongens
achtige vrolijkheid gaf dan vertrouwen. In het L.A.Z. is Hans een 
geziene en vertrouwde medicus geweest. Hij heeft gewerkt tot in 1984, 
67 jaar oud. Zijn vrienden hebben nadien met verve het kontakt onder
houden. Zo kwam Prins Bernhard langs en bracht de jacht hem naar 
zijn geliefd Cromstrijen waar zijn honden begraven liggen. Het monu
ment ter herinnering aan het Englandspiel is mede op zijn initiatief 
geplaatst aan de Waterpartij in Scheveningen tegenover de villa waar 
de Duitsers de gevangen agenten verhoorden. 

Hans was een der onbeschreven helden van de Tweede Wereldoorlog, 
de herinnering die hem nooit losliet. En hij was een begenadigd dokter 
en een trouwe vriend. 

P.L. d'Aulnis 
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VERGADERDATA2007 _____________ _ 

Prinses Juliana Kazerne 

Data Bijeenkomst Engelandvaarders 
17.30 - 18.30 uur maaltijd 

08-01 
05-02 
05-03 
02-04 
07-05 
04-06 
02-07 
06-08 
03-09 
01-10 
05-11 
10-12 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Bestuursvergadering 
13.30 - 17.00 uur RvS zaal 

x 

x 

x 

x 

BIJZONDER OPENINGSPROGRAMMA - ----- --

Arts, verpleegkundigen en patienten in kamp Westerbork 
"Ik moest op een brancard naar het ziekenhuis. Leon ging ook mee. Ik 
kwam naar de onderzoekskamer in barak 6. De onderzoekingsdokter, 
Dr. Speijer, heeft mij onderzocht. De dokter zei: "Dokter Hertzberger 
heeft zich vergist. Simon heeft geen kinderverlamming ( ... ). Na een 
week was ik weer gezond en moest ik weer werken." 

Dit fragment uit zijn eigen dagboek las Leon Magnus op 29 juni 2006 
om 15.00 uur in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor. Hij 
deed dit in aanwezigheid van de genoemde arts Dr. Ellis Hertzberger 
die zou vertellen wat hij zich nog van deze gebreurtenis, beschreven in 
het dagboek, herinnerd. Dit alles vond plaats in het kader van de ope
ning van de tentoonstelling "Genezen verklaard voor. .. Een zieken-
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huis in kamp Westerbork 1939-1945." Niet alleen Ellis Hertzberger en 
Leon Magnus kwamen het openingsprogramma inhoud geven. Ook 
was verpleegster Jetta Leget-Lezer aanwezig. Zij vertelde over de 
geboorte van Bertje Cohen in het ziekenhuis van kamp Westerbork op 
17 december 1943. Aansluitend keek Bert met Jetta terug op 
deze bevalling in het concentratiekamp. Trudel van Reemst-de Vries 
vertelde de meest dramatische gebeurtenis uit kamp Westerbork. 
Namelijk het verhaal van Michieltje: dit vijf dagen oude baby'tje werd 
in kamp Westerbork mede dankzij Trudel beter gemaakt. Toen dit het 
geval was, werd het de vernietiging in gestuurd. 

Vijf bijzondere ooggetuigen in het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork, gei:nterviewd door Dieuwertje Blok. Aansluitend ontvin
gen zij van Rob Oudkerk het eerste exemplaar van het 
Wersterborkcahiers 11, over het ziekenhuis in kamp Westerbork. Rob 
gaf eerst een korte inleiding over het onderwerp. Ook het familie
verhaal van Rob Oudkerk is bijzonder. Zijn gehele familie werd via 
kamp Westerbork naar 'het oosten' gedeporteerd. 

ZESTIG JAAR BEVRIJDING EN DAARNA _ _____ _ 

In de aanloop naar 2005, het zestigste herdenkingsjaar van de bevrij 
ding, startte het verzetsmuseum een grate wervingscampagne voor een 
aantal belangrijke investeringen om het museum aantrekkelijker te 
maken en nieuwe publieksgroepen te bereiken. 
In 2005 en 2006 zijn veel projecten gerealiseerd als onderdeel van het 
grate investeringsprogramma 'Zestig jaar bevrijding en daarna': drie 
wisseltentoonstellingen, uitbreiding van bet museum met een 
Nederlands-lndische afdeling, een publiciteitscampagne en een wan
delbrochure van het Anne Frank huis naar het Verzetsmuseum. Drie 
andere deelprojecten warden op dit moment voorbereid en zullen in 
het voorjaar van 2007 warden afgerond. 
De voor bezoekers het meest in het oogspringende vernieuwing zal de 
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verandering zijn van de balie en de museumwinkel. De huidige balie 
heeft voor het personeel veel nadelen en het winkelhoekje oogt 
onaantrekkelijk en biedt alleen ruimte aan een beperkte hoeveelheid 
boeken en ansichtkaarten. In de nieuwe situatie zal er een veel grotere 
winkel komen achter de balie, waarin een breder assortiment aan 
artikelen, aantrekkelijker kan warden gepresenteerd. 
Twee andere vernieuwingen die op stapel staan zijn de invoering van 
PDA's, Personal Digital Assistants ofwel handcomputers, en een 
aanzienlijke uitbreiding van de engelstalige website. PDA's zullen wor
den gebruikt als een soort interactieve en op de taal en belangstelling 
van de gebuiker kijkwijzer. De PDA's kunnen het museumbezoek 
aantrekkelijker maken voor binnenlandse toeristen en scholieren en 
daarnaast het museum toegankelijker maken voor toeristen uit allerlei 
taalgebieden. De engelstalige website, die later mogelijk ook in andere 
talen wordt omgezet, zal bijna evenveel informatie gaan bevatten als 
de Nederlandse site www.verzetsmuseum.org. Dit is een belangrijke 
investering voor de toekomst, want steeds meer toeristen bereiden hun 
vakanties zelf thuis voor via het internet. In de loop van 2007 zal het 
project 'Zestig jaar bevrijding' warden afgerond met een grate opknap
beurt van de vaste opstelling. 

VIJF VISIES OP DE OORLOG ------------

Het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) biedt in 
samenwerking met het Verzetsmuseum dit najaar vijf lezingen op de 
dinsdagavond in de gehoorzaal van het museum. Hedendaags publiek 
kent de Tweede Wereldoorlog vooral als een strijd tussen goed en 
kwaad, onder andere door de succesvolle Hollywood-films als: The 
Longest Day en Schindlers List. Het NIOD wil met deze lezingscyclus 
een tegenwicht bieden. De verschillende lezingen bieden het publiek 
een ander blik op de werkelijkheid van toen en nu. Elke lezing wordt 
voorafgegaan door orginele filmfragmenten over het onderwerp. Na 
afloop is er gelegenheid tot discussie. 
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Japanse bezetting, roof en rechtsherstel in Zuidoost-Azie 
Peter Keppy behandelde aan de hand van archiefmateriaal uit binnen
en buitenland de materiele oorlogsschade en het rechtsherstel in 
Indonesie. Peter Keppy werkt bij het NIOD-onderzoeksproject 'Van 
lndie tot Indonesie. De herschikking van de Indonesische samen
leving.' Hij is auteur van 'Sporen van vernieling, oorlogsschade, roof en 
rechtsherstel in Indonesie 1940-1957' (Boom, Amsterdam 2006). 

Burgemeester in oorlogstijd 
Het begrip Burgemeester in oorlogstijd staat symbool voor het door
werken in oorlogstijd van (hoge) ambtenaren. Waren zij gewetenloze 
handlangers van de bezetter die een nazificatie van het ambtelijk appa
raat nastreefden of was hun optreden grosso modo in het belang van 
het Nederlandse volk? 
Peter Romijn is hoofd van de afdeling onderzoek en adjunct-directeur 
van het NIOD. Hij is auteur van 'Burgemeester in oorlogstijd: besturen 
tijdens de Duitse bezetting' (Balans, Amsterdam 2006). 

De Februaristaking herdacht 
De lezing van Annet Mooij is een relaas over de onenigheid na de oor
log over de vraag wie recht hadden het verzet te herdenken; een strijd 
die onder meer resulteerde in een gebrek aan aandacht voor de joden
vervolging. 
Annet Mooij is auteur van 'De Strijd om de Februaristaking' (Balans, 
Amsterdam 2006). Zij is zelfstandig onderzoeker en schreef onder 
andere 'Geen paniek! Aids in Nederland 1982-2004' (Bert Bakker, 
Amsterdam 2004). 

In de volgende Schakel volgt meer informatie over de laatste twee 
lezingen in de cyclus, drs. Ralf Futselaar: Weerstand en Wezenbloed: 
de volksgezondheid in bezet Nederland en Denemarken, 1940-'45 en 
drs. David Barnouw: Het succes van Anne Frank. 
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Doom. 19 decemher 2006 

Bijgaand tr eft u een kort verslag van de bestuursvergadering van de Stichting 
Sarnenwerkend Verzet 1940- 1945 van 12 december 2006 aan . 
Indien mogelijk verzoeken wij u dit verslag in uw blad tc plaatscn. 
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Nationaal Comite 4 en 5 mei 

Graag. wil het Nationaa l Comi1e 4 en 5 mei de: ccrste generar ie oorlogsbetrokkencn, ovcrlcvcnden en 
nabeslaanden. zo lang mogcl ij k in st:aat stel len aan de Nationa ll; Herde nking deel re nemen. 

Mogelij k ku nt u de bij mv stichting of orgnuisatic aangesloten personen wijzen op de mogdijkheid 

om kaarren n.an te vragen voor de Nationa le Herdenki ng 2007. Hiermee krijgt men roegang tot de 
herdenkingsbije~mkorn sL in De Ni~uwc Kerk en kan men de plechtig.hcid vooraan bij het Nntionaa l 
Monument op <1~ Dam bijv.,·onen. De bijgevoegde tekst kunl u gebruJken om de bij uw stichting of 
org<m is:.:ir lc aangesloten personen te infonncrcn, i1' bijvoorbeeld een nieuw sbrief of magazine. 

lk dank u lmt1elijk voor uw medev ... ·crk ing. Als u vragen heeft. kurn u - tijdens kantooruren - conl<.H.:l 

opnL·mcn m et Ni c-nkc Majoor. te lefoonnummer 02 0-6209688. 

Bljlage: Aanvraag kaarten Nrn iona!e l1erdenking vrijdag 4 inei '.2007 (Kenmerk:2006.1 l .358/430) 

ADRESSENBESTAND --------------

ADRESSENBESTAND 
Stichting Genootschap Engelandvaarders 

Aanvullingen en wijzigingen no. 28 op de adressenlijst van 1 april 1999. 

Overleden: 

Beukers. Fred M. 
Hanegraaf, Mevr. 
Hers, J .F.Ph. 
Krijthe, J.B. 
Kouwenhoven, G. 
Parren, M.L. 
Santman, K.M. 

Verhuisd: 
Hammes, J .H . flat 216, Victoria Court 

Adreswijzigingen en correcties gaarne aan: 

G .J. Staal Oranje Nassaulaan 52 
3708 GE Zeist 
Telefoon 030 - 692 27 92 
E-mail: jan.staal@planet.nl 

Rotterdam 
Delft 
Oegstgeest 
Rotterdam 
Monaco 
Enschede 
Rotterdam 

Horsefair Wetherby 
LS226JA, GB 
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