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

Als je ongeveer een maand voordat de Schakel uitkomt je stukje "Van 
de Voorzitter" moet inleveren zit je er nog wel eens naast als je geen 
helderziende bent. Zo moet ik u mijn verontschuldigingen maken dat 
ik niet heb voorzien dat de verbouwing van de Officiersmess van de 
Julianakazerne wel eens zou kunnen worden uitgesteld en dat we in die 
Haagse kazerne wel terecht zouden kunnen in september. Welnu, die 
verbouwing is een jaar uitgesteld en wij houden onze jaarlijkse retinie 
evenals vorig jaar in de Julianakazerne in Den Haag en wel op woens
dag 12 september. 
Ik hoop dat ik u in de vorige Schakel niet op het verkeerde been heb 
gezet en dat u daardoor andere plannen bent gaan maken. Want op 
12 september wordt het weer gezellig in het Haagje. Jacob de Mos en 
Jan Bakker zijn weer druk aan het voorbereiden en natuurlijk hopen 
wij allen dat velen van u naar de J ulianakazerne zullen komen. 
Als we u toch oproepen ergens naartoe te komen: misschien wilt u wel 
eens bij de herdenking van Koningin Wilhelmina zijn op haar geboor
tedag 31 augustus bij de Plaquette van de Moeder der Engelandvaarders 
in de Nieuwe Kerk op de Markt in Delft, waar zij is bijgezet. 
U weet dat ons Genootschap Koningin Wilhelmina jaarlijks ook her
denkt op haar sterfdag, 28 november, bij het monument, dat tien jaar 
geleden we rd onthuld, tussen het Pale is aan het N oordeinde en de 
Raad van State. 
Even iets heel anders. Mevrouw Loek Kaspers, een verzetsvrouw uit 
het Utrechtse en secretaris van de Stichting Samenwerkend Verzet 
1940-1945, heeft een diepgaande studie gemaakt over oorlog en verzet 
op de Utrechtse Heuvelrug. Zij heeft daarover gepubliceerd in haar 
boek "Vechten voor Vrijheid". Er worden ook belevenissen van een 
aantal Engelandvaarders en geheime agenten in genoemd en het is de 
moeite waard het te lezen. 
De meimaand begon voor het bestuur weer druk met het herdenken 
van de gevallenen op de vierde mei en de viering van de bevrijding op 
de vijfde. Ons Genootschap was op vier mei vertegenwoordigd op de 
Erebegraafplaats in Loenen, bij de herdenking van het Englandspiel in 
Den Haag, bij de Nationale herdenking op de Dam in Amsterdam en 
op vijf mei bij de herdenking capitulatie in Wageningen en het bevrij
dingsconcert op de Amstel in Amsterdam. 
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Wij hopen dat nog lang vol te houden maar voor ons allen beginnen de 
jaren te tellen. Ook voor de bestuurders ontstaan zo nu en dan wat 
pijntjes en onvolkomenheden. Wij houden er rekening mee dat wij in 
ons genootschap geen jonge mensen meer hebben om op te roepen 
voor het assisteren bij een bestuursfunctie. Nu weten we natuurlijk ook 
wel dat "jong" zijn niet alleen afhankelijk is van jaren, maar terecht 
willen velen ook wel genieten van een rustige levensavond. Mocht u nu 
denken dat u geknipt zou kunnen zijn om het bestuur zo lang mogelijk 
op de been te houden dan wordt naar uw aanmelding met belangstel
ling uitgezien. 
Wij zijn allen dankbaar die gereageerd hebben op de mededeling dat 
niet iedereen de bijdrage op tijd had voldaan. Sommigen die alsnog 
hun bijdrage hebben voldaan deden dat heel genereus moet ik zeggen. 
Helaas blijkt echter nog niet iedereen mijn stukjes te lezen want er zijn 
nog veel Engelandvaarders die niets bijdragen. Als u de jaarlijkse 
bijdrage niet kunt betalen doen wij allen dat voor u, maar voer dan wel 
graag even met de penningmeester een klein vertrouwelijk gesprekje 
om dat te regelen. De penningmeester kan er dan met het opmaken 
van zijn begroting rekening mee houden. 
Na een heerlijke lente wens ik u een goede zomer en wellicht zie ik u 
op 31 augustus in Delft en op 12 september in Den Haag. 
Ik kijk naar u uit! 

Rudi Hemmes 
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HET DEFILE OP 5 MEI 2007 IN WAGENINGEN _____ _ 

Het op 5 mei 2007 te Wageningen gehouden Vrijheidsdefile is weer een 
groot succes geworden. Circa 1400 veteranen namen deel aan dit gran
dioze festijn. Het prachtige weer trok een enorm aantal enthousiaste 
toeschouwers. Het was aangrijpend en hartverwarmend zoals de defi
lanten lopend en rijdend in historische militaire voertuigen in de dicht
bevolkte straten van Wageningen werden toegejuicht en bloemen en 
drankjes werden aangeboden. Ondergetekende, die in de voorste jeep 
zat, kreeg van een klein meisje een zelfgemaakte tekening in de kleu
ren van de Nederlandse vlag en in hoofdletters DANK JEWEL SOL
DAAT. Ontroerend!!! 
Dit jaar was, na 20 jaar marcherend te hebben gedefileerd voor onze 
Prins Bernhard en tot slot voor zijn kleinzoon Prins Willem-Alexander, 
voor het eerst dat het Detachement Stichting Samenwerkend 
Verzet (w.o. het Genootschap Engelandvaarders), op verzoek van de 
80+ deelnemers, gemotoriseerd aan het defile deelnam in drie opeen
volgende historische voertuigen met twee vaandels hoog uitstekend, 
aan de kop van het defile. Als vanouds, Wageningen: stad der bevrij
ding. 

Jan Bakker 
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DEFILE NEDERLANDSE VETERANENDAG 2007 ____ _ 

Zoals reeds in Checkpoint werd gepubliceerd, wordt op vrijdag 29 juni 
2007 in Den Haag voor de derde keer de Nederlandse Veteranendag 
gehouden. Naast een plechtigheid in de Ridderzaal, een medaillepa
rade op het Malieveld en een fly-past, zal het defile van Nederlandse 
veteranen in de binnenstad van Den Haag het hoogtepunt van deze 
stad gaan warden. De derde Veteranendag zal aansluitend feestelijk 
warden afgesloten op het Malieveld. Het aantal veteranen is vastge
steld op 4000 deelnemers, aangevuld met ongeveer 1000 actief die
nende militairen en een vijftiental muziekkorpsen. De stoet wordt 
afgesloten met historische militaire voertuigen en modern militair 
materieel. 

In tegenstelling tot 2006 is de route dit jaar maar 2,5 kilometer lang en 
loopt grofweg rand het Binnenhof weer terug naar het Malieveld. Aan 
de Kneuterdijk neemt de Prins van Oranje het defile af. Op de kop van 
het defile lopen detachementen van de Vereniging Dragers Bronzen 
Leeuw /Bronzen Kruis, het Samenwerkend Verzet en de BNMO. Zij 
lopen voorop als blijk van respect en waardering voor hun bijzondere 
inzet en rol in het verleden! 

Zoals in Wageningen zal het Genootschap Engelandvaarders als 
onderdeel van de Stichting Samenwerkend Verzet mee defileren. Ook 
bestaat er, uitsluitend voor veteranen die niet of slecht ter been zijn, 
een mogelijkheid om op historische (militaire) voertuigen van "Keep 
Them Rolling" en de "Army Vehicle Club" in het defile mee te rijden, 
hetgeen in 2006 ook gebeurde. 

Omdat het op 29 juni vrijwel onmogelijk zal zijn om met eigen vervoer 
richting Den Haag te komen, ontvangt men per deelnemer een NS vrij 
vervoerbewijs. Bij aankomst op het Centraal Station in Den Haag 
staan gidsen klaar om minder valide veteranen en hun begeleiders naar 
de busjes te wijzen die hen naar het Malieveld brengen. Minder valide 
veteranen die meerijden op de historische militaire voertuigen in het 
defile, stappen op het Malieveld in en komen daar ook weer terug. 

Tijdens een bijeenkomst voor de detachementscommandanten op 25 
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mei a.s. warden de instructies voor het defile, vrij vervoerbewijzen, 
tribunekaarten, consumptie- en maaltijdbonnen uitgereikt, die deze 
aan de deelnemers zullen doen toekomen. Engelandvaarders die aan 
dit defile lopend of rijdend willen deelnemen moeten derhalve zich 
zo spoedig mogelijk opgeven per telefoon of fax aan Jan Bakker 
(070) 354 02 45, die als Detachementscommandant zal optreden van de 
Stichting Samenwerkend Verzet. Tevens warden zij verzocht op te 
geven of zij een meereizende partner /begeleider ( niet-defilant) will en 
meenemen. 

Hopende op een grate opkomst, evenals de afgelopen 21 jaren m 
Wageningen. 

Jan Bakker 

ENGELANDVAARDERS REUNIE 2007 --------

Het is prettig te vernemen dat wij onze jaarlijkse retinie weer kunnen 
houden bij de Koninklijke Landmacht, Prinscs Juliana Kazerne, 
Therese Schwartzestraat 15, 2597 XK Den Haag. 
Telefoon: 070 - 316 76 29 of 070 - 316 70 14. 

Het programma voor onze retinie op 19 september a.s. luidt als volgt: 

Vanaf 11.00 uur 

Ca. 11.00 uur 
Ca. 12.00 uur 
Ca. 13.30 uur 
Ca. 15.30 uur 

Ca. 16.30 uur 

Aankomst en registratie van de retinisten, 
koffie, thee en gebak in de Prins Bernhardzaal. 
Bar geopend voor aperitief. 
Welkomstwoord van de voorzitter. 
Uitgebreide rijstmaaltijd. 
Afsluiting van de maaltijd, 
koffie en nog wat naborrelen. 
Einde retinie. 
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Routebeschrijving auto: 
Vanuit Amsterdam (A4), Utrecht (A12) of Rotterdam (A13) de bor
den Den Haag volgen. Bij het Prins Clausplein volgt u Voorburg/Den 
Haag (Utrechtsebaan). Aan het einde van de Utrechtsebaan rechtsaf 
de Benoordenhoutseweg op. Bij de verkeerslichten linksaf (van 
Alkemadelaan). Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf de 
Wassenaarseweg op. Aan het einde van de weg in de bocht ligt links de 
kazerne. 

Vanuit Amsterdam via Wassenaar (A4) richting Den Haag Centrum. 
Bij de eerste grate kruising (Willem Witsenplein) rechtsaf de van 
Alkemadelaan op. Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf de 
Wassenaarseweg op. Aan het eind van de weg, in de bocht, ligt links de 
kazerne. Na het passeren van de wacht kan rechts van de hoofdingang 
geparkeerd warden. 

Openbaar vervoer 
Vanaf NS-station Den Haag CS en HS: bus 18 (richting Clingendael). 
Uitstappen bij het eindpunt (halte Laan van Clingendael). Teruglopen 
naar de Wassenaarseweg, rechtsaf en direct in de bocht ligt de kazerne 
( ongeveer 500 meter). 

Behalve het busvervoer van de H.T.M., staat er vanaf 10.00 tot 10.30 
uur ook nog een busje van de kazerne gereed boven het Centraal 
Station, waar de grate parkeerplaats is voor bussen. Het busje van de 
Julianakazerne zet de reiinisten af bij de ingang van de kazerne. Na 
afloop van de reiinie zal het busje ook weer terugrijden naar het 
Centraal Station. 

Bezoekers van de kazerne dienen er rekening mee te houden dat ze 
zich moeten kunnen legitimeren bij de ingang van de kazerne. 

De kosten voor deelname aan de reiinie bedragen € 20,- per persoon. 
De penningmeester verzoekt het verschuldigde bedrag op tijd over te 
maken door middel van een overschrijving van de eigen bankrekening 
in Nederland of met de bijgevoegde acceptgira, zodat hij het bedrag 
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uiterlijk 1 september a.s. in zijn bezit heeft. De bankrekeningnummers 
ten name van de penningmeester van het Genootschap 
Engelandvaarders te Rijswijk zijn: Postbank 359500 en ABN-AMRO 
bank 545546826. 

De penningmeester verzoekt de deelnemers eveneens voor 1 septem
ber de namen van de partners en/of begeleiders(ters) op te geven door 
ze eventueel te vermelden bij de bankoverschrijving of per post of e
mail ( ch.h.bartelings@planet.nl) toe te zenden, opdat een volledige 
namenlijst op tijd kan warden opgegeven aan de kazerne voor de 
wacht bij de ingang. Mededelingen op de acceptgira warden niet meer 
doorgegeven door de Postbank. 

Beste Engelandvaarders en Engelandvaarsters, wij van het bestuur 
stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs, dus als het enigszins kan 
prabeer dit jaar te komen op de reiinie. 

De evenementencommissie 

TONEELSTUK SCHEVENINGSE ENGELANDVAARDERS __ 

Het 'Schevenings toneel' bracht zaterdag 24 maart 2007 in het Word 
Forum Theater een stuk op de planken over zeven Scheveningse vis
sersjongens die op 16 maart 1941 met een garnalenvlet naar Engeland 
vluchtten om zich aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten die 
tegen Nazi-Duitsland vochten. Het stuk had de titel: 'Een waegstik 
naar de vrij'ed". 

Sinds 1975 brengt het Schevenings (amateur) Toneel jaarlijks een stuk 
op de planken die warden geschreven of bewerkt door Arie Spaans en 
Daan Verbaan. De voorstellingen warden, met name door de 
Scheveningse bevolking, massaal bezocht. Ook dit jaar zijn er weer 
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ruim 1800 kaarten verkocht. Doelstelling van het Schevenings Toneel 
is onder andere het uitdragen van het cultureel erfgoed en de sociale 
contacten die de voorstellingen met zich meebrengen. De stukken dra
gen ook bij aan het doorgeven van de geschiedenis van Scheveningen. 

Het stuk was in het algemeen een eerbetoon aan alle Scheveningers die 
in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers hebben gevochten en in 
het bijzonder aan de zeven Scheveningse vissersjongens die, onder de 
ogen van Duitse schildwachten, die avond naar Engeland overstaken. 
Al eerder, in 2003, verscheen er een dubbel-cd met twee verhalen van 
bovengenoemde groep (zie www.allesoverscheveningen.nl/verhalen). 
Van de zeven Engelandvaarders zijn er nog drie in leven. Een van hen 
is na de oorlog in Engeland gebleven en was helaas niet in staat om de 
voorstelling bij te wonen. 

Het stuk dat uit acht bedrijven bestond werd gespeeld door 32 acteurs. 
De hoofdrollen waren uiteraard voor de zeven Engelandvaarders, 
maar ook de rol van Koningin Wilhelmina had een belangrijke inbreng 
in het stuk. De voorstelling werd gehouden in het Schevenings dialect. 
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r~?!:~~.~~!~~~~~.~'ferzet 1940-1945; 

Kort verslag van de bestuursvergadering van de Stichting Samenwerkend Verzet 
1940-1945, d.d. 12 december 2006, gehouden te Doorn 

1. De vice-voorzitter opent deze vergadering, vanwege de afwezigheid van de voorzitter de heer 

Hemmes om gezondheidsredenen. 

Twee nieuwe bestuursleden warden hartelijk welkom gehetcn in deze vergadering te weten 

mevrouw N.C. Capsers, als bestuurslid en de heer K. Uiterwijk, als plaatsvervangend 

bestuurslid beiden namens de NFR!VVN. De heer drs. F. Born heeft afscheid gen omen als 

plaatsvervangend bestuurslid namens NFR/VVN. 

2. Namens het bestuur Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 word! alsnog een brief 

gestuurd naar de Stichting Oranje Hotel betreffende de toekomst dodencel 601. 

Het bestuur is unaniem voor bet niet verplaatsen van de dodencel 601. 

3. De secretaris van onze organisatie de heer Coumou heeft vanwege gezondheidsredenen zijn 

functie(s) mocten neerleggen. Met een blanco stem gaat de vergadering akkoord met de 

benoeming van mevrouw drs. N.C. Caspers als sccretaris. 

4. De toekomst van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. 

Diverse cxterne organisaties zijn druk bezig met over de toekomst. 

Wanneer een organisatie bet besluit moet nemen om zijn organisatie op te heffen, zal in de 

nabije toekomst in samenspraak met VWS en de Stichting 1940-1945 een vangnet gecreeerd 

warden voor de overgebleven leden. Over financien zijn afspraken gemaakt en bestaandc 

contaetgroepen regionaal en/oflocaal kunnen via een netwerk bijeenkomsten organiseren 

bestemd voor verzetsmensen en ex-politieke gevangenen uit een bepaalde doelgroep. 

5. Statutenwijziging 

Afgelopenjaar heeft de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 een legaat ontvangen. 

Door onze slatuten te wijzigen, zoals aangegeven door de Belastingdienst te 's Hertogenbosch, 

lean de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 zich k.-walificeren ondcr de rangschikking 

goede doelen en hoeft daardoor aanzienlijk minder belasting te betalen over het ontvangen 

legaat. 

6. De Dag van het Verzet zal in 2007 plaatsvinden op zaterdag 1 septcmber in de Generaal 

Spoorkazerne in Ermelo. 
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HERDENKING GEBOORTEDAG H.M. KONINGIN WILHELMINA 

Op vrijdag 31 augustus 2007 om 14.00 uur zullen Engelandvaarders 
weer een bloemstuk plaatsen in de Nieuwe Kerk te Delft, ter herinne
ring aan de geboortedag van Koningin Wilhelmina. 

Verzamelen 13.30 - 14.00 uur in het ans bekende (Pannenkoekhuis) 
Willem van Oranje, Markt 48a. Vlakbij de kerk. Einde plechtigheid om 
14.45 uur waarna een kopje koffie. 

Zoals jullie al weten kan er niet meer voor de kerk warden geparkeerd. 
Vlak naast de kerk zijn enkele parkeerplaatsen voor hen die in het 
bezit zijn van een invalideparkeerkaart. Voor de andere deelnemers: 
de parkeerborden volgen naar Parkeergarage Phoenix. Trek er wel wat 
extra tijd voor uit. 

Vergeet niet de groat model onderscheidingen mee te nemen. Zij die 
aan de plechtigheid willen deelnemen kunnen zich bij mij aanmelden. 
Bij het aanmelden graag oak telefoonnummer opgeven, ingeval van 
mogelijke veranderingen. 

J. de Mos 
Marjorystraat 25 
3151 JK Hoek van Holland 
Tel./fax: 0174 - 38 21 83 
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r~'.'.!:,~!~~~~~ ~erzet 1940 -1945 / 

Kort verslag van de bestuursvergadcring van de Stichting Samenwerkend Verzet 
1940-1945, d.d. 20 maart 2007, gehouden te Doorn 

1. Hetjaar 2007 had een slechte start. De eerste week vanjanuari hebben we afscheid 
moeten nemen van onze vice-voorzitter de heer Joop Wolff. Joop Wolffheeft er 
destijds voor gezorgd dat de Se mei, een Nationale Herdenkingsdag is geworden. 
Tevens heeft hij zich ingezet voor het behoud van Hotel De Wereld in Wageningen. 

2. Tevens hebben we op 28 februari afscheid genomen van de heer Piel Coumou. Velen 
van het bestuur waren aanwezig bij zijn afscheid. Piel Coumou kende ontzettend veel 
mensen en heeft vele barren gelaegen via zijn netwerken. V oor velen was hij een 
vraagbaak, waar veelvuldig gebruik van is gemaakt. Piet heeft in al die jaren vele 
bestuursfuncties bekleedt. 

In onze herinnering blijven wij Piet en Joop goed bewaren. 

3. Mevrouw Els Steijnis is emstig ziek en het gaat niet goed met haar. Bi1menkort gaat 
mevrouw Steijnis naar een verpleeghuis. 
Inmiddels hebben we het bericht ontvangen dat mevrouw Steijnis op 12 april 
jongstleden is overleden. 

4. Aanbevelingsbriefvan de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reservc
Officieren met het verzoek om het verzetsherdenkingskruis op le nemen in hun 
vaandel. De voorzitter wil graag nog even terugkomen op het genomen besluit in de 
vergadering december 2006. 
De oprichters van <lit bataljon hebben destijds het verzetsherdenkingskruis ontvangen. 
Het is goed dat de huidige generatie trots is op wat toen is gebeurd. 
Geen enkele verzetsorganisatie heeft het verzestherdenhngskruis ontvangen. Het 
verzet was niet militair. Het bestuur blijft bij het genomen besluit. 

5. Dag van het Verzet. Programma is klaar en staat binnenkort in het blad Kontakt door 
Aantreden. 

6. Deelname Vrijheidsdefile op 5 mei in Wageningen en Veteranendag 29 juni. 
Vanwege de leeftijd en lichamelijke conditie van de deelnemers warden de 
aanmeldingen steeds minder. 

7. De SFMO heeft een nieuw logo en heeft een andere naam te weten Nationaal Fonds 
voor Vrijheid en Veteranenzorg. 

8. Op 12 maart zijn de heren De Bruijn en Oskarn in Vlaardingen aanwezig geweest bij 
de onthulling van het Bill Minco Plein (tegenover het station in Vlaardingen). 
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SCHEVENINGER KAREL KULK SCHRIJFf BOEK OVER 
ENGELANDVAARDERS 

De verhalen van twee van de zeven Scheveningse Engelandvaarders 
die in 2004 door Karel Kulk op een cd zijn opgenomen en door het 
Schevenings Toneel op de planken zijn gebracht krijgen weer een ver
volg en in boekvorm. De hoofdpersonen in het boek zijn de 
Engelandvaarders Hugo van Roon en Krijn Kleijn. Het boek zal war
den gei1lustreerd met niet eerder gepubliseerde foto's en brieven van 
de zeven Engelandvaarders. Onder meer orginele Rode Kruisbrieven 
van Jakob Vrolijk aan zijn vader en moeder. 

Kulk vindt het belangrijk dat het verhaal op papier komt voor het 
nageslacht. Kulk is sinds 1984 eveneens in het bezit van een kopie van 
het Londense archiefdossier van de verhoren van de zeven 
Engelandvaarders in Engeland. Kulk wil een zo volledig mogelijk ver
slag doen ook van een gezin van een Engelandvaarder en een soldaat 
die aan het Oostfront vocht. Als aanvulling van de cd zijn er ook ver
halen die nog niet zijn gepubliseerd en die nu in het boek worden 
opgenomen. Het Schevenings Toneel heeft een pakkende voorstelling 
in dialect gegeven van een toneelvoorstelling van het verhaal van de 
Engelandvaarders. Bezoekers merkten op dat de hoge opkomst bij de 
voorstelling een teken is dat het culturele erfgoed van Scheveningen en 
het behoud van het dialect nog steeds erg leeft. Eveneens kwam naar 
voren de angst die bij de achterblijvers moet zijn geweest na het 
vertrek van de Engelandvaarders. Het is duidelijk dat jong en oud 
genoten hebben van het vluchtverhaal. 
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Opening: 

Optreden: 

lnclusief: 

DAG VAN HET VERZET 
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2007 

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

LEUVENUMSEWEG 88 

PROGRAM MA 

=ij;J 

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

* Optreden van het koor "Vergeet je verdriet" 

Koffie met gebak 
Aperitief 
R.ijstmaaltijd met 1 consumptfe 
Herinneringsgeschenk 

Veel informatiestands 
Veel gelegenheid voor begroeting en ontmoeting 

Aanvang: 11.00 uur precies 

* 
* * * Aanmelding; Zo spoedig mogelijk door overmaking van€ 15,00 per persoon * 

op postgiro 5166870 t.n.v. "Stg. Samenwerkend Verzet 
1940-1945" le Doorn. 

Attentie: 

Toegangskaarten met routebeschrijving warden half augustus 
toegezonden. 

Oak dit jaar zullen de parkeerterreinen van een letter warden 
voorzien, zodat u gemakkelijk kunt onthouden waar u uw auto 
hebt geparkeerd. 
Tevens zal er gezorgd warden voor meer parkeerplaatsen voor 
mindervaliden. 

Vanaf 10.00 uur zal tussen station ERMELO en de kazerne 
een bus pendelen. 
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VECHTEN VOOR VRIJHEID ------------

Op 2 mei werd in Doorn het boek "Vechten voor vrijheid" gepresen
teerd, een zorgvuldig gedocumenteerde geschiedenis over oorlog en 
verzet op de Utrechtse Heuvelrug. De schrijfster, Loek Caspers, is een 
van de laatste nog in leven zijnde verzetsmensen uit die regio. Zij 
beschrijft vanuit haar eigen ervaringen en op basis van uitgebreid bron
nenonderzoek de oorlogsgebeurtenissen in Amerongen, Doorn, 
Driebergen, Langbroek, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Overberg en 
Rijsenburg. 
De Utrechtse Heuvelrug was een broeinest van verzet. Veel joodse 
onderduikers vonden er een schuilplaats. Diverse geheim agenten van 
zowel Nederlandse als geallieerde inlichtingendiensten opereerden in 
deze regio. Het aantal slachtoffers was bijzonder hoog. Als gevolg van 
verzetshandelingen en represailles verloren 39 mensen het leven op 
een bevolkingsdichtheid van destijds 22.500. Alle verhalen zijn nog niet 
eerder gepubliceerd doordat de auteur voor haar eerdere publicaties 
over deze regio geen gebruik had kunnen maken van bepaalde archie
ven. Door het openstellen van archieven uit de periode 1940-1945 
kwam veel nieuw materiaal beschikbaar. 

Loek Caspers is secretaris van de Nationale Federatieve Raad van het 
Voormalig Verzet Nederland en van de Stichting Samenwerkend 
Verzet 1940-1945. Van haar hand verschenen eerder: 'Langbroek in de 
Tweede Wereldoorlog' (1989), 'Luizen in de pels, verzet op de 
Utrechtse heuvelrug' (1991), 'To save a life' (1995), 'De geschiedenis 
van de NFR' (1999), 'De huisbewoonsters van Drift 19 (2000) en 'De 
geschiedenis van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945' (2005). 

Loek Caspers, Vechten voor vrijheid. Oorlog en verzet op de Utrechtse 
Heuvelrug. 312 blz., gebonden, royaal gei1lustreerd (deels in kleur), 
ISBN 978-90-6550-987-1, € 19,95. 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen bij de uitge
ver. Bij directe bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. 
Nadere informatie is te vinden op: www.vechtenvoorvrijheid.veteranen.nl 
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KLEURINDONKERE DAGEN -----------

Kleurenfoto's van Fryslan tijdens de Tweede Wereldoorlog 
24 maart tot en met 29 oktober 2006 

De titel van de fototentoonstelling 'Kleur in donkere dagen' is ont
leend aan het unieke fotoboek met meer dan 200 kleurenopnamen uit 
de jaren 1939-1946 van Alphons Hustinx. De cineast/fotograaf 
Alphons Hustinx (1900-1972) bezoekt gedurende de bezetting meer 
dan 150 steden en dorpen in Nederland om er zijn kleurenfilm 'Kleur 
en glorie onzer Tropen' over Nederlands-Indie te laten zien. Overal 
waar hij komt, maakt hij met zijn Leica-camera diaopnames in kleur. 
Kleurenfotografie staat in de jaren veertig nog in de kinderschoenen, 
maar Alphons Hustinx slaagt erin deze moeilijke techniek volledig 
onder de knie te krijgen. Zo ontstaan meer dan 2000 kleurenopnamen: 
de grootste particuliere collectie kleurenopnames uit de Tweede 
Wereldoorlog in Europa. 

Hustinx bezocht gedurende de bezetting meer dan 150 steden en dor
pen om er zijn kleurenfilm 'Kleur en glorie onzer Tropen' over 
Nederlands-Indie te laten zien. Met de vertoning van de film, een 
reclamefilm voor luxe bootreizen naar Nederlands-Indie, verdiende hij 
zijn geld. Overal waar hij kwam maakte hij diaopnames in kleur. 
Naarmate de oorlog vorderde werd zijn bewegingsvrijheid beperkt. Na 
de J apanse in val in N ederlands-Indie verbood de bezetter het vertonen 
van de film. Het reizen werd steeds moeilijker tot dat het in 1944 prak
tisch onmogelijk voor hem werd het land in te gaan. 

Hustinx heeft voor het eerst in november 1940 Fryslan bezocht. Hij 
vertoonde toen zijn film in Joure. Een paar maanden later is hij weer in 
de provincie, dan in Leeuwarden, Sneek en Franeker. Ruim een jaar 
later, maart 1942 is hij weer in Fryslan en bezoekt dan Bolsward, 
Leeuwarden, Sneek en Franeker. In elk van deze steden maakt hij 
foto's, alledaagse beelden van de eerste oorlogsjaren die de indruk 
wekken dat er in het leven van alledag niets was veranderd, oorlog of 
geen oorlog. Hij houdt zijn reizen nauwkeurig bij in zijn agenda's. Op 
20 januari 1941 noteert hij: 'handschoenen gestolen, dan naar 
Leeuwarden gereisd. 's Middags weer sneeuw. 's Avonds sneeuw'. 
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Van de in totaal meer dan 2000 kleurendia's die Hustinx heeft gemaakt 
zijn een veertigtal opnames genomen in Fryslan. De tentoonstelling 
'Kleur in donkere dagen' laat deze selectie zien, die op een enkele uit
zondering na nog niet eerder zijn getoond. 

Voor het eerst zien we bijvoorbeeld in kleur de boven op de Oldehove 
gebouwde observatiepost van de Luftwaffe. Uit de meeste foto's 
spreekt Hustinx' oog voor detail: een grafsteen in de Martinikerk in 
Bolsward, het wapen op de topgevel van Telenga's Drukkerij in 
Franeker of het bordes van het stadhuis in Bolsward. Alles in kleur 
maar zonder een spoortje van de oorlog die de wereld op dat moment 
in z'n greep heeft. 

De tentoonstelling wordt gecompleteerd met enkele objecten waaron
der de orginele Leica-camera waarmee Hustinx fotografeerde en zijn 
bewaard gebleven agenda's met aantekeningen. 

Het fotoboek 'Kleur in donkere dagen' is te koop in de museumwinkel 
voor € 39,95. De dvd 'Kleur en glorie onzer tropen' is eveneens ver
krijgbaar in de museumwinkel, de prijs bedraagt € 14,95. 
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ADRESSENBESTAND --------------

ADRESSENBESTAND 
Stichting Genootschap Engelandvaarders 

Aanvullingen en wijzigingen no. 29 op de adressenlijst van 1april1999. 

Overleden: 

Besouw, T.J. van 
van Grondelle-Hovell, Mevr. 
Meijer, B.H. 
Poole, M.C. le 

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 

Vught 
Schiedam 
Oostkapelle 
Kapelle (Belgie) 

www.engelandvaarders1940-1945.nl 
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