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VAN DE VOORZITTER -----------------

Op maandag 3 april was het bestuur vertegenwoordigd bij de herdenking, op 
de voormalige Vliegbasis Valkenburg, van de lOOste geboortedag van Eric 
Hazelhof Roelfsema. Deze herdenking werd georganiseerd door het bestuur en de 
medewerkers van de revue "Soldaat van Oranje". 

Op 4 mei waren we in Den Haag bij de Herdenking van het Englandspiel en bij 
de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Allemaal heel goed geregeld, 
evenals de Viering van de Nationale Bevrijdingsdag op de Amstel op 5 juni. 

Op zondag 28 mei waren we vertegenwoordigd in Margraten bij de Amerikaanse 
herdenking van de gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. Het was voortreffelijk 
geregeld, maar erg warm. 

Op vrij dag 9 juni zal in Katwijk de onthulling plaats vinden van het Engelandvaarders
Mon ument dat is gemaakt bij het Zeehospitium-tunneltje. 

Op 24 juni is er weer de Veteranen-dag in Den Haag. 

En hebt u al in uw agenda de 24ste augustus vrij gehouden voor onze Reiinie op de 
Zwaluwenberg, waar de Inspecteur der Veteranen onze gastheer zal zijn? Ik hoop 
dat veel Engelandvaarders in de gelegenheid zullen zijn daarbij aanwezig te zijn. 

Ik kijk naar u uit. 

Rudi Hemmes 
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ENGELANDVAARDERSREUNIE 2017 ____________ _ 

De Engelandvaardersreiinie 2017 zal worden gehouden op 24 augustus aanstaande 
op het landgoed 'De Zwaluwenberg', Utrechtseweg 225 te Hilversum. Gastheer is 
de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven. 
De generaal Van Griensven is op 1 februari van dit jaar de generaal Bart Hoitink 
opgevolgd als IGK en Inspecteur der Veteranen. Evenals vorig jaar wordt iedereen 
tussen 10.30 en 11.00 uur op de Zwaluwenberg verwacht. 

De deelnemers zijn welkom met een begeleider en worden verzocht zich met de 
namen van hun partners of begeleiders v66r 1 augustus op te geven bij Jan Staal, 
Oranje Nassaulaan 12, 3708 GE Zeist, of per e-mail: staalgj@gmail.com. 

Bij de aankomst op de Zwaluwenberg client eenieder zich te kunnen identificeren 
wanneer daar om wordt gevraagd. 

Sierk Plantinga 

HET NATIONAAL EREVELD LOENEN. -----------
De dodenherdenkingen in de beide laatste jaren. 

' 
Het Nationaal Ereveld ligt in Loenen op de Veluwe. Bij de dodenherdenking 
op 4 mei leggen de Engelandvaarders daar elk jaar daar een mooie krans. Het 
middelpunt van het Ereveld wordt gevormd door het eenvoudige witte kerkje. 
Daar hangt het wandbord bestaande uit 5 panelen met de namen van omgekomen 
Engelandvaarders. Er is bovendien een fototentoonstelling over veteran en ingericht. 
Het Ereveld vormt onze centrale herdenkingsplaats. 

Op het Ereveld te Loenen zijn er meer clan 3900 oorlogsslachtoffers be graven. Mensen 
die van 9 mei 1940 tot vandaag ergens op de wereld onder allerlei omstandigheden 
het leven hebben verloren. Het zijn burgers en militairen, verzetsstrijders, 
Engelandvaarders en andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zoals 
dwangarbeiders. Ook oorlogsslachtoffers van de acties in Indonesie en Nieuw 
Guinee, Korea, Libanon, Joegoslavie, Afghanistan en Mali zijn hier bijgezet. 

In 2016 heeft Minister-president Marc Rutte de herdenking op 4 mei bijgewoond. 
In zijn toespraak stond hij stil bij de verliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
bij de verliezen die de huidige generatie militairen lijdt tijdens vredesmissies. De 
omgekomen militairen betaalden de hoogste prijs voor hun inzet voor een vrije en 
veilige wereld. Hier, op het Ereveld, ligt achter elke steen hun verhaal. 
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De toespraak tijdens de herdenking 2017 werd gehouden door de Commandant 
van de Strijdkrachten Generaal T.A. Middendorp. Hij benadrukte <lat door te 
herdenken de afschuwelijke waarheid opnieuw ter sprake komt, zodat wij begrijpen 
waar het om gaat. Om de vrede te handhaven moeten er offers gemaakt worden, het 
vergt inspanningen, inspanningen van ons allemaal. 

Onder het motto: 'Opa kunt u nog eens vertellen hoe het zat?' vertelden drie 
scholieren uit Apeldoorn het verhaal van een omgekomene. Ditmaal het verhaal 
van Engelandvaarder Govert Steen. Het verhaal <lat symbool staat voor alle andere 
verhalen en waarmede hij zowel als alle anderen herdacht worden. 

Govert Steen deed in 1936 eindexamen. Hij volgde de opleiding tot jachtvlieger in 
Soesterberg. Samen met zeven collega's werd hij gelegerd op vliegveld Ypenburg 
bij Den Haag. Toen de Duitsers op tegen mei 40 Nederland binnenvielen kon 
Govert twee Duitse toestellen neerschieten voordat hij zelf getroffen werd. Na een 
noodlanding op het strand bij Scheveningen kon hij de volgende <lag Schiphol 
bereiken. Vandaar maakte hij nog een aantal vluchten. Na de capitulatie maakte 
hij al gauw plannen om te ontsnappen naar Engeland. Met drie anderen peddelde 
hij naar een Duits watervliegtuig <lat bij de Fokker fabrieken lag. Het lukte om aan 
boo rd te komen, het lukte ook om op te stijgen en laag vliegend Engeland te bereiken. 
Het Duitse watervliegtuig werd daar beschoten. Het landde veilig op het water. Na 
een opleiding werd hij ingedeeld bij de RAF. Hij maakte tientallen aanvalsvluchten. 
Het ging goed tot 5 juni 1942 toen hij op zijn 79ste vlucht met zijn Spitfire werd 
neergeschoten bij le Havre. 

Andere vormen van herdenken. Kunnen we niet meer doen? 
Nu verreweg de meeste veteranen van de Tweede Wereldoorlog zijn overleden 
wordt gezocht naar andere vormen van herdenken. Steeds vaker worden de 
verhalen van de vader samen met het commentaar van de kinderen gevoegd. 
Die hoorden in de loop van de jaren vele flarden van informatie over de 
oorlog, Dit kan leident tot andere accenten omdat de jongere generatie deze 
vanuit een andere invalshoek beziet en in een andere tijd leeft. Hoe ervaren zij 
die gebeurtenissen? 

Het Ereveld Vol Leven is een andere vernieuwing. Gestreefd wordt naar een 
herdenking waarbij niet de dood, maar het leven centraal staat. Men wil een 
nieuwe manier van herdenken creeren, die aansluit bij de traditionele Nationale 
Dodenherdenking zoals we deze op 4 mei in Nederland kennen. Een manier van 
herdenken die naar men aanneemt alle generaties aanspreekt. Vooral voor jongeren 
zijn oorlogsslachtoffers vaak cijfers en aantallen uit een ver verleden. Ereveld Vol 
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Leven maakt van deze cijfers weer mensen, vader, moeders, broers en zussen. 
Mensen zoals jij en ik. 

Het is een nieuw herdenkingsritueel. Door representanten van dezelfde leeftijd 
achter de graven te laten plaatsnemen kan het eigenlijk niet anders dan <lat je 
als bezoeker van de herdenking jezelf in de oorlogsslachtoffers en hun verhalen 
gaat herkennen. Alleen deze persoon staat letterlijk stil achter de grafsteen en 
jij loopt voorbij. Jouw leven gaat verder, in vrijheid waar deze slachtoffers voor 
hebben gevochten. 

Achter 500 van de 3900 graven op het Ereveld, voor het eerst op 1 mei 2017, nam 
iemand van dezelfde leeftijd plaats. Omgekomen burgers, kinderen en militairen 
kwamen op deze manier symbolisch 'tot leven'. De herdenking Ereveld voor 
Leven symboliseert op unieke wijze de oorlogsslachtoffers die begraven liggen op 
Nationaal Ereveld Loenen. 

G.J. Staal 

DODENHERDENKING 4 MEI 2017 

Dodenherdenking in London blijft ieder jaar bijzonder. Met name door de rol die 
de stad speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog, zowel als locatie van waaruit de 
regering tijdens de oorlogsjaren en vanwaar Premier Gerbrandy het verzet en het 
Nederlandse volk inspireerde. Afgelopen donderdag trokken , na een ontvangst in 
de kapel op begraafplaats Mill Hill, de belangstellenden in een plechtige processie 
naar het Nederlandse ereveld waar 254 Nederlandse slachtoffers begraven liggen. 
We mochten <lit jaar op circa 100 bezoekers rekenen, in de verschillende leeftijden 
van net 8 maanden tot boven de 80. 
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Ambassadeur Simon Smits legde namens de Nederlandse 
Regering een krans. De Britse bugelblazer had zich 
speciaal voor de gelegenheid de Taptoe geleerd. 
Na de twee minuten stilte ging mevrouw Fleur ten 
Hacken de bijeenkomst voor met het Wilhelmus. 
Vervolgens legde Commodore Robert Adang een krans 
namens de Nederlandse Strijdkrachten en namens de 
Engelandvaarders deed Kapitein-ter-zee Sillevis Smitt 
hetzelfde, zoals eveneens de heer Jan Kreke! namens 
Nederlandse Vereniging Neerlandia. 

Ds Joost Roselaers sloot af met een kranslegging namens 
de Nederlandse Kerk. In zijn overdenking trok hij 
parallellen tussen de eerste dodenherdenking op 4 mei, 
die hier in London op de mines van de Nederlandse Kerk 

te Austin Friars in Londen hebben plaatsgevonden en de actuele politieke situaties 
in de wereld. Toen, zoals ook nu, riepen oorlog en geweld gevoelens van strijd op 
tussen recht en onrecht, vrede en chaos, licht en duisternis. 

Leerlingen uit groep 7 en 8 en het voorgezet onderwijs van de Regenboogschool in 
Londen hielpen bij het leggen van de kransen. Bovendien droegen ze zelfgeschreven 
gedichten voor metals thema 'GeefVrijheid Door'. Luitenant Kolonel Rob Arts was 
eerder ter voorbereiding op de Regenboogschool langs gegaan om een les over <lit 
thema te verzorgen. Tijdens deze interactieve les leerden de scholieren het belang 
van 4 en 5 mei, het stil staan bij thema's zoals oorlog, vrede en vrijheid. 
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Zo was er bijvoorbeeld het gedicht van Chris met als titel 'Want het is oorlog' 

Want het is oorlog 

Mijn familie heeft geen huis, 
geen drinken, 
geen eten, 
geen vrede en geen vrijheid, 
want het is oorlog. 

Mijn vriendin heeft geen speelgoed, 
geen geld, 
geen schone kleren, 
geen vrede en geen vrijheid, 
want het is oorlog 

Ik heb geen gedachten meer, 
geen moed, 
geen hoop, 
geen vrede en geen vrijheid, 
want het is oorlog 

Mijn land heeft geen rechten, 
geen veiligheid, 
geen wil, 
geen vrede en geen vrijheid, 
want het is oorlog 

Mijn land heeft weer geld, 
weer bloemen, 
weer veiligheid, 
weer vrede en vrijheid, 
want het is geen oorlog meer. 

Na de ceremonie op het Nederlandse Ereveld hebben de Ambassadeur en de 
Defensieattache nog een bloemstuk gelegd bij het nabijgelegen monument voor de 
op Mill Hill begraven Britse militairen. 

J. Lammers 
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IN MEMORIAM FREDERIK ('FRITS') JACOBUS NICOLAAS SPOOK 
(FREDERICK J.N. SPOKE) _______________ _ 

Op 1 oktober 2016 overleed in Vancouver, Canada, 
Engelandvaarder Frits Spook. Hij werd geboren op 5 
september 1920 te Batavia in het voormalig Nederlands
Indie. Zijn vader werkte in Indie als employe bij de BPM. 
Frits was de oudste van vier broers; drie broers van het 
gezin zouden als Engelandvaarder het Verenigd Koninkrijk 
bereiken, naast Frits waren <lat Willem en Cor. 

In 1931 kwam hij naar Nederland en volgde daar het 
onderwijs in Den Haag. Na het behalen van zijn eindexamen 

HBS-B in 1938 ging hij naar de KMA in Breda: hij wilde officier worden bij de Genie 
van het KNIL. Tijdens de meidagen van 1940 was hij met zijn collega's in Haarlem. 

Na het tekenen van de bekende verklaring volgde hij een 'stoomcursus' op de KMA 
(omgedoopt tot School Opbouwdienst Breda) ter voorbereiding op de colleges bij 
de TH te Delft; daar schreef hij zich vervolgens in, maar zijn aanwezigheid in de 
collegebanken duurde maar kort vanwege de sluiting van de TH op 27 november 
1940 na de studentenstaking vanwege het ontslag van het Joodse personeel. Hij 
werkte vervolgens een tijdje bij de staatsmijn Emma en eind februari 1941 schreef 
hij zich in bij de Rijksuniversiteit Utrecht voor een studie Indisch recht. 

Op 21januari1942 vertrok Frits Spook samen met de adelborst Frans van Beveren 
naar Zwitserland. Frans van Beveren was hem bekend: zij hadden elkaar al eerder 
op gemeenschappelijke bals van KIM en KMA ontmoet, en Frits was verloofd met 
zijn tweelingzus Henny. En zowel Frits als Frans hadden zich in Delft bij de TH 
ingeschreven na de cursus op de voormalige KMA. Samen beraamden zij in de 
zomer van 1941 hun plan om uit Nederland te vertrekken en naar Engeland te gaan. 
Daar was ook cadet-vaandrig Anton Meyer bij. Maar eerst werden Frits en Frans 
nog gearresteerd en werden zij gedurende een aantal maanden vastgehouden in het 
Oranjehotel, waarschijnlijk omdat de Duitsers vermoedden <lat zij de verblijfplaats 
van de gezochte Gerard Dogger wisten. Na hun vrijlating in december 1941 werd 
er vaart gemaakt met de plannen. Op 20 januari 1942 vertrok het drietal vanuit 
Valkenswaard en passeerde het de Nederlands-Belgische grens bij de Achelse 
Kluis. Via Brussel en een overnachting bij een kennis van Anton Meyer werd de 
Belgisch-Franse grens overschreden in Wattrelos bij Roubaix. Via Reims en Dijon 
werd Montbeliard bereikt, in de buurt van de Zwitserse grens. Vandaar was het niet 
ver meer naar het Franse grensplaatsje Beaucourt vanwaar zij naar het Zwitserse 
Boncourt liepen (aankomst 26 januari 1942). In zes dagen werd de reis Nederland
Zwitserland afgelegd. Dankzij een goede Zwitser kregen zij treinkaartjes naar 
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Delemont in een ander kanton zodat zij niet meer teruggestuurd konden worden. 
In Delemont werden zij door een pater opgevangen en de volgende <lag door deze op 
de trein naar Bern gezet. Daar stond de Zwitserse politie hen op te wachten maar al 
snel werden zij naar de Nederlandse militair attache generaal Van Tricht gebracht. 
Frans van Beveren schrijft in zijn memoires over hun euforie: 'De belangrijkste stap 
naar de vrijheid is immers gezet? Wat belet ons om per Swissair naar Lissabon te 
vliegen en dan per KLM naar Bristol ?' Het zou toch wat anders verlopen. 

Na een verblijf van een jaar in Zwitserland, waar hij onder meer Job van Niftrik 
een tijdje behulpzaam was, vertrok Frits Spook in januari 1943 richting Spanje 
samen met J.E. Fanoy, ge"instrueerd door Job van Niftrik te Geneve. Fanoy kreeg 
van Van Niftrik diverse filmpjes mee in vulpen en vulpotlood; deze kon hij later 
in Madrid aan de consul-generaal De Bruijn Tengbergen overhandigen. Van Job 
van Niftrik hadden zij ook speciale holle wandelstokken mee gekregen waarin zij 
hun valse Nederlandse paspoorten konden verbergen. Bij Perpignan namen zij het 
treintje naar Amelie-Jes-Bains, vervolgens met een bus een stuk de bergen in en 
vandaar liepen zij in twee nachten door de Pyreneeen naar Spanje. Een gedeelte 
van de wandeltrip moest Frits Spook zijn maatje Frans van Beveren bij het !open 
ondersteunen. Frans van Beveren had nieuwe schoenen aan en deze hadden 
zijn pezen beschadigd zodat hij nauwelijks meer kon !open. Eenmaal in Gerona 
aangekomen probeerden zij een trein naar Barcelona te nemen. Ze werden echter 
daar gearresteerd; het resultaat was een gedwongen verblijf van zo'n anderhalve 
maand in de gevangenis van Figueras totdat zij begin mei 1943 eindelijk werden 
vrijgelaten en naar Madrid konden reizen. Op 27 mei 1943 vertrokken zij as als 
verblijfplaats aangewezen. 

Beiden werden geboekt op de KLM-vlucht van 1 juni 1943 van Lissabon naar Bristol 
maar moesten vervolgens hun plaats afstaan aan enkele vips waaronder de bekende 
acteur Lesley Howard. Deze vlucht zou boven de Golf van Biscaye door Duitse 
vliegtuigen worden neergeschoten, niemand overleefde. Frits Spook vloog op 11 
juni 1943 naar Bristol en arriveerde daar de volgende <lag. 

Frits Spook werd door het ministerie van Kolonien in Londen naar Suriname 
gedirigeerd. Daar werkte hij als genie-officier. Na de oorlog diende hij in Nederlands
Indie tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. 

In 1951 emigreerde hij naar Canada. Daar werd zijn genie-opleiding niet erkend voor 
een ingenieursbaan. Hard werken en 's-nachts studeren, met diverse schriftelijke 
cursussen, leverden hem in 1959 het felbegeerde diploma van een professioneel 
engineer op. In 1967 keerde hij terug naar Nederland, naar Rotterdam, waar hij 
projectdirecteur werd bij het Erasmus Academisch Ziekenhuis; in 1970 verruilde 
hij deze baan voor een hoge managementfunctie bij de haven van Rotterdam. In 
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1974 reisde hij weer terug naar Canada, waar hij benoemd werd tot Port Manager 
van de haven van Vancouver. In die functie was hij onder meer een belangrijke spil 
bij de totstandkoming van de Canadese Port Act van 1981. In 1983 ging hij met 
pensioen. Een Canadees In Memoriam in een vakblad eindigde met de woorden: 
'A long life, well lived !'. 

Frits Spook was drager van het Kruis van Verdienste en van het 
Verzetsherdenkingskruis. 

Sierk Plantinga 

IN MEMORIAM JOHANNES MARIE (JAN) BRAND ___ ____ _ 

Op 12 april 2017 overleed in zijn geboorteplaats Bussum 
Engelandvaarder Jan Brand. Jan Brand werd 94 jaar. Hij 
was afgelopen september nog aanwezig bij de reiinie op 
de Zwaluwenberg. Jan Brand werd geboren op 20 juni 
1922 te Bussum in het katholieke gezin waarvan de vader 
directeur was van een uitgeverij in Bussum en tevens actief 
in de lokale politiek voor de Rooms-Katholieke Staatspartij. 
Het gezin telde zeven kinderen. 

Na zijn eindexamen HBA-A behaald te hebben in 1941 werd 
hij volontair bij de firma Geb. Douwes, kunsthandelaar in Amsterdam; hij wilde de 
oude schilderkunst bestuderen. 

Op 16 maart 1942 vertrok hij met zijn Bussumse plaatsgenoot H. Claushuis richting 
Engeland. Zij hadden geen adressen en verdere gegevens en strandden clan ook in 
Bordeaux. Het ontbrak hen aan goede contacten om hen verder te helpen en ook 
raakte het geld op. Jan Brand keerde terug naar Nederland; Claushuis poogde nog 
een weg door de Pyreneeen te vinden maar na een refoulering door de Spaanse 
Guardia Civil en het ternauwernood ontsnappen aan Duitse arrestatie keerde ook 
hij weer terug naar Nederland (uiteindelijk zou Claushuis op 5 november 1943 
Engeland bereiken). 

Na een oproep voor de Arbeitseinsatz vond Jan Brand <lat hij een nieuwe poging 
moest wagen. Met nog drie anderen, waaronder A.A.M. Born en <liens broer Joseph 
Born, werden zij in mei 1943 via een notaris in Zundert in contact gebracht met een 
organisatie die hen verder zouden leiden. Deze organisatie incasseerde veel geld, 
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zo'n 15.000 gulden in Belgische francs, en verdween toen het er op aan kwam. Op 
eigen kracht bereikten zij het plaatsje Morez in de Franse Jura, kregen onderdak van 
een lokale priester die hen ook verwees naar een collega-pastoor vlakbij de Frans
Zwitserse grens. Deze laatste verschafte hen een schets van het terrein waarmee ze 
zonder al te veel problemen Zwitserland binnen kwamen. Na een kort verblijf in 
Vevey bij een kennis van de Zundertse notaris werden zij op 16 juni 1943 door de 
Zwitserse autoriteiten in het kamp Les Verrieres geplaatst. 

Daar vertrok Jan Brand op 25 oktober 1943 met Engelandvaarder Leo Rutten 
illegaal naar Frankrijk; via Porrentruy gingen zij naar Montbeliard in Frankrijk 
en werden daar door de lokale cure voorzien van valse persoonsbewijzen. Het was 
dezelfde pastoor die even tevoren ook Born, Richard Barme en Jan Buyser van valse 
identiteitspapieren had voorzien. Toen Brand en Rutten op 5 november 1943 in 
Toulouse waren aangekomen werden zij echter bij een politiecontrole gearresteerd 
omdat de valse identiteitsbewijzen de controle niet doorstonden. 

Na een verblijfvan twee weken in het Franse gedeelte van de St Michel-gevangenis 
van Toulouse (er was ook een Duits gedeelte) werden zij op 20 november overgebracht 
naar het kamp Noe; Noe was een kamp van waaruit veel mensen gerecruteerd 
werden voor de Franse verplichte arbeidsdienst in de Groupes de Travailleurs 
Etrangers. Na een maand werden zij inderdaad overgebracht naar het werkkamp 
te Muret, maar daar konden ze na ee'Il verblijf van veertien dagen ontsnappen en ze 
wisten beneden Perpignan de Pyreneeen door te steken naar Spanje. 

In Spanje volgden 'natuurlijk' hun arrestatie in de buurt van Figueras, de gevangenis 
ter plaatse en vervolgens de gevangenissen van Barcelona en Zaragossa; uiteindelijk 
belandden zij in het kamp Miranda de Ebro. Op 22 februari 1944 kwam Jan Brand 
daar vrij en via Madrid en Vila Real bereikte hij Gibraltar. Hij scheepte daar op 9 
maart 1944 in en arriveerde in Liverpool op 16 maart 1944. 

In Engeland koos Jan Brand voor de zware officiersopleiding bij de Mariniers. 
Deze opleiding kreeg hij in Quantico in de Verenigde Staten. Daar ontving hij 
met veel Amerikaans ceremonieel het Kruis van Verdienste en vervolgens ook zijn 
benoeming tot tweede luitenant. 

Na zijn eigen opleiding assisteerde Jan Brand bij de opleiding van nieuwe jonge 
aspirant-officieren. Dit werd onderbroken door het einde van de oorlog, ook in 
Azie, en de opleiding werd vervolgens verplaatst naar Doorn in Nederland. Daar gaf 
hij vanafbegin 1946 les in wapenleer en diverse andere vakken. 

In april 1947 vertrok hij naar Nederlands-Indie, hij arriveerde begin mei 1947 in 
Surabaja. Op 21 juli van <lat jaar begon de eerste 'politionele actie', waar Jan Brand 
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met zijn bataljon ook voor werd ingezet. Een klein jaar later, in juni 1948 mocht hij 
vervroegd het strijdtoneel verlaten. Hij keerde naar Nederland terug in de rang van 
kapitein en kon de dienst verlaten. 

Na een afronding van zijn studie politieke en sociale wetenschappen koos Jan Brand 
voor het bedrijfsleven; na een korte periode bij een beleggingsmaatschappij werkte 
hij bijna dertig jaar bij de Curn;:aose Handel Maatschappij. Hij was verder een 
verdienstelijk kunstenaar; hij richtte in Laren de Gooise Academie voor Beeldende 
Kunsten op. Naast het Kruis van Verdienste was Jan Brand ook drager van het 
Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede. Tevens was hem in 
1964 het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier toegekend met 
het cijfer XX. Zijn ontslag uit de Reserve volgde in september 1967. 

Sierk Plantinga 

IN MEMORIAM PIETER JEPPE TEENSMA __________ _ 

Op 3 mei 2017 overleed te Groningen op 96-jarige leeftijd Engelandvaarder Pieter 
Jeppe Teensma; hij was woonachtig op Schiermonnikoog. 

Pieter Jeppe Teensma werd op 13 juli 1920 in Amsterdam 
geboren. Zijn vader was afkomstig van Schiermonnikoog 
en werkte als inspecteur bij de Koninklijke Nederlandse 
Scheepvaart Maatschappij . Ook zijn moeder was op 
Schiermonnikoog geboren. 

Na zijn eindexamendiploma HBS behaald te hebben in 
Amsterdam doorliep hij daar ook de Kweekschool voor 
de Zeevaart. Na zijn B-diploma Stuurman volgde hij de 
zogenaamde Calypso-opleiding; dit was een door de KNSM 

gestichte opleidingscursus voor aspirant-stuurlieden welke zijn basis had op het 
schip de Calypso in de haven van Amsterdam. Na het voltooien van deze cursus 
ging hij in mei 1942 varen. Hij maakte als lichtmatroos een drietal reizen naar de 
Oostzee met de coaster Pax 1. Het schip vervoerde kunstmest, zout en grint op de 
heenreis en kwam met hout terug naar Delfzijl. Het tweede halfjaar van 1942 voer 
hij als volmatroos op de coaster Deni, ook weer naar de Oostzee. In januari 1943 
monsterde hij af: hij had de benodigde praktijkervaring opgedaan voor de opleiding 
tot derde stuurman op de Grote Vaart. Eind juli 1943 behaalde hij deze rang. 
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Op 17 augustus 1943 vertrok hij weer uit Delfzijl, nu opnieuw als lichtmatroos op 
het motorschip de Ambulant. Op 24 augustus bereikte het schip de haven van 
Kalmar aan de zuidoostkust van Zweden. De volgende dag ging hij met zijn collega 
Roelf Folmer aan wal; ook M.A. Smid van het Nederlandse schip de Elisabeth dat 
eveneens in de haven lag en ook H.R. Weelinck van het schip de Meeuw hadden 
toestemming gekregen van de Zweedse politie om inkopen te gaan doen in Kalmar. 
Zij liepen alien regelrecht naar de Nederlandse consul en meldden zich bij hem. Na 
een telefoongesprek met het consulaat-generaal in Stockholm werden zij meteen om 
12.00 uur door de consul op de trein naar Stockholm gezet, voorzien van reisgeld 
en lunchpakketten. 's-Avonds laat arriveerden zij daar, afgehaald door twee andere 
Nederlanders die de dag er voor al van hun schip in Kalmar gedrost waren. 

Teensma meldde zich de volgende ochtend op het consulaat-generaal. Zoals zovele 
Nederlandse Engelandvaarders in Zweden heeft ook hij vervolgens de nodige 
maanden in de Zweedse bossen gewerkt; daarna werd hij tewerk gesteld op de 
Nederlandse Legatie bij de heer Middendorp van het bureau Vluchtelingenzorg. Op 
25 augustus 1944 vloog Teensma naar Engeland. 

Bij zijn verhoor door de Politie-Buitendienst werd hij gekarakteriseerd als een kalm 
en bezadigd type. Op vragen waarom hij niet eerder was gedeserteerd in Zweden, hij 
was er immers al eerder met zijn schip geweest, antwoordde hij dat hij zijn opleiding 
niet in gevaar had willen brengen: hlj wilde eerst de Calypso-opleiding afmaken en 
de rang van derde stuurman behalen. 

Teensma sprak de wens uit om geplaatst te worden bij de Koninklijke Marine of bij 
de Koopvaardij. Die wens ging niet in vervulling, hij werd in Londen geplaatst bij 
het Bureau Inlichtingen. 

Na de oorlog en zijn demobilisatie zou hij in diverse delen van de wereld werkzaam 
zijn, eerst bij de KLM in Indonesie en later als cargadoor, walkapitein, bij de KNSM 
in Cura<;:ao, Aruba en Suriname. Bij zijn herdenkingsdienst werd gezegd dat de zee 
een zeer belangrijke plaats in zijn leven had ingenomen. Nederland was hem na de 
bevrijding te benauwend geworden, hij was over de zee gevlucht, totdat hij op veel 
latere leeftijd teruggekeerd was naar Schiermonnikoog, het eiland waar zijn ouders 
waren geboren, omgeven door de zee. 

Pieter Jeppe Teensma was ridder in de orde van Oranje-Nassau en drager van het 
Verzetsherdenkingskruis. 

Sierk Plantinga 
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TER NAGEDACHTENIS AAN HENK POETIRAY -

HENRY PELDER 1924-2014 ----------------

Onlangs is bekend geworden <lat op 29 augustus 2014 in 
Denver USA is overleden Engelandvaarder Hendrik Rudolf 
Johan Poetiray, na zijn naturalisatie tot Amerikaan Henry 
Rudolf Pelder geheten. Gezien zijn levensverhaal als 
Engelandvaarder is het passend <lat hij alsnog in De Schakel 
herdacht wordt. 

Henk Poetiray werd op 19 maart 1924 geboren in 
Weltevreden, een voorstad van Batavia in Nederlands-Indie. 
In 1936 kwam het Molukse gezin Poetiray naar Nederland; 
vader Willem Izaak Poetiray, geboren te Saparoea in 1890, 

was gepensioneerd als hoofdwerktuigkundige bij de KPM. Na kort in de Groot 
Hertoginnenlaan in Den Haag te hebben gewoond, vestigde het zich vervolgens in 
de Pijnboomstraat 52. Het gezin bestond naast de beide ouders uit drie kinderen, 
de oudste zoon Donald, zoon Henk en dochter Anna (Ans). Het was de bedoeling 
van de ouders om een jaar in Den Haag te blijven en in die periode een kosthuis 
te vinden voor hun beide zoons die dan een middelbare school opleiding konden 
volgen. Het vertrek naar Nederlands-Indie werd echter telkens uitgesteld, naar 
verluidt omdat de moeder grote moeite had om haar beide zoons achter te laten. 
Al eerder was het gezin in Nederland geweest, tijdens het grote verlof van de vader 
in 1928-1929. 

Naar Zwitserland 

Henk behaalde in Den Haag het diploma MULO-A en vervolgde daarna zijn 
schoolopleiding op de Eerste Christelijke HBS in de Populierstraat, niet ver van 
zijn huis. Hij was nog maar net 18 jaar geworden en zat in de 4e klas van die HBS, 
toen hij besloot naar Zwitserland te gaan: hij had gehoord op Radio Oranje <lat 
in Zwitserland Nederlanders van een vals paspoort werden voorzien en vervolgens 
illegaal werden doorgeleid naar Engeland via Frankrijk, Spanje en Portugal. Henk 
wilde naar Engeland. En in het gezin waren zijn moeder en zijn oudere broer Donald 
evenals Henk betrokken bij kleine verzetsacties, een anti-Duitse gezindheid was 
daar de grondtoon. Hij vertrok op 25 maart 1942. In Breda verstopte hij zich in 
een kleine ruimte van het station en bracht er zo de nacht door. In de buurt van 
Roosendaal wist hij de grens met Belgie te overschrijden. Via Brussel bereikte hij de 
grensplaatsje Momignies vanwaar hij te voet de Belgisch-Franse grens overstak en 
Hirson bereikte; vandaar per trein naar Nancy waar hij de nacht in een hotelletje 
doorbracht. De volgende morgen per trein verder naar Belfort en vandaar per bus 
naar Delle. In Delle in de Jura, vlak bij de Frans-Zwitserse grens en Porrentruy, liep 
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hij een andere Nederlander tegen het lijf die met hetzelfde doel op weg was naar 
Zwitserland. De lokale stationschefRobert (achternaam onbekend) en <liens vrouw 
Brigitte hielpen Henk Poetiray en Wim de Vos van Steenwijk aan een passeur, 
Mischla, en zo arriveerden beiden op 29 maart 1942 tussen de Duitse patrouilles 
door in de buurt van Boncourt bij het dorpje Bonfol in Zwitserland vanwaar zij 
ongestoord konden doorreizen naar Bern, naar het Nederlandse Gezantschap. 

Cossonay 

Op maandag 30 maart 1942 hebben Henk Poetiray en Wim de Vos van Steenwijk 
('Vosje') zich vanuit het Nederlandse Gezantschap 'vrijwillig' bij de politie 
gemeld. Ze werden daar opgehaald en overgebracht naar het politiebureau voor 
een uitgebreid verhoor. Bij <lat verhoor verklaarde Henk Poetiray <lat hij zijn reis 
vanuit Nederland geheel zelf bekostigd had en <lat hij hoopte niet uitgeleverd te 
zullen worden aan de Duitsers omdat hij dan zeker gefusilleerd zou worden. Hij 
wilde vanuit Zwitserland naar Engeland reizen. Dit laatste gaf hij steeds als reden 
op van zijn trip van Nederland naar Zwitserland, zowel aan de Zwitserse als de 
Nederlandse autoriteiten: 'Wollte mich der Niederlandischen Armee anschliessen'; 
'Wenscht naar het buitenland te emigreren?: 'Ja, naar Engeland, tijdens den oorlog, 
om dienst te nemen". 

Vervolgens werd hij officieel gei:nterneerd (" . .. schlagen wir for die Beiden die 
sofortige Internierung vor.") en volgde er een serie korte verplichte verblijven in 
diverse plaatsen: een hotel in Nyon, het kamp 'Belle Chasse' te Sugiez, te Vesenaz 
bij Geneve in pension Gillieron en uiteindelijk op 24 juni 1942 in het nieuwe 
Nederlandse kamp Cossonay zo'n 20 kilometer van Lausanne. Dit werkkamp was 
opgericht in het kanton Vaud nadat de federale Zwitserse regering het kanton had 
toegezegd <lat <lit geen kamp voor Joden zou worden. Na een aantal vervelende 
ervaringen met Nederlanders in andere kampen werd in samenspraak met het 
Nederlands Gezantschap <lit kamp opgericht om er jonge Nederlandse militairen 
te huisvesten, hen aan het werk te zetten en zo iets nuttigs te laten doen voor de 
Zwitserse gemeenschap. Ze moesten drainagebuizen in een moeras aanleggen: 
diepe sloten graven, ongeveer 41h meter diep. 

Henk Poetiray behoorde tot de eerste groep Nederlanders die in Cossonay werd 
geplaatst en die het kamp heeft opgebouwd. Hij heeft bijna drie maanden in <lat 
kamp doorgebracht; het moet bij hem als 18-jarige scholier te midden van een groep 
volwassen mannen grote indruk hebben gemaakt. Meerdere malen heeft hij mij en 
anderen met groot enthousiasme verhalen verteld over zijn verblijf daar, hoe hij met 
anderen het kamp heeft helpen opbouwen, over de kameraadschap onder elkaar, 
over de liederen die ze zongen. 
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Henk Poetiray schreef in 1995: 
'Onder de Engelandvaarders en speciaal de Cossonayers in Zwitserland tijdens de 
oorlog bestaat een speciale band tot heden toe. De barakken in Cossonay waren 
niet genummerd maar droegen namen van !eden van het Koninklijk gezin. Ik lag 
in barak Irene in de engelenbak (verhoogd platform) met slaapies Max Tailleur 
links en Wim baron de Vos van Steenwijk (Vosje) rechts van mij op strozakken. Als 
's-avonds de lichten uit gingen begon Max met impromptu moppen over Sammie 
en Moos; ik weet nog niet waar hij het vandaan haalde. Zijn tegenspeler elders in 
het donker in de barak was Kater die niet onderdeed voor Max. Minstens een uur 
lang. Wij bulderden van het lachen tot buikpijn toe en grote ergernis van de barak 
naast ons waar ze niet konden slapen van het kabaal in onze barak. (-) Tod van der 
Upwich was de commandant van barak Irene en als 's-morgens om 5 uur opstaan 
werd geblazen door Droog met zijn trompet bulderde Tod door de barak 'rijzen 
schoften'; blijkbaar een KMA-uitdrukking. Aldus is het woord schoften mij altijd 
bijgebleven als een 'erenaam' voor mijn vrienden uit Cossonay '. 

Op Koninginnedag, 31 augustus 1942, werd er uitbundig feest gevierd. Ook 
personeel van het Gezantschap was aanwezig, waaronder de gezant J.J.B. Bosch 
van Rosenthal en de militair attache generaal A.G. van Tricht. Er werden allerlei 
sketches uitgevoerd. Max Tailleur had onder andere het volgende liedje gemaakt dat 
hij met Henk Poetiray ten gehore bracht: 

'In Cossonay daar zit je met je landgenoten 
Je spit je stug, een stijve rug en natte poten, 
Want dat moeras dat moet gedempt 
Voor de productieslag bestemd, 
Daar moet je zweten voor je eten landgenoten'. 

Henk Poetiray ging er altijd prat op dat hij als Molukker in Cossonay was geweest: 
'. . .ik was de enige bruine Ambonnees en daarbij de jongste die(-) er van het begin 
aan is geweest en de barakken in kamp Cossonay heeft helpen opzetten'. 

Maar dat hij het er niet altijd even gemakkelijk had blijkt uit een verzoek dat hij op 
20 juli 1942 richtte aan de Polizeiabteilung van het Armeekommando in Bern. In 
de vrije weekenden gingen de kampbewoners meestal naar Lausanne, Montreux of 
Fribourg om zich te vermaken; Henk Poetiray schreef dat hij aan het vertier daar 
geen plezier beleefde omdat hij er geen mensen kende. Maar eerder, voordat hij in 
Cossonay belandde, had hij ongeveer zes weken in het plaatje Vesenaz bij Geneve 
doorgebracht in het pension Gillieron, als 'residence forcee'. Daar was hij door de 
familie van het pension als een zoon behandeld. Hij verzocht een doorlopende 
vergunning om de vrije weekenden in Vesenaz door te mogen brengen 'wo ich mich 
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mindestens zu Hause fiihle'. Ook een andere Nederlander getuigde na de oorlog 
van het hartelijke en warme verblijf in het pension waar gastvrouw Marguerite 
Dupuis verantwoordelijk voor was '. .. die de gasten liefkozend "Margriet d 'hotel" 
noemden'. Wanneer een doorlopende vergunning niet mogelijk was, zou hij graag 
toestemming krijgen om de komende feestdagen van 1 en 2 augustus bij die familie 
in het pension door te brengen. De doorlopende vergunning werd hem inderdaad 
geweigerd, dat behoorde niet tot de mogelijkheden. Maar het weekend van de 
Zwitserse nationale feestdag op 1 augustus werd hem verlof gegeven om naar het 
kanton Geneve te reizen mits hij het precieze adres van zijn verblijfplaats in Vesenaz 
zou opgeven. 

Dat hij ondertussen voor militaire dienst medisch was afgekeurd, moet hem 
teleurgesteld hebben, maar hij bleef vol optimisme hopen op een positieve 
herkeuring. In een gesprek met consul A.J. Schrikker verklaarde hij dat hij er 
van droomde om parachutist te worden en dat hij verwachtte bij een herkeuring 
aangenomen te worden omdat de keuringsarts in Zwitserland 'alleen voor de oogen 
(-3) bezwaar maakte, wat hij meent voor parachutist niet van belang te zijn'. In dat 
gesprek met Schrikker, dat een soort sollicitatiegesprek leek om aangenomen te 
worden op het Prinses Beatrix Lyceum, maakte Henk Poetiray 'geen ongunstige 
indruk op moreel gebied al praat hij we! eens wat mee met ouderen'. Hoewel hij 
graag naar het Lyceum wilde gaan, voelde hij ook een groot bezwaar om Cossonay 
te verlaten. Hij moest nog 45 francs afbetalen aan kampgenoot Kiek van wie hij 
een stopwatch had gekocht; vanwege dat afbetalen had hij al geruime tijd in de 
weekenden Cossonay niet verlaten om geld te sparen voor dat horloge waaraan hij 
zeer gehecht was. Dit pleitte volgens Schrikker 'voor zijn solide opvattingen'. 

Prinses Beatrix lyceum 

Op 15 september 1942 werd Henk Poetiray op aandrang van het Gezantschap in 
Bern overgeplaatst naar Glion-sur-Montreux waar sinds augustus 1941 het Prinses 
Beatrix Lyceum was gevestigd. In Bern vond men dat hij eerst zijn HBS-opleiding 
moest afmaken en zijn eindexamen diende te halen voordat er sprake kon zijn dat 
hij naar Engeland zou gaan. 

Het Prinses Beatrix Lyceum was in 1939 opgericht en gevestigd te Flims in het 
oosten van Zwitserland. Het bestuur verbleef in Nederland en zag het als zijn 
taak om onderwijs te bieden aan kinderen die in Zwitserland verbleven of door 
de ouders daar naar toe werden gestuurd, zodat zij op een Nederlandse school in 
een Nederlands milieu niet vervreemd zouden raken van de Nederlandse sfeer en 
denkwijze. Het onderwijs had de ethisch-religieuze vorming van de kinderen op 
een christelijke grondslag als doelstelling. De hoge schoolgelden konden opgebracht 
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en betaald worden door 'goed gesitueerde ouders' en maakten het duidelijk tot een 
'standsschool'. Nog v66r de inval van de Duitsers in Nederland had de regering in 
Den Haag de school erkend als bijzondere school, hetgeen van groot belang was 
voor de rechtsgeldigheid van de eindexamens. In het voorjaar van 1941 voorzag 
het Nederlandse bestuur een faillissement omdat het onmogelijk was geworden 
kinderen vanuit Nederland naar Zwitserland te sturen; het bestuur besloot om 
de exploitatie te stoppen. Vervolgens namen de leraren in Flims de school over, 
vormden een nieuw in Zwitserland verblijvend bestuur met een curatorium waarin 
ook de gezant Bosch van Rosenthal in Bern plaats nam. De school werd verplaatst 
van Flims naar het leegstaande hotel Le Pare in Glion boven Montreux en daar 
voortgezet. 

In de loop van 1942 kwamen er steeds meer Nederlandse uitgewekenen in 
Zwitserland. Daar waren ook veel kinderen bij die in Nederland op een gymnasium, 
HES of lagere school hadden gezeten. Het curatorium meende met het bestuur 
en de directie van de school dat deze kinderen hun studies moesten voortzetten; 
na het nodige voorwerk werd met ingang van het schooljaar 1942-1943 eerst een 
vijftal jongeren die in 1943of1944 eindexamen moesten doen uit kamp Cossonay 
naar de school verplaatst. Bij deze groep van vijf behoorde ook Henk Poetiray. 
Na de geslaagde proef volgden er nog vier jongeren. De minimum internaatsprijs 
was vastgesteld op 240 Zwitserse francs (CHfrs) per maand; daar kwamen nog 
CHfrs 40 schoolgeld bij en CHfrs 20 tot 30 voor allerlei onkosten. Gezant Bosch 
van Rosenthal meende dat het voortbestaan van het Prinses Beatrix Lyceum 'een 
nationale zaak' was en adviseerde de regering in Londen positief over een subsidie, 
eerst van CHfrs 60.000 per jaar, en later tot CHfrs 80.000 per jaar. De regering in 
Londen of het Rode Kruis betaalden de onkosten voor de vluchtelingen-kinderen. 
Voor Henk Poetiray betaalde het Rode Kruis maandelijks CHfrs 300, omdat hij als 
afgekeurde voor de militaire dienst niet voor rekening van het Gezantschap kon 
komen. Op zijn boekenlijst stonden onder andere het ook veel later nog op veel 
scholen gebruikte Aide-Traducteur en Schwere Worter, een serie Leerboeken der 
Scheikunde van S.C. Bokhorst, het Leerboek der economie door J. van Zwijndrecht 
en een Logaritmetafel van de hand van de rector van het lyceum M.J. Kobus. 

Henk Poetiray slaagde op 18 juni 1943 voor zijn HBS-B examen, evenals nog 7 andere 
klasgenoten waaronder de later als geheim agent in Nederland geparachuteerde 
Richard Barme; voor het HES-A examen slaagde onder andere Paul van de Bilt die 
hij in Cossonay al had leren kennen. De eindlijst van Henk Poetiray kende geen 
onvoldoendes en telde de nodige zessen en zevens en een acht; de negen voor plant
en dierkunde was een mooie uitschieter. Met zijn lijst was hij meteen 'wettelijk 
geslaagd', er hoefde niet over beraadslaagd te worden. 
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Halie 

Vrijwel meteen na afloop van de examens werden zowel Henk Poetiray als Paul van 
de Bilt weer ge"interneerd en op 23 juni 1943 naar het Zwitserse werkkamp Tramalan 
in de Jura gestuurd; vandaar werden ze geplaatst in het nabij gelegen werkkamp Les 
Enfers. Ook daar moest gegraven worden. 
Kort na aankomst, op 10 juli 1943, landden geallieerde troepen op het eiland Sicilie 
en op 25 juli werd Mussolini in Rome afgezet. De gebeurtenissen in Italie zorgden 
overal in Zwitserland onder de Nederlanders in de kampen voor grote opwinding 
en nervositeit: de geallieerden kwamen nu toch we! snel dichtbij. Diverse jonge 
Engelandvaarders probeerden vanaf die tijd vanuit Zwitserland de geallieerde 
troepen tegemoet te gaan, zeker nadat Italie op 3 september een wapenstilstand 
had gesloten; sommigen vreesden dat de oorlog ten einde zou zijn voordat zij er aan 
hadden kunnen deelnemen. 

Henk Poetiray en Paul van de Bilt besloten ook om er samen tussen uit te trekken 
en naar Italie te reizen in de verwachting dat ook in het noorden van Italie binnen 
afzienbare tijd landingen van de geallieerden zouden plaats vinden. Zij hoopten 
zo ook een nieuwe route naar de geallieerden te vinden voor de paar honderd 
Engelandvaarders die vast zaten in Zwitserland omdat de weg via Frankrijk en 
de Pyreneeen volgens hen onbruikbaar was geworden. De Zwitsers meldden in 
hun rapport dat zij op 9 augustus 1943 vertrokken waren ('Entweichung aus dem 
Arbeitslager Les Enfers'). Via passen bij de Grand Combin, een ruim 4300 meter 
hoge berg op de Zwitsers-Italiaanse grens ten noorden van Aosta, bereikten zij 
ltalie. Op weg naar het zuiden werden zij bij een razzia in het verderop gelegen 
Ivrea gearresteerd. Zij werden door een Italiaanse militaire rechtbank daar ter dood 
veroordeeld omdat deze hen er van verdacht dat ze spionnen in burger waren die 
tot de bemanning behoorden van in die nacht neergeschoten 'Vliegende Porten'. 
Ternauwernood ontkwamen zij aan fusillering. Ook later nog kroop Henk Poetiray 
in Ivrea door het oog van de naald toen 'een dolle zwarthemd' hem 'pardoes door 
zijn hoofd wou schieten (een militair sloeg God zij dank de revolver naar beneden)' 
toen die begrepen had wie zij zouden zijn: eerst Turijn bombarderen en vervolgens 
ook nog spionneren. Ook de bevolking van Ivrea liep vol wraakgevoelens en 
lynch-gedachten rond: er waren immers grotendeels burgerdoelen gebombardeerd 
met zo'n 400 civiele doden tot gevolg. Uiteindelijk werden zij overgebracht naar 
de gevangenis van Turijn: daar verbleven zij beiden ruim negen maanden in een 
isoleercel. Volgens Paul van de Bilt waren de omstandigheden daar zo slecht dat zij 
uiteindelijk om overplaatsing vroegen naar een Duits concentratiekamp: in Italie 
zouden ze de gevangenis niet overleefd hebben, zo was hun stellige overtuiging. 
En de overlevingskansen in Duitsland leek hen veel groter 'tenzij je Jood was, maar 
zelfs dan nog'. 
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Berlijn 

Paul van de Bilt werd in de gevangenis ernstig ziek en werd in april 1944 verplaatst 
naar de ziekenafdeling van de gevangenis. Dat was het laatste moment dat hij Henk 
Poetiray zag. Deze werd vervolgens over gedragen aan de Duitsers die hem van 
gevangenis naar gevangenis sleepten, via Ventimiglia, Menton, Nice, Dijon en Parijs 
uiteindelijk naar Berlijn. ' . .ik ben opvallend als bruine Ambonnees, niet Arisch, en 
ik had vergast moeten worden toen ik eenmaal in handen van de Duitsers was. 
Yet, op mijn odyssee heb ik mijn leven te danken gehad aan goede Duitsers o.a de 
Duitse Wehrmachtofficier/gevangenisdirecteur te Nice die Postfacharbeiter op mijn 
transportdocument als forced laborer naar Berlijn schreef', vertelde Henk Poetiray 
later, en gaf daarbij nog vele andere voorbeelden van Duitsers die hem hadden 
geholpen. 

Zijn verblijf in Berlijn als dwangarbeider en zijn ervaringen daar moeten een 
enorme indruk bij hem hebben achtergelaten. Hij kwam in later jaren in brieven 
regelmatig terug op wat hij daar had meegemaakt. Hij verbleef in Berlijn in een 
kamp voor dwangarbeiders; zijn Arbeitskarte, uitgegeven op 5 mei 1944, vermeldt 
dat hij als Postfacharbeiter werkzaam was maar in het verloop van de oorlog werd 
Berlijn zowel overdag als 's-nachts steeds massaler gebombardeerd en werd de tijd 
meer en meer, ook door de Duitsers zelf, in schuilkelders doorgebracht. Dat gaf de 
mogelijkheid aan de jonge Henk Poetiray om 's-nachts sabotage te plegen door zand 
te strooien in de smeerbakken van goederenwagons. Dit 'recept' had hij in 1941 
via Radio Oranje gehoord. Hij heeft op deze manier naar eigen zeggen honderden 
goederenwagons behandeld; hij vermoedde dat vele er van gebruikt waren voor 
transporten van Joden naar de vernietigingskampen. 

Bij het Anhalterbahnhof lagen zeer veel voedselpakketten opgeslagen voor Duitse 
troepen. Met Belgische 'collega's' voerde hij raids uit en wist zo aan het benodigde 
eten te komen. Onderweg zag hij de lichamen van de door de SS opgehangen 
Wehrmacht-deserteurs. 
Tijdens het beleg van Berlijn door het Russische leger was hij er ook getuige van hoe 
de Nazis een aantal tunnels van de U-Bahn onderwater zetten om te verhinderen dat 
Russen er van gebruik zouden maken; duizenden burgers die daar hun schuilplaats 
hadden gevonden verdronken. 
In die periode verbleef Henk Poetiray in de schuilkelder van het Postcheckamt in 
de Dorotheenstrasse in het centrum van de stad. Na de oorlog kwam hij er achter 
dat de Fiihrerbunker van Hitler op ongeveer l 1h kilometer afstand was gelegen. 
Toen hij op het dak van het Postcheckamt een paar brandjes aan het blussen 
was met een Belg Louis raakten Henk en de Belg zwaar gewond, geraakt door 
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vermoedelijk een Russische mortiergranaat. Henk Poetiray had elf verwondingen 
door granaatscherven waarvan een levensgevaarlijke in zijn buik. Hij werd samen 
met de Belg door twee Duitse Rode Kruis helpsters naar de platgebombardeerde 
Frauenklinik gebracht (daar was een noodlazaret gevestigd) en daar 'door een 
Palestijnse arts, volgeling van de Groot Mufti in Jerusalem, op een tafel met primitieve 
narcose in de stikdonkere kelder geopereerd, bijgestaan door vier verpleegsters met 
theelichtjes in hun hand'. Hij recupereerde in een gang in de kelder met nog diverse 
andere gewonden met buikwonden; velen overleden daar ter plekke. 

Henk Poetiray had eerder al bij het Zweedse Gezantschap in Berlijn een 
beschermingspaspoort, een Schutzpass, weten te bemachtigen en ook nog een 
Zweeds laisser passer in Cyrillisch schrift ter bescherming tegen de Russen. Dat 
kwam hem te stade toen hij weer enigszins op de been was en de Russen de stad 
hadden veroverd: 'Gelukkig heb ik mijn ereschuld aan de 2 Rode Kruishelpsters 
gedeeltelijk weten terug te betalen toen zij mij halfdood en huilend instinctief om 
bescherming als een geallieerde in de Frauenklinik noodlazaret wisten te vinden, 
direct na de capitulatie. Zij waren n.l. eindeloos verkracht geworden door de 
Russen. Met mijn Zweeds document in cyrillic heb ik hun tegen de Russen weten te 
beschermen nl. een als zg. mijn vrouw en de andere als haar zuster. Krankzinnige 
situatie waar de Russen zijn ingetrapt', zo schreef hij later. 

Na de oorlog 

'Toen ik er levend uit kwam was het een zonsverduistering van de rook, brandende 
gebouwen links en rechts in de straten, op straat instortende muren die je probeerde 
te ontwijken, de brandweer met een miezerig straaltje die niet wist waar te beginnen, 
en een stadsdeel wellicht zo groot als minstens half Den Haag in lichterlaaie'. Henk 
Poetiray werd op 22 mei 1945 ontslagen uit de Frauenklinik in Berlijn en arriveerde 
in Roermond op 9 juni 1945. Vandaar naar huis, naar Den Haag. Ook zijn oudere 
broer Donald had de oorlog overleefd: hij was in navolging van Henk eveneens op 
weg naar Engeland gegaan, maar in Frankrijk gearresteerd en op 25 juni 1943 naar 
Buchenwald gebracht. Na eerst aangesterkt te zijn, ex-politieke gevangenen konden 
extra levensmiddelen verkrijgen, schreef Henk Poetiray zich nog in 1945 in bij de 
universiteit te Leiden voor de studie Indologie. Hij werd aangewezen als kandidaat
Indisch ambtenaar door het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, hetgeen onder 
meer de betaling door dat ministerie van het collegegeld en een studietoelage tot 
gevolg had. In november 1946 verhuisde hij ook officieel naar Leiden. 

Zijn kandidaatsexamen behaalde hij op 20 december 1947. Het doctoraal examen 
legde hij met goed gevolg af op 23 februari 1951 met een gemiddeld cijfer 3 op 
een totaal van 5 te behalen punten. De studie Indologie leidde onder meer op 
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voor ambtenaar Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indie; maar daar zat na de 
onafhankelijkheid van Indonesie geen toekomst meer in. 

Hij kwam na zijn studie terecht in diverse andere werkkringen, onder andere bij de 
Stichting voor de ontwikkeling van de machinale landbouw in Suriname (1952) en 
later bij het Genootschap voor Internationale Zaken in Den Haag, uitgever van het 
tijdschrift 'Internationale Spectator'. Het januari-nummer uit 1955 van dit tijdschrift 
bevat een artikel van zijn hand dat de ontmanteling behandelt van de industriele en 
commerciele syndicaten in Japan, die met de militairen verantwoordelijk werden 
gehouden voor de oorlogen van Japan. Uiteindelijk zou hij met zijn echtgenote 
Yvonne naar de Verenigde Staten emigreren en daar werden zij in november 
1962 tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd. Zijn naam had Henk Poetiray 
veramerikaanst tot Henry Rudolf Pelder. 

Hij omschreef zijn werk in Amerika als 'gedocumenteerde research & analysis', 
'marketing research & development' ; hij was manager, efficiency expert en 
consultant. Later zou hij schrijven dat hij goed was ' in mijn vak van research & 
analysis, maar was restless en ben nooit lang in een baan gebleven vanwege mijn 
problemen. Twaalf ambachten en 13 ongelukken'. De oorzaak van die problemen 
weet hij aan de weerslag van zijn oorlogservaringen, die zich bij hem pas veel later, 
rond zijn 60e jaar 'deed gevoelen in de vorm van traumas, beven, stress, anxieties, 
depressies en restlesness, head and backaches'; 'Pas jaren na de oorlog begon ik te 
beven van schrik toen ik besefte wat ik in Berlijn had uitgehaald'. Hij vroeg zich 
vaak af 'wat er met deze 2 RK helpsters is gebeurd toen ik werd gerepatrieerd en zij 
zonder bescherming achterbleven. Vaak denk ik terug aan Louis wiens familienaam 
ik niet weet en die ik aldus niet kan opsporen. Dito de Palestijnse arts die ik nooit 
heb kunnen bedanken. Is hij naar Siberie afgevoerd of praktiseerde hij sindsdien in 
Jerusalem, Gaza, de Westbank ofJordanie'. 

Herinneringen en emoties stapelden zich op. De oorlogsdemonen speelden een 
steeds grotere rol. Sinds 1976 werd hij erkend als vervolgde in het kader van de 
WUV, uiteindelijk met de maximale grondslag. Het duurde enige jaren voordat hij 
in 1981 erkend zou worden als verzetsdeelnemer in het kader van de WBP waarbij 
zijn Engelandvaart als grond werd aangevoerd. Om ook werkelijk voor een WBP
pensioen in aanmerking te komen dient te worden vastgesteld welk percentage 
invaliditeit iemand aan het verzet heeft overgehouden. De aanvrager moet daarom 
veelal medisch (ook psychisch) gekeurd worden, een eis uit de wet. Henk Poetiray 
weigerde deze psychische keuring en vanaf dat moment ontstond een steeds 
emotioneler briefschrijverij vanuit zijn kant richting Nederland, zonder twijfel 
gevoed door zijn hierboven vermelde problemen. Zijn stelling was dater grootscheeps 
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gefraudeerd werd met de WBP en hij poogde dat met vele cijfers, statistieken, en 
onderzoek aan te tonen. Tevergeefs. Ook bezwaarschriften, processen en klachten 
bij de Nationale Ombudsman hielpen niet: hij verloor ze, want de eisen van de WBP 
waren duidelijk en hij wenste daaraan niet mee te werken. Er ontstond zo voor hem, 
hoe pijnlijk ieder dat ook voor hem vond, een steeds onmogelijker situatie. 'In zijn 
laatste levensjaren', schreefHerman Keppy in een korte levensschets van hem, 'is hij 
de man die slechts weinig mensen duldt en slechts weinigen dulden hem. Tot groot 
verdriet van zijn familie en vrienden'. Ik zelfbewaar mooie herinneringen aan hem 
door zijn diverse langdurige telefoongesprekken vanuit Amerika en zijn bezoeken 
aan mij in Den Haag waarbij hij mij deelgenoot maakte van zijn verschrikkelijke 
'Odyssee'. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. 

Sierk Plantinga 

Voor dit artikel is vooral gebruik gemaakt van het dossier over Henk Poetiray in het 
Bundesarchivte Bern en van diverse archieven in het Nationaal Archiefte Den Haag. 
Drs. A. Kuijpers van de Sociale Verzekeringsbank, Afdeling Verzetsdeelnemers en 
Oorlogsgetroffenen, verschafte mij waardevolle inlichtingen. Een versie van dit 
artikel met bronverwijzingen is op aanvraag bij mij beschikbaar. 
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