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Lancering van de game
Op de foto staat de werkgroep, van links naar rechts: Nanja Smit, content producer
IQ-Media, de producent van de game. Pascalle van den Hoonaard, vakdocent
Noordwijkse School. Adrie van der Knaap, Museum Engelandvaarders. Fabienne
Kroon, Stagiaire Cultuureducatiegroep Leiden. Maura Breur, projectleider, adviseur
Cultuureducatiegroep Leiden
Het is gelukt. De game is af.

Inhoud
Fieke Krikhaar, nieuwe secretaris
Kranslegging Nationaal Ereveld in
Loenen
De Laatste ‘Noordzee’- Engelandvaarders

De game is op 24 juni officieel en feestelijk gelanceerd in Museum Engelandvaarders

Biografie Louis van Coevorden

in het bijzijn van de werkgroep, onze vrijwilligers, de bouwers van de Game IQ-Media

Boekbespreking Engelandvaarder en
Eichmann ontvoerder. Een gewone
jongen in een ongewone tijd

en diverse genodigden.

André Hissink is weer Nederlander

ANDRÉ HISSINK IS WEER NEDERLANDER

De fotoalbums van Joseph Luns
In Memoriam Mink Ferwerda

Op 26 mei 2022, precies één maand voor zijn 103e verjaardag, was het

Een vlieg op de mast!

officieel: André Hissink kreeg in bijzijn van zijn familie, in zijn woonplaats Perth,

Recensie Het Ongeloof

Canada, uit handen van de Nederlandse ambassadeur, een certificaat uitgereikt,

Nooit uitgesproken, nu eindelijk verteld,
boekbespreking Dordrecht
Stockholm Londen

dat zijn Nederlanderschap bevestigde. Hij mag zich weer Nederlander noemen.
Dit was ongelooflijk goed nieuws. Zijn stille wens was een jaar lang de missie
van Museum Engelandvaarders en het NIMH. En met het uitreiken van het
certificaat was deze missie geslaagd.
Lees verder >

Het is gelukt. De game is af.
Bezoek Familie Koops
Verhalen delen: René van Westerhuizen
Laatste pilots voor de game:
Bestemming Engeland – Durf jij het
Een bijzonder bezoek, Emma van Eendenburg

www.museumengelandvaarders.nl
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Bestuur Museum Engelandvaarders
Jaap Rosen Jacobson, voorzitter
Paul Bartelings, vicevoorzitter
Maarten Timmers Verhoeven, penningmeester
Fieke Krikhaar, secretaris
Adrie van der Knaap, lid
Anne-Floor van Tilburg, lid
Contact:
info@museumengelandvaarders.nl

Nieuwe
secretaris
van het bestuur
Op 7 juli is Fieke Krikhaar
toegetreden tot het Bestuur van de
Stichting Museum Engelandvaarders.
Fieke is geboren in Almelo (Twente)
en in 1976 naar Leiden verhuisd
om sociale wetenschappen en
geschiedenis te gaan studeren. Ze
heeft lang gewerkt bij het ministerie
van OCW o.a. bij de directie cultureel
erfgoed waar zij archiefbeleid en een

Fieke Krikhaar

aantal rijksmusea in haar portefeuille had. Via de zakelijke dienstverlening
Redactie

(DHV) is Fieke in 2011 voor haarzelf begonnen en sindsdien helpt zij als

Paul Bartelings, hoofdredacteur

procesmanager archieven en overheden met de overgang van papieren

Agnes Dessing

naar digitale archivering. Daarnaast is Fieke beleidsmedewerker voor

Sierk Plantinga

de koepel van de archiefsector KVAN en secretaris van het overleg van
directeuren van de RHC’s (Regionale Historische Centra, voorheen de
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rijksarchieven in de provincie). Na enige omzwervingen woont Fieke sinds

bevat bijdragen van:

drie jaar in Den Haag.

Nina Brands

Fieke: “Ik ben onder de indruk van wat jullie in zo’n korte tijd hebben

Victor Laurentius

neergezet, zowel fysiek als digitaal en ik heb er veel zin in om samen met

Joke Licher

jullie verder te bouwen aan dit mooie museum. Op LinkedIn kun je meer

Erwin van Loo

details over me vinden https://www.linkedin.com/in/fiekekrikhaar/”.

Sierk Plantinga
Jos Teunissen
Opmaak door:
Joris Mulkens
info@jorismulkens.nl

Kranslegging Nationaal Ereveld
in Loenen

Steven Staal, zoon van Engelandvaarder Jan Staal, heeft namens het
Museum Engelandvaarders, op 4 mei, een krans gelegd op het Nationaal
Ereveld in Loenen. Het gedenkbord Engelandvaarders in de kapel op het
Ereveld is altijd aanwezig tijdens deze jaarlijkse ceremonie.
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DE LAATSTE ‘NOORDZEE’-ENGELANDVAARDERS
Nina Brands
Nationaal Archief

De Joan Hodshon (foto Beeldbank WO2)

Wist u dat het museum Engelandvaarders het Nationaal Archief meehelpt bij het ontsluiten van de
Engelandvaardersverhoren? Dit zogenaamde Engelandvaardersproject wil die verhoren online toegankelijk maken. Zo
wordt er op dit moment gewerkt aan een database met alle reizen van de Engelandvaarders.
Drie NA-projectmedewerkers zijn bezig om de Engelandvaardersverhoren te inventariseren en te digitaliseren. Tijdens
hun werkzaamheden komen ze voortdurend bijzondere gebeurtenissen tegen, waarvan ze verhaal doen in De Schakel.
Ditmaal is het de beurt aan de zogenaamde Russenoorlog op Texel in april 1945.
Op 10 april 1945 voer in de vroege ochtend een Nederlandse reddingsboot de haven van het Engelse Mundesley binnen.
Na een tocht van 27 uur op zee, waarvan het laatste deel door een Brits vliegtuig werd begeleid, kwamen 10 Nederlanders
en 4 Georgiërs aan land. Zij zouden de laatste groep Engelandvaarders zijn die per boot via de Noordzee naar Engeland
uitweken.
De reis naar Engeland had een belangrijk doel – zij kwamen versterking vragen voor de Georgische Opstand die enkele
dagen eerder op Texel was uitgebroken. Ongeveer 800 Georgische soldaten in Duitse dienst waren sinds februari 1945
gestationeerd op Texel. Deze voormalige soldaten uit het Sovjetleger waren eerder krijgsgevangen genomen en kregen
de keuze om in het Duitse leger te dienen. De Georgiërs waren bang om bij thuiskomst na afloop van de oorlog vervolgd
te worden in de Sovjet-Unie, omdat zij vrijwillig dienst hadden genomen in het Duitse leger. Zij hoopten zichzelf te kunnen
rehabiliteren door op Texel in opstand te komen tegen de Duitsers en op die manier de geallieerden te helpen.
Op 6 april 1945 om 1 uur ‘s nachts begint de opstand. Hoewel het de Georgiërs die eerste nacht lukt een groot deel
van het eiland in handen te krijgen, sturen de Duitsers al snel versterking vanaf het vasteland. Een hevige en bloedige
strijd volgde, waarbij ook Texelse dorpen en burgers niet gespaard werden. Vanuit onder andere Den Helder werden
strategische plaatsen op Texel bestookt met artillerievuur. Burgers die onderdak boden aan Georgische opstandelingen,
werden standrechtelijk geëxecuteerd.
In deze chaos kwam ook het Texelse verzet in actie. Dit stond in nauwe verbinding met de Georgiërs. Er werd geprobeerd
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via een radioverbinding in een bunker contact te leggen met Engeland om versterking te vragen. Dit lukte niet, waarop
werd besloten om met een reddingsboot Engeland te bereiken. Er werd snel een bemanning samengesteld, met 10
Nederlanders (waaronder Texelaars én onderduikers) en 4 Georgiërs. Op 9 april werd de ‘Joan Hodshon’ ’s nachts te
water gelaten en begon de reis naar Engeland.
Onder de Georgische bemanning bevond zich ook de aanvoerder Mazijdze. Van de overige drie Georgiërs is de naam
helaas niet bekend. Vooral het begin van de reis was niet zonder gevaar, zoals is te lezen in het verhoor van Klaas van
der Kooij, die als loods fungeerde. Om de boot een goede kans te geven ongezien langs een Duitse kustbatterij te
varen, werd deze op het tijdstip dat de boot deze zou passeren onder vuur genomen door de Georgiërs. Daarna werd
de vooraf bepaalde route gevolgd. Net voor de Britse kust werden ze opgemerkt door een Brits patrouillevliegtuig. Na
met een zaklantaarn in morsecode geseind te hebben naar het vliegtuig, hielp het vliegtuig hen de kust te bereiken door
noodlichtbakens uit te gooien om de weg te wijzen.
Helaas had deze reis niet het gewenste resultaat. De Nederlandse regering in Londen weigerde hulp te sturen, omdat
ze de voedseldroppings die in andere delen van Nederland plaatsvonden niet onnodig in gevaar wilden brengen.
Volgens Tass, het Sovjet-persbureau, werden de vier Georgiërs bij aankomst in Londen krijgsgevangen gemaakt en
uiteindelijk overgedragen aan de Sovjet-autoriteiten. Van Madzijdze’s lot na de oorlog is helaas weinig bekend. Het lijkt
erop dat hij mogelijk slachtoffer is geworden van naoorlogse vergelding en vervolging in de Sovjet-Unie. De Nederlandse
Engelandvaarders kwamen in 1979 bij elkaar tijdens het filmen van een documentaire over de opstand. Op deze foto
(indien mogelijk) ziet u de 10 mannen én de boot waarmee zij hun oversteek maakten.
Voor meer informatie en uitgebreide ooggetuigenverslagen over de opstand op Texel kunt u terecht op de
website www.derussenoorlog.nl.
Een toegewijde groep vrijwilligers helpt om de reisgegevens in de verhoren te ontsluiten.
Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met milo.vandepol@nationaalarchief.nl

BIOGRAFIE LOUIS VAN COEVORDEN
Jos Teunissen
‘Hét antwoord op Eichmann’
Eind jaren vijftig besloot Israël Adolf Eichmann op te sporen en te
berechten. De piloot van het vliegtuig waarmee hij op 20 mei 1960 van
Argentinië naar Israël werd gebracht was Engelandvaarder Louis van
Coevorden, toen al jaren in Israël woonachtig onder de naam Yehuda
Shimoni.
Op 19 mei 1960 vertrekt Yehuda met een El Al-toestel uit Tel Aviv;
op 20 mei komt het om vijf uur ’s middags in Buenos Aires aan. De
bemanning, door hem samengesteld, bestaat geheel uit holocaustoverlevenden en in de cockpit van de Bristol Britannia zitten captain
Zvi Tohar en Yehuda Shimoni. Yehuda is de enige persoon aan boord
die weet dat ze met Eichmann zullen terugvliegen. Bij aankomst
in Buenos Aires vertelt hij de vliegtuigbemanning dat ze op hun
terugvlucht Eichmann aan boord zullen hebben. Dit bericht slaat bij de
bemanning in als een bom en iedereen is vanaf dat moment met zijn

Louis van Coevorden

gedachten bij de geliefden die zij hebben verloren tijdens de holocaust.
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De aankondiging van Yehuda klopt. Enkele mannen van het arrestatieteam komen ’s avonds aan boord met tussen hen
in een zogenaamde ‘collega’ in een El Al-uniform die ziek is geworden. In zijn binnenzak zit een paspoort van een El Alemployee. De Argentijnse douane besteedt geen aandacht aan de ‘zieke man’ en de passagiers merken niet eens dat
Eichmann aan boord van het toestel is. Het toestel maakt nog een tussenstop in Dakar om brandstof in te nemen. Hier
stapt geen enkele passagier uit en het toestel vliegt zo snel mogelijk verder. Op 22 mei landt de Bristol Britannia in Tel
Aviv en op 23 mei maakt premier Ben Gurion in de Knesset, het Israëlische parlement, bekend dat Adolf Eichmann is
gearriveerd. Yehuda zegt niet met Eichmann te hebben gesproken, maar het deed hem zeker heel wat. Dit is de man die
niet alleen verantwoordelijk is voor de dood van zijn ouders, broer, schoonzus en zwager, maar ook van miljoenen andere
Europese Joden. Verder wil hij niet in details treden over de geslaagde ontvoering. Als hij in 1961 in Nederland is, vraagt
een journalist van het Parool hem wat hij van de rechtszaak tegen Eichmann vindt. Hij zegt: ’Toen ik buiten de rechtszaal
liep kwam ik langs de troepen die zich gereed maakten voor de grote parade die op Onafhankelijkheidsdag in Jeruzalem
gehouden wordt. Het was fantastisch mooi weer, er waren honderden kinderen, ze speelden met de soldaten, met die
flinke stevige jongens, die mooie meisjes, ze klommen op hun jeeps, stoeiden met ze, waren blij en gelukkig. Toen dacht
ik: dit is het antwoord: de staat Israël, ónze staat Israël, dit is het antwoord op dit proces, op Eichmann, op het verleden. Ik
ben gelukkig verdergelopen.’ Dit antwoord maakt duidelijk dat Yehuda een Israëli is geworden in hart en nieren, hij is trots
op zijn vaderland Israël en voelt zich al lang geen Nederlander meer. Dit artikel is een fragment uit ‘Engelandvaarder en
Eichmann-ontvoerder – Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone tijd’.
Boekbespreking: Engelandvaarder en Eichmann ontvoerder.
Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone
tijd
Sierk Plantinga
Eind vorig jaar verscheen een biografie van Engelandvaarder Louis
van Coevorden, geschreven door Dirkje Mulder-Boers en uitgegeven
door de Stichting Synagoge Coevorden.
Louis van Coevorden werd geboren op 3 april 1919 te Coevorden
waar zijn familie al generaties lang woonachtig was. Zijn vader was
daar koopman in modeartikelen. Nadat Louis zijn einddiploma
HBS-b in Coevorden had behaald, bekwaamde hij zich ook in het
modevak, eerst bij de firma Gerzon in Rotterdam en vervolgens bij de
firma Ambassade, een modehuis in Den Haag dat ook behoorde bij
die firma Gerzon.
In Den Haag woonde hij in bij de Joodse familie Weissglas. Samen
met zoon Max Weissglas besloot hij om na de steeds heftiger
wordende antisemitische maatregelen van de bezetter uit te wijken
naar Engeland via het neutrale Zwitserland. Zij vertrokken op 15
januari 1942 met nog twee jonge Nederlanders, de broers Frits
en Paul Sanders, werden door een passeur bij Putten over de
Nederlands-Belgische grens gebracht en verbleven vervolgens een week op een adres bij kennissen in Brussel. Daar
werden voor hen nieuwe valse papieren in orde gemaakt. Op 22 januari 1942 reisden zij per trein door naar Besançon
en vandaar naar Pontarlier bij de Frans-Zwitserse grens. Zij vielen er niet op te midden van de vele vakantiegangers die
daar in de omgeving aan het skiën waren; na de nodige skilessen wisten zij met behulp van een passeur op ski’s de
Frans-Zwitserse grens te passeren. Vandaar bereikten zij Bern waar zij zich op 9 februari bij het Nederlandse Gezantschap
meldden. Zij werden eerst in Genève geplaatst en vervolgens in het werkkamp te Locarno en daarna in Cossonay bij
Lausanne. Max Weissglas werd in de gelegenheid gesteld om verder te studeren aan de universiteit van Genève en
behaalde daar in juli 1943 zijn doctoraalexamen. Louis van Coevorden ontmoette tot hun beider verrassing in Zwitserland
nog zijn zus Adina Sophie die zeer betrokken was bij de zogenaamde Westerweel-groep en in 1942 in Nederland
was getrouwd met Joachim ‘Schuschu’ Simon. Louis mocht op 15 september 1943 uit Zwitserland vertrekken via de
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zogenaamde Van Niftrikroute, samen met Alfred Frank met wie hij bevriend was; Max Weissglas vertrok wat later uit
Zwitserland richting Engeland. Nadat ze met behulp van Zwitserse grenswachten over de Zwitsers-Franse grens waren
geholpen en na nog een paar beginmoeilijkheden wisten zij via Annecy per trein Toulouse te bereiken en zochten zij daar
het voor veel Engelandvaarders bekende hotel Le Panier Fleury op. Met hun daar verschenen gidsen vertrok een groep
van 15 Nederlanders en 10 Fransen, waaronder Alfred Frank en Louis van Coevorden, richting de Pyreneeën. Ze bereikten
zonder ongelukken Spanje en werden vervolgens opgesloten in de gevangenis van Lerida. Daar
“rennen de ratten vrijelijk over de celvloer en de wandluizen kruipen ’s-avonds in massa’s over de muren”. Het volgende
verblijf was vanaf 5 november 1943 het concentratiekamp Miranda de Ebro. Na een brief van de vele aanwezige
Nederlanders aan koningin Wilhelmina in Londen kwam er geld vrij om de Spaanse kampcommandant om te kopen. Op
18 december 1943 werden ze vrijgelaten en naar Madrid overgebracht. En half januari 1944 vertrokken veel Nederlanders
via Lissabon naar de Portugese havenstad Villa Real de San Antonio in de Algarve. Met twee Engelse schepen voeren zij
naar Gibraltar. Een groot konvooi met onder andere de Nederlanders vertrok eind januari 1944 naar Engeland; met een
grote omweg op de Atlantische oceaan vanwege het Duitse onderzeeërsgevaar bereikten zij pas na drie weken Liverpool.
Louis van Coevorden werd na zijn aanmelding en indeling opgeleid tot waarnemer bij 320 squadron. Hem werd op 5
september 1944 het Kruis van Verdienste uitgereikt door koningin Wilhelmina. Daar trof hij ook zijn vluchtvriend Max
Weissglas weer.
Toen Louis van Coevorden eindelijk als bijna volleerd waarnemer zijn bijdrage aan de oorlog mocht leveren, was die
oorlog op een maand na al voorbij. Hij maakte nog enkele vluchten boven Duitsland en verder behoorde het tot zijn mooie
ervaringen dat hij aan boord was van een van de geallieerde vliegtuigen die op 29 april 1945 de eerste voedseldroppingen
uitvoerden boven Nederland.
Eind mei 1945 kwam Louis van Coevorden met verlof in Nederland; hij ging meteen op zoek naar de lotgevallen van zijn
familie en zijn vrienden. Zeer velen van hen waren vermoord door de nazi’s. Zijn zus Adina was als overtuigd Zioniste
al vertrokken naar Israël. Louis zelf trouwde in 1946 en met zijn vrouw en hun inmiddels geboren zoontje verhuisde hij
in de loop van 1947 ook naar Israël in de hoop dat hij daar in een kibboets boer zou kunnen worden. Dat zou anders
lopen. In de onafhankelijkheidsoorlog van Israël werd hem gevraagd zijn oorlogservaring als waarnemer in te zetten.
In feite begon daarmee een heel andere carrière dan hem voor ogen had gestaan. Hij hielp mee om met een vliegtuig
wapens naar Israël te smokkelen en later trad hij in dienst van de luchtvaartmaatschappij El Al. Zijn naam had hij op
Hebreeuwse wijze gewijzigd in Yehuda Shimoni. Zo kwam hij met zijn gezin ook nog een tijdje terug naar Nederland als
EL Al vertegenwoordiger. Maar zijn meest glorieuze rol vervulde hij als El Al man bij de ontvoering van Adolf Eichmann uit
Argentinië naar Israël. Een op zich minstens zo spannend verhaal als zijn Engelandvaart dat in het einde van dit mooie met
veel foto’s uitgegeven boek uit de doeken wordt gedaan. Jos Teunissen geeft daar hierboven al een voorproefje van.

Dirkje Mulder-Boers, Engelandvaarder en Eichmann ontvoerder. Louis van Coevorden, een gewone jongen in een
ongewone tijd, uitgave Stichting Synagoge Coevorden oktober 2021, 97 pagina’s; ISBN 978-90-830708-1-0. Voor de prijs
van € 14,95 verkrijgbaar bij het Museum Engelandvaarders, en ook via info@synagoge-coevorden.nl .
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ANDRÉ HISSINK IS WEER NEDERLANDER
Yvonne Poppink

André Hissink
Op 26 mei 2022, precies één maand voor zijn 103e verjaardag, was het officieel: André Hissink kreeg in bijzijn van zijn
familie, in zijn woonplaats Perth, Canada, uit handen van de Nederlandse ambassadeur, een certificaat uitgereikt, dat zijn
Nederlanderschap bevestigde. Hij mag zich weer Nederlander noemen. Dit was ongelooflijk goed nieuws. Zijn stille wens
was een jaar lang de missie van Museum Engelandvaarders en het NIMH. En met het uitreiken van het certificaat was deze
missie geslaagd.
Deze oorlogsveteraan van 103 jaar, met een indrukwekkende staat van dienst (69 oorlogsvluchten), is momenteel de
laatste levende stem van het RAF Dutch 320 Squadron. Zijn verhaal is te lezen in het “Digitaal Monument” van het Museum
Engelandvaarders, dat samen met het NIMH het initiatief nam een verzoek tot re-naturalisatie in te dienen.
Andre Hissink’s re-naturalisatie kreeg op 27 mei jl. aandacht in de Nederlandse en buitenlandse pers. De Telegraaf wijdde
er een artikel aan. Eveneens Trouw. Ook de NOS-journalist Paulus Houthuis schreef er een mooi stuk over. Het RD
(Reformatorisch Dagblad)schreef erover. De Britse pers maakte er melding van. Zelfs in Frankrijk werd het nieuws opgepikt
en er was ook een uitgebreid interview met Andre Hissink op CTV National News, een Canadese Nieuwszender.
Ik ontmoette André Hissink voor het eerst in Schaarsbergen op 25 mei 2018, toen hij tijdens een herdenkingsceremonie
voor zijn “320 - collega” Edward Hoenson enige woorden sprak. Hij riep de aanwezigen op de inzet en de offers van de
leden van het Dutch 320 squadron niet te vergeten. André Hissink was toen zelf 99.
Toen ik aan hem werd voorgesteld en hem vertelde dat ik sinds kort werkte als vrijwilliger bij Museum Engelandvaarders,
had ik zijn volledige aandacht. En deze ontmoeting was de opmaat naar zijn plan om ons museum te komen bezoeken.
Dit gebeurde op dinsdag 4 juni 2019, bijgewoond door de burgemeester van Noordwijk, zijn familie, zijn vrienden, Jos
Teunissen (die hem persoonlijk rondleidde), Adrie van der Knaap, belangstellenden en mijzelf. De burgemeester heette hem
welkom en Adrie gaf een korte speech en overhandigde hem één van de eerste exemplaren van “Vrij” het blad geschreven
door NIMH ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid. Dr. Erwin van Loo had een stuk opgenomen in dit blad over het Dutch
320 squadron en er stond een foto in van een jonge André Hissink. Een reporter van de regionale pers was er bij en een
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dag later verscheen een artikel in het regionale dagblad. En ook in de
nieuwsbrief De Schakel, nummer 1, juli 2019, is aan dit bezoek aandacht
besteed.
Als 99-jarige veteraan had hij een volle agenda. Op woensdag 5 juni 2019
was hij, tijdens een indrukwekkend ceremonieel moment, op de Britse
tv te zien toen hij op het erepodium in Portsmouth met collega 320’er
Camille Stritzko en vele andere veteranen verscheen en er voor hen
werd geapplaudisseerd door regeringsleiders, de Britse koningin en vele
andere aanwezige prominenten ter gelegenheid van de 75e herdenking
van D-day.

Andre Hissink

In 2021, een dag na zijn 102e verjaardag, vertelden zijn vrienden dat hij met pijn in zijn hart moest constateren dat, hoewel
hij als Nederlander was geboren, het ernaar uitzag dat hij niet als Nederlander zou sterven. Om werk te vinden na de
oorlog, moest hij uitwijken naar het buitenland. En dat betekende dat hij zijn Nederlanderschap moest opgeven, iets wat hij
nooit heeft begrepen.
Jos Teunissen opperde toen om namens Museum Engelandvaarders en NIMH, een verzoek tot re-naturalisatie te doen. Dr.
Erwin van Loo, werkzaam bij NIMH en tevens ambassadeur van het Museum Engelandvaarders, ging op verkenning naar
de te nemen route. Die liep via brieven aan het Kabinet van de Koning en vervolgens aan de Nederlandse ambassadeur in
Ottawa. Daarin maakten wij ons verzoek, ondertekend door betrokken partijen, kenbaar. De honorering hiervan op 26 mei
jl. was voor André Hissink één van de grootste geschenken.
Namens zijn familie en zijn vrienden wil ik nogmaals de betrokken mensen bij dit initiatief bedanken: Het Bestuur van
Museum Engelandvaarders, Jos Teunissen, het NIMH, Erwin van Loo en Christine Teunissen, ambassadeurs van ons
museum.
En hoewel André Hissink niet heel erg mobiel meer is, hoopt hij nog steeds een keer zijn geliefde Nederland te bezoeken.

Lang gewacht. Stil gezwegen. Nooit verwacht. Maar.....gekregen.

Deze unieke gebeurtenis trok veel aandacht van de binnenlandse en buitenlandse pers.
Dagblad van het Noorden: “Oorlogsveteraan Andre Hissink (103) krijgt Nederlandse Nationaliteit na bijna 70 jaar weer terug, hij wil
in Canada als Nederlander sterven” ...”Het Museum Engelandvaarders en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie haakten........”
Klik hier
Trouw: “Oorlogsveteraan (102) krijgt Nederlanderschap terug”
klik hier
Telegraaf: “Oorlogsveteraan (102) krijgt Nederlanderschap terug”......”Het Museum Engelandvaarders en het NIMH haakten in op de
wens van Hissink en dienden een verzoek in tot re-naturalisatie bij de IND.....”
Klik hier
CTV News Canada: “102-year-old veteran wins campaign for Dutch citizenship after a 70- year wait”
Klik hier
NOS Nieuws: “Hartewens van 102-jarige veteraan vervuld: hij is weer Nederlander”
Klik hier
News-24.fr: “Un vétéran Canadien de 102 ans remporte une bataille de 70 ans pour la double nationalité”
Klik hier
RD Reformatorisch Dagblad: Klik hier
DutchNews.nl: Klik hier
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DE FOTOALBUMS VAN JOSEPH LUNS
Victor Laurentius
Documenten die iets vertellen over Engelandvaarders kom je in het Nationaal
Archief op uiteenlopende plekken tegen. ´Breed zoeken´ is dan ook meestal
mijn advies aan collega-onderzoekers, want als je alleen maar afgaat op de
omschrijving in de inventaris kun je een hoop informatie mislopen. Archieven
van diplomaten of gezantschappen bijvoorbeeld: menig Engelandvaarder zocht
ten einde raad hulp bij een Nederlands gezantschap in den vreemde. Dat dat
niet altijd de gewenste hulp tot gevolg had, is inmiddels genoegzaam bekend.
Bij het lezen van de biografie die Albert Kersten schreef over oud-minister
van Buitenlandse Zaken Joseph Luns werd mijn aandacht gevestigd op diens
werkzaamheden op de gezantschappen in Bern en Lissabon tijdens de

Album Luns

Tweede Wereldoorlog1. Luns onderscheidde zich
in positieve zin van oudere diplomaten die het
in strijd achtten met hun beroepsopvatting om
inlichtingenwerk voor de Nederlandse regering te
verrichten. Daarnaast spande hij zich actief in voor
Engelandvaarders. Nieuwsgierig geworden heb ik
het persoonlijk archief van Luns opgevraagd en trof
daarin twee uiterst interessante privé-albums aan

Bruiloft Gerard Dogger nov. 1945

met foto’s gemaakt in Zwitserland, Spanje en Portugal
tijdens de oorlog.

Luns, met Eddie en Eleonore Hertzberger.

Bern was zijn eerste post als diplomaat. Begin januari
1940 vertrok hij met zijn echtgenote E.C. (‘Lia’) Lunsvan Heemstra per auto naar Zwitserland, waar hij
samen met gezant J.J.B. ridder Bosch van Rosenthal
de missie zou vormen. Als enige medewerker van
de gezant mocht Luns zich bezig houden met het
vercijferen en decoderen van geheime telegrammen,

Luns, gezeten voor zijn chevrolet
in Portugal

dossieropbouw en rapportage over de ontwikkelingen
in Zwitserland, kortom, het gebruikelijke diplomatieke

Cees van Brink

handwerk. Bern was geen belangrijke post, maar dat
veranderde door het uitbreken van de oorlog. Als neutraal en onbezet land te midden van
een grotendeels door Duitsland bezet Europa werd Zwitserland de speeltuin van diverse buitenlandse inlichtingendiensten
die elkaar de vliegen probeerden af te vangen. En er kwam een stroom Joodse vluchtelingen en Engelandvaarders op
gang, voor wie opvang en doorreispapieren moesten worden geregeld. Door deze omstandigheden genoodzaakt, besloot
de Nederlandse regering in ballingschap het gezantschap uit te breiden, o.a. door de militair-attaché uit Rome, generaalmajoor A.G. van Tricht, naar Bern over te plaatsen. Van Tricht legde, met medewerking van Luns, de basis voor een
Engelandvaardersroute via het nog onbezette Vichy-Frankrijk naar Spanje en Portugal. Vanuit Londen werd Luns tevens
benaderd om – zonder medeweten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken – inlichtingen uit bezet gebied door te
sturen. Dit verzoek was indirect afkomstig van François van ’t Sant, particulier secretaris van koningin Wilhelmina en op dat
moment nog hoofd van de Centrale Inlichtingendienst2. Om die reden legde Luns met succes contact met dr. W.A. Visser
’t Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken in Genève, wiens berichten hij doorstuurde naar Londen. Lang
heeft dit niet geduurd, want in april 1941 werd Luns overgeplaatst naar het gezantschap in Lissabon, de hoofdstad van het
eveneens onbezette en neutrale Portugal.
Het gezantschap in Lissabon zat op dat moment zonder gezant, omdat de vorige gezant, J.G. Sillem, door Buitenlandse
Zaken was ontslagen. Portugal gaf echter, onder Duitse druk, geen toestemming voor de aanstelling van een nieuwe
gezant, als gevolg waarvan mr. F.C.A. van Pallandt werd aangesteld als tijdelijk zaakgelastigde. Luns zou hem gaan
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assisteren als legatie-secretaris. De werkzaamheden verschilden niet veel van die in Bern, maar de nadruk kwam meer
te liggen op het verwerven van Portugese visa voor Engelandvaarders en de zorg voor Nederlandse schepelingen die
Portugal aandeden. Hij bleef zich ook bezighouden met de doorstroom van Engelandvaarders die vanuit Zwitserland
kwamen, daarvoor gebruik makend van zijn particuliere correspondentie met Van Tricht in Bern. Het verblijf in Lissabon
kwam in november 1943 ten einde door een overplaatsing naar de afdeling Diplomatieke Zaken in Londen, wat een
promotie betekende.
De fotoalbums geven een aardig beeld van het verblijf in Bern en Lissabon3. Naast kiekjes van het privéleven, zien we Luns
aan het werk, zittend in zijn werkkamer of in vol ornaat bij officiële bijeenkomsten. Vermoedelijk was het zijn vrouw Lia die
de albums bijhield en de foto´s van bijschriften voorzag. De meeste foto’s zijn van informele momenten: picknickend, of
zeilend met vrienden of collega’s. Een geliefd onderwerp is hun zwarte hond Peps. Ook zijn er foto’s van een eenvoudig
maar smaakvol ingericht appartement in Lissabon, dus al met al was het verblijf daar zeker niet onaangenaam.
Opvallend zijn de foto’s van Luns in ontbloot bovenlijf wandelend door de Portugese bergen. Op sommige foto’s zie je
Engelandvaarders voorbij komen, zoals Eddie en Eleonore Hertzberger, met wie Luns en zijn vrouw een dagje op stap
gingen in de omgeving van Lissabon. Of een ontspannen in het gras zittende Cees van Brink die na zijn geheime MI6operatie in bezet Nederland in Lissabon werd ingeschakeld op het gezantschap. Een andere Engelandvaarder die Luns
kende uit Lissabon was Gerard Dogger, zelfs nog tijdelijk zijn plaatsvervanger als legatie-secretaris4. Ze hielden contact,
want getuige een foto was het echtpaar Luns aanwezig op de bruiloft van Dogger in Engeland in november 1945.
1 Albert Kersten, Luns. Een politieke biografie (2010), p. 61-67
2 Jhr. Mr. G. Beelaerts van Blokland, Belevenissen te Londen 1940-1945 (1997), p. 35
3 Nationaal Archief, coll. 2.21.351 J.M.A.H. Luns [levensjaren 1911-2002] , Inv.nr. 98 en 99.
4 Gerard Dogger, De vierkante maan (1979), p. 211

Zijn wereld werd de laatste jar
Zijn wereld was de laats

IN MEMORIAM MINK FERWERDA

Onze vader, schoonva
Hij heeft zijn leven ten volle geleefd e

Jos Teunissen

Den Helder, 19 november 1919
Op 102-jarige leeftijd overleed op 5 mei jl. Engelandvaarder Mink Ferwerda. Als
20-jarige werkte hij bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op het kantoor
van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij. Toen de scheepvaart

M

ec

nagenoeg tot stilstand kwam, raakte hij zijn baan kwijt en ging hij in een ziekenhuis

vade

werken. In 1943 vertrok hij naar Engeland, maar hij bleef steken in Frankrijk. Na
de invasie werkte hij korte tijd als tolk voor het Amerikaanse leger, later bij de

Jelle

Dutch Welfare Unit in Leuven. Na de capitulatie van nazi-Duitsland voerde hij in het
grensgebied boven Arnhem controles uit. Een van zijn laatste wensen - een nieuw

Rob e
Tim
Mink

bezoek aan Museum Engelandvaarders, waar hij op 25 september 2020 tot zijn
grote voldoening enkele uren doorbracht - kon vanwege de coronabeperkingen
helaas niet in vervulling gaan. Maar dat het museum zijn verhaal en dat van zijn
echtgenote Roos Wolf een plek geeft, vond hij geweldig.

Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten
aan de Zuidergaard 1 te Veghel. U mag b
zullen wij dan ook het glas

De crematie zal plaa

Dank aan alle verzorgenden en vr

Correspondentieadres: Lijntjemeet 9,
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EEN VLIEG OP DE MAST!
Erwin van Loo
NIMH
In het voorjaar van 1941 was Rudi van Daalen Wetters het zat. Hij moest en zou naar Engeland om zich aan te sluiten bij
de geallieerden. In zijn goede vriend Jaap van Hamel, een Delftse student, vond hij een geestverwant. De vraag was alleen:
hoe? Er waren grofweg drie routes: over de Noordzee, via Zweden of via de zuidelijke route door België, Frankrijk en
Spanje. De twee Hagenaars kozen voor de zeeroute. Die was weliswaar het kortst, maar ook het gevaarlijkst.
Dat begon al vóór de afvaart. Hoe konden zij immers zonder in het oog te springen aan een bootje komen? Aan een
buitenboordmotor? En aan brandstof? En hoe konden zij ongezien met het vaartuig aan de kust komen? Al in de zomer
van 1940 hadden de Duitsers namelijk het zeilen op zee verboden. Ook mochten zich geen vaartuigen meer kort achter de
kustlijn bevinden en werden grote delen van West-Nederland tot ‘Sperrgebiet’ verklaard. Eigenlijk alleen de Noordzeekust
van Zuid- en Noord-Holland was nog een tijdje vrij toegankelijk.
De Duitse restricties leidden er onder meer toe dat in 1941 en 1942 een aantal Engelandvaarders met een vouwkano de
oversteek waagde. Hoewel niet zeewaardig, bood het gebruik ervan voordelen. De prijs was relatief laag. Ook was een
kano vanwege de geringe afmetingen demonteerbaar en licht in gewicht. Daardoor kon hij relatief eenvoudig worden
getransporteerd. De kans om met dergelijke kleine vaartuigjes heelhuids de Noordzee over te steken was echter klein.
Stroming, zware golfgang en harde wind konden binnen de kortste keren een einde aan de reis maken. Dat kon ook
gebeuren na ontdekking door patrouillerende schepen of
vliegtuigen van de Kriegsmarine of de Luftwaffe.
Ook Van Daalen Wetters en Van Hamel waagden het erop
met een vouwkano. Ze kochten in Warmond een exemplaar
en voorzagen het van een zeiltje. Als afvaartplek kozen ze
voor Katwijk. Waarom juist hier? Een van de belangrijkste
redenen was ongetwijfeld dat vanaf het Zeehospitium een
tunneltje onder de boulevard liep dat reikte tot op het strand.
Daardoor was het mogelijk vrijwel ongezien met een kano of
bootje de branding te bereiken. Begin februari 1941 waagden
Johannes Kerkhoff en Aad Oosters als eersten een poging
via het tunneltje. Die mislukte. Beiden moesten dit met de
Zeehostunneltje

verdrinkingsdood bekopen.
De tweede poging, medio april, mislukte eveneens. Maar de twee

opvarenden, Pim van Doorn en Tolo Makowski, een Poolse diplomaat, konden in een
zware storm nog net worden gered door een Katwijkse logger.
Medio juni leken de omstandigheden ideaal om het erop
te wagen. Er was weinig maanlicht, een oostenwind en
een kalme zee. In de avond van 19 juni brachten Rudi en
Jaap de kano en de buitenboordmotor per bakfiets naar
het zeehostunneltje. De volgende avond keerden zij terug
en zetten de kano in elkaar. ‘Toen was het wachten tot de
Duitse patrouille op de weg boven ons voorbij was’, vertelde

Jaap van Hamel

Van Daalen Wetters. Daarna openden ze de deur en slopen
het strand op. Om half drie ’s nachts duwden ze de kano
het water in.
Aanvankelijk durfden ze alleen het zeiltje op te zetten,
vanwege het fluorescerende schijnsel dat het peddelen door
het water opleverde. Eenmaal buiten gehoorafstand probeerden

Rudi van Daalen Wetters

ze de motor te starten: tevergeefs. Na lang proberen zat er niets anders op dan het apparaat overboord te zetten. De
eerste
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dag profiteerden de twee nog van een oostenwind. De tweede dag draaide de wind echter naar het westen en zat er niets
anders op dan met de zwaarbeladen kano te laveren. De volgende drie dagen kregen de twee Nederlanders te maken
met vrijwel windstil weer. De twee mannen waren nu op peddelen aangewezen. De uitzichtloze situatie, een gebrek aan
drinkwater en een dodelijke vermoeidheid speelde vooral Van Hamel parten. Van Daalen Wetters vertelde daarover in
1997: ‘Steeds beweerde hij de Engelse kust te zien, wat helaas niet waar was. Zelf dacht ik dat we Engeland voorbij waren
en nu naar het Statue of Liberty van New York moesten uitzien.’
In de ochtend van 25 juni gloorde hoop. Terwijl Van Daalen Wetters en Van Hamel uitgeput in hun kano hingen, landde
een bromvlieg op de mast. Dat kon maar één ding betekenen: er was land in de buurt. Toen korte tijd later ook enkele
nieuwsgierige meeuwen een kijkje kwamen nemen, wisten de twee Nederlanders dat redding nabij was. Enkele uren later
viste een Australische torpedobootjager hen uit zee op, zo’n 30 kilometer uit de Britse kust. Van Daalen Wetters en Van
Hamel werden allebei jachtvlieger in de RAF. Van Hamel kwam in het voorjaar van 1944 om het leven bij een ongeval. Van
Daalen Wetters overleefde de oorlog.
Ten minste elf pogingen zijn vanaf het strand van Katwijk ondernomen, waarbij vermoedelijk 33 jonge mannen
betrokken zijn geweest. Slechts 8 van hen haalden de overkant. En maar 3 van hen overleefden de oorlog. Het
verhaal van de Katwijkse Engelandvaarders is het verhaal van vastberadenheid, ongekende durf, vaderlandsliefde en
opofferingsgezindheid. Vrijheid is een groot goed. Het monument voor de Engelandvaarders in Katwijk draagt bij aan de
bewustwording hiervan, elke dag weer.
Erwin van Loo sprak deze tekst op 8 juni uit bij het monument voor de Engelandvaarders in Katwijk.

‘Herinneren legt ons verplichting op’
‘De verhalen achter dit monument geven ons een beeld van de enorme risico’s die Engelandvaarders namen
en hoe het velen moet zijn vergaan van wie nooit meer iets is vernomen. Zij riskeerden hun leven, in het besef
dat het verlies van vrijheid het ergste is wat een mens kan overkomen.’ Aldus luitenant-kolonel Richard Badoux
tijdens de herdenking op 9 juni j.l. bij het monument voor de Engelandvaarders op de boulevard van Katwijk,
dat vijf jaar geleden werd opgericht.
De herinnering aan mensen die tegen de Duitse dictatuur in verzet kwamen behoort tot ons nationale erfgoed,
aldus Badoux. ‘Dit erfgoed legt ons de verplichting op ons voor vrijheid te blijven inzetten, zelfs als daarbij
een persoonlijk offer wordt gevraagd. Want ook vandaag zijn bedreigingen tegen onze vrijheid zichtbaar.
Bedreigingen van binnenuit door onverschilligheid over de verworvenheden die onze vrijheid kenmerken. En
bedreigingen van buitenaf in een wereld die steeds onrustiger wordt. Wij kunnen en mogen nooit accepteren
dat mensen die dergelijke offers hebben gebracht, vaak zelfs het allerhoogste offer, worden vergeten.’
Eén van de Engelandvaarders die vanuit Katwijk een poging deden naar Engeland te ontkomen was de Poolse
diplomaat Saryusz (‘Tolo’) Makowski. Zijn zoon George vertelde over de lotgevallen van zijn vader, die zich
tijdens de inval van het Duitse leger als vice-consul van Polen in Nederland bevond. Toen ook Nederland onder
de voet was gelopen, besloot hij naar Engeland uit te wijken. In de nacht van 18 op 19 april 1941 ging hij
samen met Pim van Doorn in een opvouwbare kano de zee op richting Engeland. De mannen hadden de kano
verstopt in het tunneltje dat van het Zeehospitium onder de boulevard naar het strand liep. De tocht mislukte
doordat een storm opstak, ze werden gered door de Katwijkse vissersboot ‘Sakina’. Van Doorn werd bij een
nieuwe poging in Frankrijk gearresteerd en ter dood veroordeeld; Tolo belandde uiteindelijk via Frankrijk toch
in Engeland, waar hij zich voegde bij de geallieerde strijdmacht. ‘Dit monument laat zien dat pech en geluk
dichtbij elkaar liggen’, aldus Makowski.
Namens de ambassade van Polen stond plaatsvervangend ambassadeur Pjotr Samerek stil bij de poging van
Tolo en Pim. ‘Hopelijk inspireert het voorbijgangers tot verzet tegen bedreigingen van de vrijheid die wij ook in
onze tijd ervaren.’
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BOEKBESPREKING: HET ONGELOOF
Victor Laurentius

Het ongeloof. Sally Noach hielp honderden Joodse en niet-Joodse Nederlanders
vluchten.
Auteur: Jacques Noach (Uitgeverij Verbum). ISBN 9789493028555
Het boek is verkrijgbaar bij het museum.
Engelandvaarder Sally Noach (1909-1980) behoort tot dezelfde categorie als
Jan Zwartendijk: hij redde, in strijd met de consulaire regels, honderden levens,
maar kon in plaats van op erkenning rekenen op een reprimande. Daar houdt de
overeenkomst met Zwartendijk op, want bij Noach speelden nog twee andere
zaken: hij was een Jood en had ook nog eens openlijk kritiek op leden van de
Nederlandse diplomatieke dienst, die in zijn ogen verzuimden hun best te doen
voor vluchtelingen uit Nederland. Een volkse tapijthandelaar uit Zutphen die de
hoge heren de waarheid kwam vertellen, een gotspe!
Het boek Het ongeloof, geschreven door Jacques Noach, de zoon van Sally, is een poging tot eerherstel. De titel verraadt
een belangrijk aspect van dat onrecht, namelijk het niet geloofd worden, of nog erger: als leugenaar en charlatan te
worden weggezet. Het is overigens niet voor het eerst dat zijn verhaal op papier is gezet. Onder de titel Het moest gedaan
worden verschenen in 1971 de door Max Haringman opgetekende oorlogsherinneringen van Sally Noach. De tekst van dit
niet meer te verkrijgen boek is integraal opgenomen in Het ongeloof, tezamen met twee rapporten die Sally in oorlogstijd
schreef over zijn moeizame ervaringen met vertegenwoordigers van de Nederlandse diplomatieke dienst. Het lijkt een
beetje dubbelop, maar de opzet van Jacques Noach is weloverwogen: in ‘Deel 1’ onderbouwt hij het verhaal van zijn
vader met archiefmateriaal. Hij komt daarmee tegemoet aan de door onderzoeker Sierk Plantinga uitgesproken wens
bewijzen aan te leveren. Tot nu toe was het immers het woord van Sally tegenover dat van - met name - de diplomaten Ate
Sevenster en Binnert Philip Baron van Harinxma thoe Slooten.
Het beeld dat Jacques Noach schetst is dat van een reizende tapijthandelaar die vanuit innerlijke overtuiging besluit het
groeiende leger vluchtelingen en Engelandvaarders in het zuiden van Frankrijk een handje te helpen. Bij het uitbreken van
de oorlog woont Sally bij zijn ouders in Brussel, maar anders dan zijn ouders kiest hij ervoor naar het op dat moment nog
niet bezette Parijs te gaan. Als tapijt- en stoffenhandelaar kent hij goed de weg in Frankrijk, hij weet hoe hij met de Fransen
moet omgaan en is met zijn vlotte babbel gewend dingen voor mekaar te krijgen. Op doortocht naar het zuiden stuit hij
in Toulouse echter op de eerste echte hindernis: het Nederlandse consulaat. Hij meldt zich bij consul-honorair A.J. van
Dobben met het verzoek naar Engeland te mogen om dienst te nemen bij de Nederlandse strijdkrachten. Van Dobben kan
hem daar echter niet bij helpen. omdat zijn bevoegdheden ‘niet berekend zijn op een oorlogstoestand’. Sally keert terug
naar Parijs, maar loopt daar ook tegen gesloten deuren en vertrekt, met het oog op de oprukkende Duitsers, ten tweede
male naar Toulouse. Die stad stroomt intussen vol met vluchtelingen uit het noorden. Dan besluit hij naar het oostelijk van
Toulouse gelegen Lyon te gaan. De auteur stelt zich terecht de vraag waarom Lyon en waarom niet naar Spanje: Sally
spreekt geen Spaans en vertrouwt het Franco-regime niet, Lyon daarentegen is vertrouwd terrein en bovendien, verklaart
de auteur, heeft Sally gehoord dat daar veel Nederlanders zijn die om hulp verlegen zitten. Dit laatste argument gold
uiteraard ook voor Toulouse, dus is niet geheel overtuigend, maar het is niet onaannemelijk als je uitgaat van de redenering
dat Sally zich in Lyon nuttiger dacht te kunnen maken dan in Toulouse. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij reeds bekend
was met de situatie van het Nederlandse consulaat aldaar: de consul-honorair, Léopold Lambotte, was een Fransman die
geen woord Nederlands sprak en logischerwijs niet bij machte het vluchtelingenprobleem in zijn eentje het hoofd te bieden.
Sally meldt zich bij Lambotte en weet gedaan te krijgen dat hij wordt aangesteld als onbezoldigd medewerker van de
consul. Bewijs hiervan is een brief de dato 5 mei 1941, waarin Lambotte verklaart dat Sally als tolk-vertaler is verbonden
aan het inmiddels tot Office Néerlandais gedegradeerde consulaat. Lambotte schrijft letterlijk dat ‘ses services nous sont
indispensables’, kortom: onmisbaar.
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Aanvankelijk meldden zich gemiddeld zo’n 10 tot 20 Engelandvaarders per week in Lyon, op dat moment als deel van
Vichy-France nog onbezet door de Duitsers. De doorstroom via het inmiddels opgerichte Nederlands Centrum voor
Vluchtelingen in Toulouse stagneerde intussen en Sally moet al snel begrepen hebben dat reguliere hulp met inachtneming
van de consulaire regels totaal geen zin had. Een mens in nood moet geholpen worden en nood breekt wetten, aldus zou
je zijn houding kunnen omschrijven. Zijn onorthodoxe benadering was een combinatie van een enorme dosis bluf met
een grote behendigheid in het ‘fiksen’ van dingen. Het vervalsen van reisdocumenten bijvoorbeeld, of door zijn consulaire
status wat gewichtiger voor te stellen dan die in werkelijkheid was. Dit alles was tegen het zere been van de diplomatieke
dienst en verklaart in hoge mate de afkeer die zich tegen hem ontwikkelde binnen de diplomatieke dienst. In die context
moet je de omschrijving ‘charlatan’ plaatsen, terwijl er ook aantoonbaar antisemitisme doorklinkt in de kritiek op Sally.
Tevens werd hem verweten dat hij zwarthandelaar was, wat in de ogen van de doorgaans adellijke diplomaten iets
verwerpelijks was. Daarbij moet echter worden aangetekend dat Sally op grond van zijn Franse verblijfsvergunning geen
beroep mocht uitoefenen en zijn werk op het Office Néerlandais onbezoldigd was, maar intussen wel hoge kosten moest
maken om zijn werk te kunnen doen. Toen hij later in Londen om een onkostenvergoeding vroeg, werd dat afgewezen met
als reden dat Buitenlandse Zaken hem nooit om zijn diensten gevraagd had.
In september 1942 werd de grond te heet onder zijn voeten en week Sally uit naar Lissabon. Net op tijd, want in november
werd het vrije deel van Frankrijk ingelijfd bij het bezette deel. Op 25 september schrijft hij een verslag over zijn ervaringen
en veegt daarin de vloer aan met bepaalde leden van de diplomatieke dienst. Kort daarop doet hij nog een keer zijn
verhaal tegenover ondervrager Oreste Pinto en in 1943 schrijft hij een kritisch rapport dat rechtstreeks naar koningin
Wilhelmina gaat. Die kritische rapporten zorgen ervoor dat Sally Noach in regeringskringen als ‘ónbeschaafd’ en ‘niet
welopgevoed’ wordt aangemerkt. Een mogelijk gevolg daarvan is dat hij niet het Kruis van Verdienste ontving, alhoewel
een voorwaarde was dat je dan uit bezet gebied vertrokken moest zijn, en dat was hij niet. Die voorwaarde gold niet voor
de Erkentelijkheidsmedaille, maar ook die werd hem niet toegekend. Erkenning kreeg hij wel van de Engelandvaarders,
die hem erelid maakten van hun Londense sociëteit Oranjehaven. En van koningin Wilhelmina, die gecharmeerd was van
zijn ongegeneerde eerlijkheid. De enige onderscheiding die hij bij leven ontving was het Erekruis in de Orde van Oranje, die
wordt toegekend wegens verdiensten voor het Koninklijk Huis. Van regeringswege bleef het stil.
Getuige vele bedankbrieven en verslagen hielp Sally honderden Joodse vluchtelingen en Engelandvaarders uit Duitse
handen te blijven. Al lezend kan ik alleen maar diep ontzag opbrengen voor de moedige en inventieve Sally Noach, voor
wie geen moeite te veel was om mensen uit de penarie te helpen.

NOOIT UITGESPROKEN, NU EINDELIJK VERTELD
Jos Teunissen
Boeken over de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog geven een beeld van de enorme verliezen die op zee werden
geleden bij het vervoer van troepen, grondstoffen, voorraden en wapens naar de geallieerde legers. Duitse en Japanse
onderzeeërs, pantserschepen, mijnen en luchtaanvallen brachten in de eerste oorlogsjaren honderden vrachtschepen tot
zinken. Ruim 4.500 zeelieden verloren daarbij het leven en meer dan 1,2 miljoen ton aan vracht verdween in de golven.
Aan de levensgevaarlijke transporten namen zo’n 800 Nederlandse zeeschepen deel. De mensen achter deze feiten
komen echter mondjesmaat in beeld.
Met zijn boek Dordrecht Stockholm Londen - De lotgevallen van twee Engelandvaarders doet Dick Snijders daar iets aan.
Zijn vader Willem behoort tot de ongeveer 200 Nederlandse Engelandvaarders die tussen 1940 en ‘45 bij de koopvaardij
hebben gediend. Hij nam als vierde machinist en bediener van het luchtafweergeschut op de schepen ‘Leerdam’ en
‘Edam’ deel aan acht konvooien over de Atlantische Oceaan naar Liverpool. De auteur stelt dat terecht de aantallen
doden worden vermeld, maar dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de bemanningsleden en drenkelingen die de
konvooien overleefden. ‘Ook de bemanningsleden van niet-vernietigde schepen kunnen de meest afschuwelijke dingen
hebben meegemaakt ten gevolge van lucht- en torpedoaanvallen, exploderende mijnen of brandende olie op het zeewater.
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Anderen zijn hun hele leven geconfronteerd met de pijnlijke herinneringen aan het afwachten van redding uit een open
sloep tijdens storm en vrieskou of op een kalme zee in de brandende zon. Slachtofferhulp was in de naoorlogse wereld
een onbekend fenomeen, men zweeg en verbeet.’
Ook Dicks vader zweeg meer dan hij vertelde. In de eerste jaren na de bevrijding was er sowieso weinig gehoor voor de
verhalen van Engelandvaarders; vijf jaar bezetting en hongerwinter waren immers veel erger geweest dan een verblijf in
het vrije Engeland, heette het. Bovendien was Willem er de man niet naar om ‘in geuren en kleuren grote verhalen op te
dissen.’
Dicks oom Kees, Willems oudere broer, was eveneens op zee actief. Als olieman/stoker diende hij aanvankelijk op het
marineschip ‘HMS Oranje Nassau’, later op de torpedobootjager ‘Tjerk Hiddes’, waarmee hij in 1942 Nederlandse en
Australische militairen en Portugese burgers uit Timor hielp evacueren. In 1943 was hij actief op de mijnenveger ‘Abraham
Crijnssen’ en vanaf oktober ‘44 op de motortorpedoboot HMS PMB 33. De broers waren in 1941 via Zweden in Engeland
gearriveerd. Het is de verdienste van Dick Snijders dat hij de moeizame Engelandvaart van zijn pa en oom tot in de details
heeft beschreven, compleet met foto’s, kaarten, documenten en brieven. Zijn boek is daardoor een welkome bijdrage aan
het verhaal over de nog immer summier gedocumenteerde ‘Zweedse route’.
Beide Engelandvaarders zijn voor hun bijdrage aan de geallieerde zaak onderscheiden;
Willem met het Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor algemene krijgsverrichtingen,
Kees met het Kruis van Verdienste. Toch heeft volgens Dick Snijders expliciete erkenning
van de prestaties van de koopvaardijers lang op zich laten wachten. ‘Willem heeft
vrijwel zijn hele leven rondgelopen met het gevoel dat de
koopvaardijmensen in de steek waren gelaten, en hun
inzet tijdens de oorlog ontkend werd, vooral door de Staat
der Nederlanden. Over de gebrekkige bewapening van de
koopvaardijschepen aan het begin van de oorlog bleef hij
zich zijn hele leven opwinden en hij voegde daar altijd in

Willem Snijders

één adem aan toe dat alle aandacht én lof naar de marine
ging.’ Midden jaren vijftig kwam er een wettelijke regeling:
koopvaardijmensen konden een uitkering aanvragen van
150 gulden per jaar. Vader Willem vond deze beloning
maar ’ondermaats’ en illustratief voor de ‘miskenning’ van
de inzet van de koopvaardijers. In 1976 werd de uitkering

Kees Snijders

verhoogd tot 300 gulden per jaar, in de ogen van Willem het
equivalent van ‘een pakkie shag per week’; hij maakte dan ook gebruik van de afkoopregeling: 4500 gulden ineens.
Daarover moest dan nog wel belasting worden betaald. Willem voelde zich opnieuw ‘bekocht’.
Pas op Veteranendag 1990 ervoer hij voor het eerst erkenning en waardering voor de rol van de koopvaardij tijdens de
oorlog. ‘Na lang aarzelen ging hij er toch maar naartoe. Thuisgekomen raakte hij niet uitgepraat over de geweldige dag die
de marine hem had bezorgd. Het geüniformeerde personeel droeg respect uit voor de koopvaardij; voor hem een totaal
onverwachte ervaring.’
Inmiddels wordt de herinnering aan de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer levend gehouden via het
gedenkteken ‘De boeg’ aan de Nieuwe Maas in Rotterdam, naast de Erasmusbrug op de kop van de Leuvehaven. In
het monument is de tekst ‘Zij hielden koers’ gegrift. Voorts zijn er de boeken van K.W.L. Bezemer over de geschiedenis
van de Nederlandse koopvaardij, waarin de auteur zijn bewondering uit voor het koopvaardijpersoneel tijdens de oorlog.
‘Oorlogsverslaggeving met een menselijke maat’, aldus Snijders. Die lijn trekt hij met zijn boek door.
Dick Snijders: Dordrecht Stockholm Londen - De lotgevallen van twee Engelandvaarders, Willem en Cornelis Snijders.
ISBN 978-90-827842-2-0. Prijs € 17,95. Verkrijgbaar bij het museum of via www.dicksnijders.nl.
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HET IS GELUKT. DE GAME IS AF.

De werkgroep: van links naar rechts: Nanja Smit, content producer IQ-Media, de producent van de game. Pascalle van
den Hoonaard, vakdocent Noordwijkse School. Adrie van der Knaap, Museum Engelandvaarders. Fabienne Kroon,
Stagiaire Cultuureducatiegroep Leiden. Maura Breur, projectleider, adviseur Cultuureducatiegroep Leiden
De game is op 24 juni officieel en feestelijk gelanceerd in Museum Engelandvaarders in het bijzijn van de werkgroep, onze
vrijwilligers, de bouwers van de Game IQ-Media en diverse genodigden.
We hebben een fantastische game die uitgeprobeerd is door diverse scholen uit het primair onderwijs: De Noordwijkse
School, Klaverweide, Tweemaster, De Egelantier, De Regenboogschool, en het voortgezet onderwijs: Northgo- college, Da
Vinci College en het Keizer Karel college.
Speel en beleef drie waargebeurde verhalen. Daar gaat het om. Met een tablet en de route kaart.
Leerlingen maken een eigen paspoort aan en vormen, in een specifieke rol, een verzetsgroep om de Engelandvaarder in
Engeland te krijgen. Opdrachten dienen succesvol te worden afgerond om naar de volgende halte van de reis te gaan.
Daarbij moeten diverse geheime knoppen in museum worden ontdekt, verraders worden ontmaskerd, morsecodes
worden ontcijferd, Sicherheitspolizei worden ontlopen, etc., etc.. Dit alles om de volgende halte op de tocht te bereiken en
uiteindelijk in Engeland aan te komen met de ontvangst door Wilhelmina.
Drie waargebeurde verhalen: De noordelijke route via Scandinavië (Wim Lindenburg), de kortste route over de Noordzee
(Eddy Jonker) en de zuidelijke route via Frankrijk en Spanje.(Bep Turksma).
Ook is er uitgebreid voorbereidend lesmateriaal ontwikkeld middels handleidingen (PO en VO), een audio fragment : Happy
Birthday” en een introductie filmpje welke vooraf in de klas te downloaden zijn.
Tevens is materiaal ontwikkeld in de vorm van 6 verschillende posters welke na
afloop van het bezoek aan het museum en het spelen van de game in de klas
gebruikt kunnen worden om te evalueren en om ook hedendaagse problematiek te
behandelen.
De posters hebben de volgende 6 thema’s: verzet, vluchten/vertrekken,
discriminatie, vrijheid, herdenken/vieren, macht en onmacht.
De game is niet alleen in het aanbod aan scholen van de Cultuureducatiegroep
Leiden opgenomen (150 basisscholen) maar ook door de Brede School in Gouda
(10.000 leerlingen).
De eerste school heeft zich al ingeschreven. Dat kan via deze link:
https://www.museumengelandvaarders.nl/interactieve-reis/
De game kan overigens niet alleen door scholieren gespeeld worden maar ook door
elke bezoeker.

Een vermelding in de pers:
Weekendkrant van 30 juni 2022 (Buizepers)

GAME ON.
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LEEN KOOPS - 72 BOMBARDEMENTSVLUCHTEN - MILITAIR
Yvonne Poppink

Leendert Koops, geboren op 9 augustus 1919 in Groningen in een gezin met 11 kinderen, dient in het voorjaar van 1940
als matroos op het schip SS Maaskerk. Op 7 mei ligt het schip in de haven van Antwerpen Als het Duitse leger Nederland
binnenvalt en de nederlaag van het Nederlandse leger onvermijdelijk is, besluit de bemanning uit te wijken naar Engeland
met het doel van daaruit de geallieerde strijd voort te zetten.
Enkele dagen voor Leendert dienst neemt op de SS Abbekerk wordt dit schip op 8 september 1940 in Londen tijdens een
aanval van de Luftwaffe door bommen geraakt. Hij meldt zich vervolgens voor dienst als verkenner bij het Nederlandse
landleger in Congleton, maar na enkele maanden verzoekt hij om overplaatsing naar de RAF. Na een opleiding tot
navigator voegt hij zich eind 1942 bij het Nederlandse 320-squadron binnen de RAF. Hij vliegt er aanvankelijk in de rang
van tweede luitenant in AVRO ANSON-vliegtuigen.
In het najaar van 1943 neemt Leendert als navigator in B25 Mitchell bommenwerpers deel aan operationele vluchten die
het “320” voor Bomber Command uitvoert op doelen in Frankrijk.
Hij vliegt in totaal 72 missies en is daarvoor onderscheiden met onder meer het Vliegerkruis en de Britse Defense Medal.
Na zijn demobilisatie werkt Leendert tot de jaren tachtig bij de KLM op Heathrow Airport in Londen. In 1981, na zijn
pensionering, zet hij samen met zijn zonen Eric en Jan en zijn dochter Annette een sneltransportdienst op.
Hij overlijdt op 27 september 1990. Bij zijn begrafenis werd in aanwezigheid van voormalige RAF-kameraden bij
zonsondergang “the Last Post” geblazen.
Aldus de beknopte biografie in de database van Museum Engelandvaarders.
Ik ontmoette Leendert Koops in 1984 tijdens een etentje bij zijn “320-maat” Henk Voorspuy in East Sussex. Hun ervaringen
bij het 320 Squadron wensten zij niet of nauwelijks met “buitenstaanders” te delen. Hoewel ik hen vragen stelde over die
tijd, zeiden zij slechts op vriendelijke manier dat ik te jong was om het te begrijpen. Dat deze ontmoeting zou leiden, tot
het uiteindelijk ontvangen van zijn kinderen in Museum Engelandvaarders 38 jaar later, om hem te herdenken, kon ik toen
natuurlijk niet vermoeden.
In november van 2021 stuurde Adrie van der Knaap mij een email door van Michael Koops, één van Leendert’s zonen,
die na vier jaar van onderzoek samen met zijn zussen en broers, met informatie kwam over de ervaringen van zijn vader in
oorlogstijd.
Begin juni jl. was het zover: het verhaal van Leen Koops kwam met foto’s in de database en ik kon de familie Koops
hiervan op de hoogte stellen. Prompt reageerden zij door een afspraak te maken voor een “family visit”.
Op zaterdag 16 juli jl. mocht ik vijf van de zes kinderen van Leen Koops ontvangen: Eric, Michael, Jan, Annette en Linda.
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Geassisteerd door Maurits Huijbrechtse heb ik tijdens koffie en cake iets verteld over de Engelandvaarders en het ontstaan
van het museum. Maurits en ik deden een soort “tandem-rondleiding” in het kort. Ik de rode draad; hij de details, hetgeen
een verrassend leuke combinatie was. De belangstelling van onze gasten werd almaar groter. Daarna gingen we de bunker
in en konden wij hier en daar wat toelichting en antwoord op vragen geven. In de laatste kamer, tegenover de boot, bij de
database, werd het stil. Ik liet hen de achternaam van hun vader intypen en het verhaal verscheen. Ik wachtte hen op in de
koffiehoek met “tea and sympathie”, want het was een ontroerend moment voor onze gasten.
De broers en zussen waren onder de indruk van ons museum en hadden eensgezind het gevoel, dat de WOII gerelateerde
artefacten van Leendert Koops bij ons in goede handen waren: het
vliegers-logboek, zijn onderscheidingen, foto’s, “dog-tag”, om maar
een paar dingen te noemen.
Het is overigens altijd weer een bijzonder moment om deze
persoonlijke items, op missies gebruikt, in handen te mogen
houden.
Na het tekenen van de schenkings-overeenkomst, kondigde
de familie Koops aan, dat zij terugkomen. Mogelijk al in
september. En dan nemen zij hun echtgenoten, kinderen en
kleinkinderen mee naar “this important museum”.

“Family visit” op zaterdag 16 juli jl.

Nu na 38 jaar zijn “war time history” aan het licht is
gekomen, begrijp ik de reactie van Leen Koops op
mijn vraag in 1984. Ik ben blij om in ieder geval nu, als
gastvrouw, zijn kinderen en kleinkinderen in september te
mogen ontvangen.

Leen Koops

Zolang er nog nabestaanden van Engelandvaarders en
Engeland-gangers hun weg naar ons museum vinden om de ervaringen van hun familieleden te lezen en mee te ervaren, is
het in mijn optiek, nog geen geschiedenis. Dat is het pas, wanneer deze gedocumenteerde verhalen geen enkele gevoelige
snaar meer raken.

VERHALEN DELEN
Joke Licher
Een paar jaar geleden besloot René van Westerhuizen dat hij het na 20 jaar wel zat was om vijf dagen in de week te
werken. Hij ging, in overleg met zijn vrouw, een dagje minderen. “Mijn vrouw vond wel dat ik iets nuttigs moest gaan doen
met die dag”, zegt René. En daaraan heeft Museum Engelandvaarders het te danken dat hij zich meldde als vrijwilliger. En
aan zijn fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog.
“Waar die fascinatie vandaan komt? Geen idee”, zegt René. “Nee, zeker niet van school” zegt hij beslist. En hij heeft
het ook niet echt van huis uit meegekregen. “Mijn ene opa was gelegerd in Appeltern. Maar daar werd thuis niet zo
over gepraat. En als kind heb ik daar ook niet naar gevraagd.” Die opa is in 1993 overleden. “Oma heeft toen al zijn
oorlogsspullen weggedaan. Dat vind ik wel jammer.” Tot zijn blijdschap heeft hij sinds een week of drie wel foto’s van zijn
opa als soldaat.
Wat in ieder geval heeft bijgedragen aan zijn grote belangstelling voor de oorlog is Band of Brothers, een Amerikaanse
televisieserie uit 2001 over de Tweede Wereldoorlog. “Ik was 18 toen die serie werd uitgebracht.” Band of Brothers vertelt
het verhaal van de Easy Company van het 506e Parachute Infantry Regiment. “Normaal gesproken werden soldaten na
hun opleiding uit elkaar gehaald”, vertelt René. “Maar zij bleven als eersten bij elkaar.” De serie volgt de mannen vanaf hun
training tot aan het einde van de oorlog.
Hoewel hij nooit in Museum Engelandvaarders was geweest, besloot René contact op te nemen met het museum toen
hij voor zijn extra vrije dag een invulling zocht die bij hem paste. En zo begon hij er in 2020 als gastheer. En van lieverlee
is hij ook onderhoud gaan doen, hij heeft het archief verbouwd, is contactpersoon voor apparatuur en staat zijn collega
gastvrouwen en –heren met raad en daad terzijde als apparatuur of techniek hapert.
Wat het vrijwilligerswerk in het museum leuk maakt? “Vooral het contact met de bezoekers. Met hen de verhalen van
Engelandvaarders delen”.
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VRIJHEID, DISCRIMINATIE, VLUCHTEN EN VERZET
Joke Licher
Vrijdags bezochten de leerlingen van groep 8 van de Tweemaster
in Lisse Museum Engelandvaarders. Zij deden mee aan een
van de laatste pilots voor de game: Bestemming Engeland
– Durf jij het. In groepjes van vier vormden zij in het museum
verzetsgroepen die, gewapend met een tablet waarop zij hun
opdrachten kregen, een Engelandvaarder moesten proberen
te helpen naar Engeland te komen. De maandag erop was
op school de nabespreking en praatten de leerlingen over
onderwerpen als vrijheid, discriminatie, vluchten en verzet.
Anderhalf uur hadden zij vrijdag de tijd om hun opdracht uit
te voeren. Het lukte bijna alle groepen ‘hun Engelandvaarder’
veilig in Engeland te krijgen. De snelste groep deed er maar 36
minuten over, de langzaamste iets meer dan een uur, vertelde juf
Marissa. Maar de leerlingen waren het met haar eens dat dit niet
zo belangrijk was, dat het niet daar om draaide maar om wat je
ervan leerde.
Door het bezoek, het spel en de aandacht ervoor op school zijn
ze meer te weten gekomen over de Tweede Wereldoorlog. En
over het verzet. “Je moest kunnen liegen (tegen de Duitsers) en
je had een vals paspoort nodig”, merkte een paar scholieren op.
Aan het spel is ook een lesprogramma gekoppeld voor op school, met vragen die van alle tijden zijn. En al gauw hadden
de leerlingen het maandag in de klas, in dezelfde groepjes als vrijdag, over onderwerpen als vrijheid, discriminatie,
vluchten, herdenken, macht en verzet. Zij deden dat aan de hand van posters die bij het spel horen en die speciaal voor
scholen zijn ontwikkeld.
Eén groepje leerlingen zocht antwoorden op de vraag: vrijheid, wat betekent dat voor jullie? Zij kwamen op antwoorden
als: Dat je kan doen wat je wil, dat je mag geloven wat je wil, de kleren kan aantrekken die je wil.
Een ander groepje zocht samen naar voorbeelden van discriminatie en probeerde te verwoorden wat discriminatie is:
“Dat je mensen belachelijk maakt om iets waaraan ze niets kunnen doen”, probeerde een meisje. ‘Mensen minderwaardig
vinden’ zei een ander.
Geef drie voorbeelden van mensen met macht, luidde een vraag op een van de posters. Dat leverde de mooie reeks
Mark Rutte, Poetin en je ouders op. Het groepje had goed gekeken naar de aanwijzing bij de vraag dat ze daarbij konden
denken aan Nederland, aan een ander land maar ook aan je klas of je familie.
De leerlingen die het over vluchten en over verzet hadden, vonden in de oorlog in Oekraïne heel actuele antwoorden op
vragen daarover. Voorbeelden van verzet vonden zij ook dichter bij huis. “Demonstranten verzetten zich. En de mensen in
Groningen.”
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Steun het museum!

EEN BIJZONDER BEZOEK

Behoort u al tot de groeiende groep

Joke Licher

vrienden van ons museum en wilt u
ook zorgdragen voor het behoud van

Emma van Eendenburg is trots op haar overgrootvader. Ze kent

de culturele en historische waarden

hem alleen van verhalen, want hij is in 1966 overleden, lang

van Museum Engelandvaarders? Voor

voordat Emma werd geboren. Het zijn bijzondere verhalen, want

€ 25 per jaar mag u steeds iemand

grootvader Kees van Eendenburg was een Engelandvaarder. In

anders meenemen. Wilt u op een andere

juli 1940 vertrok hij, samen met twee maten, vanuit Noordwijk

manier sponsoren of/en doneren? Meer

naar Engeland. In een 12-voets jol zonder motor de Noordzee

informatie vindt u op onze website

over. Hij bereikte zijn doel en na aankomst nam hij dienst bij de

www.museumengelandvaarders.nl/

RAF.

wiemaken-het-mogelijk/

82 jaar later bezoekt zijn achterkleindochter Emma –samen

Word vrijwilliger!

met haar moeder - Museum Engelandvaarders. Emma zit in
groep 8 van de basisschool en is bezig met een werkstuk over

Ons museum wordt geheel bemand

Engelandvaarders. “De opdracht was om een onderwerp te

door vrijwilligers. Zodra het weer mag, zijn

kiezen uit een van de oorlogen vanaf de eerste Wereldoorlog.

wij 6 dagen per week open en streven

Omdat ik wist dat mijn overgrootvader een Engelandvaarder is

we dagelijks naar een bezetting van twee

geweest besloot ik dit als onderwerp te kiezen. Want ik ben trots

vrijwilligers. Het werk is afwisselend.

op wat hij heeft gedaan.”

Als u het team wilt versterken, neem

Emma’s opa en haar vader hadden haar

dan contact op met Aart van Wijngaarden,

verteld over haar overgrootvader. “Zij vinden

hij kan u uitleggen wat er van u verwacht

het belangrijk dat

wordt: info@museumengelandvaarders.nl

familiegeschiedenis
wordt doorverteld. Mijn

Weet u dat:

opa heeft zijn boot ook

U zich voor de nieuwbrief gratis kunt

‘Bebèk’ genoemd naar

inschrijven? Ga naar

de boot van zijn vader en

www.museumengelandvaarders.nl/

dat vind ik mooi”.

nieuwsbrieven/

Is zij in het museum meer
te weten gekomen over

De Nederlandse vlag
die Van Eendenburg,
Vas Nunes meenamen
in hun boot, zodat ze
kunnen laten zien dat
ze uit Holland komen
als ze door een Engels
schip worden opgepikt.
Prinses Juliana in
gesprek met Squardon
Leader (322) L.C.M. van
Eendenburg
(26-9-1944)

U alle voorgaande Schakels kunt

wat haar overgrootvader

lezen? Ga naar

heeft meegemaakt? “Ja

https://deschakel.museumserver.nl/

absoluut. Want ik wist niet zoveel details.

Colofon/informatie

En ik vond het vooral heel bijzonder en cool om de foto’s
en verhalen zo in het echt te zien. Het geeft een heel

Nieuwsbrief De Schakel is een

indrukwekkend beeld. En ik vind het gaaf dat hij op de foto

kwartaaluitgave van het Museum

staat met de koningin. En ook heel bizar dat je 2 keer wordt

Engelandvaarders en wordt alleen op

neergeschoten en dat overleeft”. Bijzonder vond zij het ook om

aanvraag verstuurd.

in het museum de originele vlag te zien van de boot van haar

Indien u deze uitgave niet meer wenst te

overgrootvader. Die vlag kreeg het museum van drie zonen van

ontvangen dan kunt u dat via een E-mail

Kees van Eendenburg.

kenbaar maken:
info@museumengelandvaarders.nl

“Ik vond het museum interessant en indrukwekkend. Vooral
omdat je veel foto’s ziet bij de verhalen. En dat raakte me”,

Het is, uitsluitend met vermelding van de

vertelt Emma. Zij vindt het bijzonder wat haar overgrootvader en

juiste bron, toegestaan delen uit deze

andere Engelandvaarders in de Tweede Wereldoorlog hebben

publicatie te gebruiken.

gedaan. Vraagt zij zich wel eens af wat zij zelf in zo’n situatie zou
doen?
“Nee, dat vind ik heel moeilijk om te bedenken, want wij leven
wel in vrijheid”.
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