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T H E AT E R S P E K TA K E L
“ W AT ZO U J I J D O E N ? ”
I N D E M U ZE , N O O R D W I J K
Op 3, 4, 5 en 6 september a.s. vindt de theatervoorstelling
“Wat zou jij doen?” – geheel coronaproef - plaats in de Muze
in Noordwijk. Voor meer infromatie zie pagina 11
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HER DENK EN
Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog,
75 jaar geleden. In het kader van 75 jaar vrijheid is en wordt door
het hele land op verschillende momenten en op tal van manieren
stilgestaan bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor
grote offers hebben gebracht.
Ondanks de coronacrisis zijn we daarmee doorgegaan. Op 4 mei
waren de twee minuten stilte op een lege Dam stiller dan ooit. Ook op
5 mei was het door de omstandigheden in tijden niet zo rustig. Toch
hebben we in aangepaste vorm kunnen vieren dat we sinds 1945
weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk
zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.
Het museum Engelandvaarders neemt die verantwoordelijkheid
door het verhaal van en over de Engelandvaarders levend te
houden. Heel veel schoolklassen hebben het museum in de
afgelopen vijf jaar bezocht. Jonge mensen die dankzij het museum
leren inzien dat onze vrije en open democratische rechtsstaat
niet vanzelfsprekend is. Dat de rechten en vrijheden die daaruit
voortkomen voor iedereen een verantwoordelijkheid scheppen
voor het behouden en het versterken ervan. En dat het waardevol
en inspirerend is om te doen. Nu de musea voorzichtig weer
open gaan, hoop ik dat ook het museum Engelandvaarders deze
belangrijke functie snel weer kan vervullen.
Gerdi Verbeet
Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei
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Bestuur Museum
Engelandvaarders
Jaap Rosen Jacobson, voorzitter
Paul Bartelings, vicevoorzitter
Jan Heus, secretaris
André Walker, penningmeester
Adrie van der Knaap, bestuurslid

Contact
info@museumengelandvaarders.nl

Colofon
Paul Bartelings, hoofdredacteur
Agnes Dessing
Sierk Plantinga
Bijdragen van:
Pauline van Till
Victor Laurentius
Opmaak door:
Joris Mulkens

De openingstijden
Woensdag t/m vrijdag van
10:30 tot 16:30 uur
Zaterdag t/m zondag van
11.00 t/m 17.00 uur
Gesloten op maandagen en dinsdagen.

De Slag om de Residentie
Op 10 mei 1940 was de Duitse invasie. Een grote
luchtlandingsaanval vond plaats, de 22ste Luchtlandingdivisie
verloor 550 toestellen en 2500 manschappen, die rondom Den
Haag gedropt en afgezet werden. Ze wilden de vliegvelden
Valkenburg, Ypenburg en Ockenburg innemen, de stad
veroveren en de regering, de koningin en de legerleiding
gevangen nemen. De Duitsers vlogen eerst naar de Noordzee,
alsof ze naar Engeland wilden gaan, en keerden toen terug. Om
04:00 uur werden het Legerkamp Waalsdorp en de Nieuwe
Alexanderkazerne gebombardeerd, 137 Nederlandse militairen
kwamen om. Om 04:15 uur was vliegveld Ypenburg aan de
beurt. Daar verloren de Nederlanders. Bij Ockenburg kwamen
de infanteriereserves op tijd om de Duitse opmars naar de stad
te voorkomen.
Bij Valkenburg hadden de Duitsers pech, de grond was te zacht
om te landen en de Duitse JU52’s zakten in de grond. Toch
konden de Duitsers het vliegveld innemen. De koninklijke famile
was echter veilig vertrokken.

Oranjehaven
De koningin was zeer gesteld op de Engelandvaarders. Zij
brachten nieuws over de omstandigheden in Nederland. Voor
hen opende ze op 6 juni 1942 Oranjehaven, de sociëteit werd
een plek waar zij konden ontspannen. Als aandenken kreeg ze
een speld met een wit-leren anjer, die ze later aan Jacob de
Mos gaf.
De Engelandvaarders kregen er kleed- en zakgeld, soms
vertoonde de prins een filmpje over zijn bezoek aan zijn
gezin in Canada. Boven Oranjehaven hebben verschillende
Engelandvaarders gewoond: Erik Hazelhoff Roelfzema, Peter
Tazelaar en Ben Buunk.
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ANJERDAG

Zes weken na de capitulatie, op 29 juni 1940, is de eerste grote antiDuitse demonstratie in Nederland en bezet Europa. Het is de 29ste
verjaardag van prins Bernhard. Hij wordt gevierd in Amsterdam,
Den Haag en andere steden. Er mocht al niet meer gevlagd worden,
maar op verschillende plekken werden bloemen gelegd. De witte
anjers waren uitverkocht maar er werden ook oranje goudsbloemen
gedragen. Nederlanders lieten openlijk hun onvrede blijken over de
Duitse bezetting.
In Amsterdam werden bij het in 1938 onthulde Emma monument op
het Emmaplein bloemen gelegd. Hier bestond een groot deel van het
publiek uit Joodse Amsterdammers.
In Den Haag gingen de mensen naar het Noordeinde. Bij het
stadbeeld van Willem de Zwijger tegenover paleis Noordeinde werden
massa’s bloemen gelegd, het felicitatieregister in het paleis werd
getekend door van Voorst tot Voorst (chef Generale Staf) en generaal
Winkelman (opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten).
Nadat hij het register tekende, salueerde Winkelman naar het publiek
en werd het Wilhelmus gezongen.
De Duitsers waren woedend. Joseph Goebbels, minister van
Volksvoorlichting en Propaganda, was toevallig op zijn kantoor in
het paleis op de Kneuterdijk en verbood de demonstratie. Een deel
van het publiek trok vervolgens naar het Emma monument in het
rosarium. Burgemeester de Monchy werd ontslagen en opgevolgd
door wethouder C. L. van der Bilt.
In de NSB-krant Volk en Vaderland wordt Mussert geciteerd: ‘Ik heb
de overtuiging dat de kwekers van witte anjers verstandig zullen doen,
niet te rekenen op grote afzet tegen de tijd dat het volgende jaar de
maand juli in zicht komt’. Op 2 juli werd generaal Winkelman gevangen
genomen; hij bracht de rest van de oorlog in gevangenschap door.
Na deze demonstraties werd het alleen nog toegestaan naar de
Nederlandse en Duitse radio te luisteren.
In de kranten mochten leden van het koningshuis niet meer genoemd
worden en hun portretten werden overal verwijderd. ‘Oranje’
straatnamen werden veranderd, en de scouting werd verboden. In
1995 werd de witte anjer het symbool van de Veteranendag.

Emma monument in Amsterdam

Emma monument in Den Haag
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RADIO ORANJE
‘De stem van strijdend Nederland’ was een
radioprogramma van de Nederlandse regering
in ballingschap in Londen. Het begon om 9 uur
’s avonds en werd gedurende vijftien minuten
uitgezonden door de European Service van de BBC.
De eerste uitzending was op 28 juli 1940. In die
eerste uitzending sprak Koningin Wilhelmina haar
volk toe. De openingstune was het Geuzenlied “In
naam van Oranje doe open de poort”. In totaal sprak
zij 34 keer voor de radio.

“Hier Radio Oranje, goedenavond luisteraars in
Nederland in oost en west, op zee en waar ook
ter wereld. Nederland is vrij, het Duitse leger heeft
gecapituleerd”.

H.W. Sandberg, Jan van Os, Jo Paerl (vader van Jetty), H.J. van den
Broek, Loe de Jong, L. Fas, H. Reyneke van Stuwe, A. den Doolaard
en George Sluizer.

Vanaf oktober 1942 werd Radio Oranje met de
radiozender De Brandaris samengevoegd, die ook
in Londen was opgericht voor Nederlanders ter zee.
De naam bleef Radio Oranje. Na de bevrijding van
het zuidelijk deel van Nederland, begonnen ook weer
radio-uitzendingen vanaf Nederlands grondgebied:
vanuit Eindhoven onder de naam Radio Herrijzend
Nederland.
Medewerkers van Radio Oranje waren A. den
Doolaard, Jan de Hartog, Loe de Jong, Robert
Kiek, Herman de Man, George Sluizer en Meyer
Sluyser. In het cabaretprogramma zong Jetty
Paerl, koosnaam: ‘Jetje van Radio Oranje’.

Engelandvaarders die over zee naar Engeland waren
gegaan, gebruikten Radio Oranje om het thuisfront
te laten weten dat ze veilig aangekomen waren.
Hiervoor gebruikte berichten waren:
* De Bebèk is goed aangekomen (vertrokken 5 juli
1940)
* De tulpen zijn goed aangekomen en ze maken het
best (4 april 1941)
* Big John en Little John arrived safely (20 november
1941)
* De hond heeft pokken (29 april 1943)
* De adelaar verloor elf veertjes (5 mei 1943)
* Tien maal Rood Wit en Blauw (26 juli 1943)
* De Galliërs strijden om de eer, de Teutonen strijden
om de macht, maar de Batavieren strijden om de
vrijheid (23 februari 1943)

Op 13 mei 1943 verplichtte de bezetter het inleveren
van radio’s. Niet iedereen voldeed hieraan, maar het
hebben van een radio werd dus strafbaar. Belangrijk
was om de bevolking moed in te spreken en op de
hoogte te houden van geallieerde successen. In 1944
kwamen de medewerkers van Radio Oranje naar
Brussel. Een dag na de bevrijding van Maastricht
werd het nieuws bekendgemaakt op Radio Oranje via
correspondent Robert Kiek in Brussel.
De laatste uitzending was op 5 mei:
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MILITAIREN IN ENGELAND
Engelandvaarders, dienstplichtigen en
oorlogsvrijwilligers die in Engeland aankwamen,
werden eerst verhoord door de Engelse
inlichtingendienst die er zeker van wilde zijn dat
er geen Duitse spionnen het land inkwamen.
Voor de oorlog had Nederland de Centrale
Inlichtingendienst, die gecombineerd was met de
militaire inlichtingendienst.
Na de Duitse inval veranderde dat. In Londen werd
een Centrale Inlichtingendienst opgericht die onder
leiding kwam van François van ’t Sant. In november
1942 werd deze dienst gereorganiseerd en werd
Bureau Inlichtingen opgericht. Deze viel onder het
Ministerie van Oorlog en werkte samen met de Britse
Secret Intelligence Service (SIS of MI6).
De Politiebuitendienst viel onder het Ministerie van
Justitie en werd belast met het beoordelen van de
mensen die in Engeland aankwamen.
Bureau Inlichtingen en de Politiebuitendienst zijn na
de oorlog samengevoegd.
Het verhoor door de Britten vond plaats in de
Patriotic School, een 19de eeuws gebouw dat een
weeshuis was voor kinderen van de militairen die
in de Krimoorlog waren omgekomen. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog werd het een hospitaal. Na de
oorlog werden er leraren opgeleid.

ze Engelse les en er werden sportwedstrijden
georganiseerd.
Dominee
van Dorp hield er
kerkdiensten. Enkele pelotons werden ingezet om
havens, vliegvelden en fabrieken te bewaken. De
marechaussees bleven onder commando van Jhr.
den Beer Poortugael in Porthcawl.
De tenten waren niet geschikt voor de winter en
werden op 2 oktober afgebroken. Met de trein
gingen de mannen naar Congleton. Een deel werd
gelegerd in een oude papierfabriek, anderen in
de Riverside Mill (een voormalige sigarenfabriek)
en de Easton Bank Mill. De politieafdeling van de
Marechaussee ging naar de Vale Mill.
In Londen werd eind 1940 besloten de Koninklijke
Nederlandsche Brigade op te richten. Deze bestond
uit Bataljon 1 onder majoor W. H. Doorman en
Bataljon 2 onder majoor P.J. de Broeckert. In
maart 1941 bezocht prins Bernhard de mannen
in Congleton, enkele dagen later kwam Adriaan
Dijxhoorn, toen nog de Minister van Oorlog, langs.
Inmiddels was besloten een kazerne te bouwen.
Besloten werd dit te doen in Wrottesley Park, in
Wolverhampton. Op 22 mei 1941 trok een eerste
contingent erheen, op 10 juli was de hele Brigade
overgebracht. Er waren 100 houten barakken
gebouwd, kantoren, eet- en wasgelegenheden,
eetzalen, sporthallen enz. Een luxe vergeleken met
hun eerdere onderkomens.
De dagen waren lang. Er werd geoefend, en op de
invasie gewacht. Sommige Engelandvaarders wilden
meer actie. Ze wilden naar de luchtmacht, ze wilden
leren vliegen en bommen op de Duitsers gooien.
Ruim 220 Engelandvaarders kwamen bij de Royal
Air Force (RAF) of Fleet Air Arm (FAA). Een deel van
hen kwam van de Militaire Luchtvaartdienst. Velen
werden opgeleid in Texas en Canada.

Patriotic School

In WWII werden de aangekomen Nederlanders er
verhoord, meestal door Oreste Pinto (1889) of Ltz3
Nol Wolters (1912). Pinto was in Amsterdam geboren
en werkte al tientallen jaren voor de inlichtingendienst.
De eerste militairen die aankwamen, werden in een
tentenkamp in Porthcawl (Wales) ondergebracht. Zij
vormden het Nederlandsch Legioen. Daar kregen

Bob Bartelings

Robbie Cohen

Riverside Mill

De basis Dunsfold (1944)

Freddy Vas Nunes

Kees Waardenburg

5

DE VELDTOCHT
Bij D-Day denken we allemaal aan de landing in Normandië in juni 1944. De voertaal van die legereenheden
was Engels. De Prinses Irene Brigade landde pas op 8 augustus in Normandië. Daarna volgde een veldtocht
naar het Noorden om het vaderland te bevrijden. Onderweg sneuvelen 33 Irene-mannen, w.o. enkele
Engelandvaarders. De eerste drie slachtoffers vielen in Frankrijk, bij Bréville: Gerard Martens op 18 augustus
en Engelandvaarders Nicolaas den Breejen en Piet Lammers, beiden op 15 augustus.

De volgende drie slachtoffers vielen in België, bij St
Joris Winge: Anthoon Bonte, Anton Bijlsma en Henk
de Groot.
De Brigade trok verder, een deel ging via Nijmegen
naar
Boven-Leeuwen,
waar
Engelandvaarder
Raymond Arnoti sneuvelde. De Brigade was ook
betrokken bij de strijd om, en bevrijding van, Tilburg,
eind oktober, en verloor 6 Irenemannen, Leo Alvares,
Johannes Buijtelaar, Gerard Dijkstra, Wim Veerman en
Engelandvaarders Arend Berkleij en Bram Levi.

Raymond Arnoti

Bram Levi

Nic. den Breejen

Piet Lammers

Arend Berkleij

Ian Havelaar

Een ander deel van de Brigade werd naar Zeeland
gestuurd. Rudi Hemmes ging toen terug naar Engeland,
Engelandvaarder Ian Havelaar was commandant
van de 2 carriertroops van de Recce (verkenners) en
sneuvelde tijdens een Duitse aanval.
Maanden later, in maart 1945, sneuvelen
Engelandvaarders Rob Vermeulen bij Oostkapelle en
Jans Wieringa bij Vrouwenpolder, beiden door pech.
Reinier vd Beek

Romke Smit

Eind april was de Brigade betrokken bij de hevige
gevechten bij Hedel. Twaalf Irene-mannen sneuvelen:
Engelandvaarder Reinier van de Beek, Heimen
Germans, Jan Grootendorst, Pieter Kamp, Steven
Kraaij, Petrus Jacobus Ligtvoet, Frans Morel, Cees
Picokrie, Jacob Schortinghuis, Engelandvaarder
Romke Smit, Pieter Sprenkeling en Johannes
Hendricus van Veenendaal.
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BEVRIJDING VAN ZUID-NEDERLAND
Vorige maand herdachten we de bevrijding van ons land, en deze
maand herdenken we D-Day. De invasie had lang op zich laten
wachten, maar het werd de grootste amfibische invasie in de
geschiedenis en het begin van de bevrijding van West-Europa.
Operatie Overlord startte met luchtlandingen en een massale
amfibische aanval in de vroege morgen van 6 juni. 47
divisies werden voor de operatie ingezet: 26 divisies van
Britten, Canadezen, troepen van de Commonwealth, 21
Amerikaanse divisies en enkele Nederlanders. De voertaal was
Engels.
De Nederlandse Prinses Irene Brigade stak pas in augustus Het
Kanaal over. Ze vochten in Frankrijk, België en Zuid-Nederland en
deden mee aan Operatie Market Garden. Bijna 50 Irene-mannen
sneuvelden tijdens die veldtocht, incl. 12 tijdens de hevige
gevechten bij Hedel. Zuid-Nederland werd bevrijd, Nijmegen op
21 september, Den Bosch en Tilburg op 27 oktober.

Nijmegen

Normandië, juni 1944

Den Bosch

Tilburg

MILITAIR GEZAG
De Nederlandse regering in Londen voorzag bestuurlijke
problemen na de bevrijding van Nederland. Daarom werd
‘s lands bestuur bij wet aan het daarvoor opgerichte Militair
Gezag opgedragen. Het MG was een overgangsgezag van 14
september 1944 tot 4 maart 1946. Het viel onder de Minister
van Oorlog Jhr.Ir. O.C.A. van Lidth de Jeude en de juridisch
geschoolde generaal-majoor mr. H.J. Kruls.
Het MG was zich bewust van de problemen die zich zouden
voordoen na de bevrijding: wie zou er gaan besturen en
hoe? Hoe moest rust en orde bewaard worden, wie zou de
nieuwsvoorziening regelen, er was immers bijna geen papier
meer, of elektriciteit om de persen te laten draaien?
Het Militair gezag werd op 4 maart 1946 ontbonden.

Generaal Kruls (voorste) met andere officieren van het
Militair Gezag na de capitulatie, op weg naar westNederland
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Al in september 1944 bestond het MG uit 800 man, hetgeen in zes maanden verdubbelde. Het kabinetGerbrandy was niet blij met deze gezagsoverdracht. Generaal Eisenhower stelde voor dat het kabinet zich
in Brussel zou vestigen, maar dit werd geweigerd. Nadat enkele dorpen in Zuid Limburg bevrijd waren, was
Maastricht op 14 september 1944 de eerste Nederlandse stad die door het 117e regiment van de 30e
Infanteriedivisie (‘The Old Hickory’) bevrijd werd. Majoor H.J.H. Vullinghs van het Militair Gezag betrok het
‘Witte Huis’ aan de Prins Bisschopsingel 16. In oktober volgden de
bevrijdingen van Rosmalen, Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch,
Goirle, Tilburg, Ulicoten, Vught en Zundert.

VOEDSELDROPPINGS
Operatie Manna en Operatie Chowhound
De hongerwinter van 1944-1945 eindigde met de voedseldropping.
Na maanden van overleg tussen de geallieerden en de Duitsers werd
op 1 mei 1945 het Akkoord van Achterveld gesloten en ondertekend.
Tijdens de voorbespreking op 28 april, waarbij mr. C.J.van Schelle en
prins Bernhard aanwezig waren, was reeds overeenstemming bereikt
over voedseldistributie, en had Seyss Inquart toestemming gegeven
tot voedselhulp. De geallieerden mochten uit bommenwerpers
voedsel en noodrantsoenen op geringe hoogte afwerpen. Uiteraard
werd gecontroleerd dat er geen wapens werden afgeworpen.
Operatie Manna stond onder leiding van de Britten, maar er werd
ook gevlogen door squadrons uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland
Dropping bij Ypenburg
en Polen. De eerste dropping was op 29 april op 5 verschillende
droppingzones: renbaan Duindigt, Terbregge, en de vliegvelden
Valkenburg, Waalhaven en Ypenburg. Op 2 mei werden droppings uitgevoerd boven Lage Weide, ten
westenvan Utrecht.

Dropping bij Schiphol

Operatie Chowhound stond onder leiding van de Amerikanen.
Op 1 mei vlogen 400 B-17 bommenwerpers naar andere
dropping-zones in Nederland: Schiphol, Vogelenzang, vliegveld
Bergen, Hilversum en Utrecht.
In totaal werden in acht dagen 11.000 ton aan goederen
afgeworpen, bestaande uit meel, scheeps-beschuit, thee,
eierpoeder, bonen, blikjes Smac, sigaretten, chocolade en
margarine. De distributie verliep moeizaam omdat er te weinig
vervoer was.

De bewoners van de Randstad waren geholpen, maar vanaf 2 mei reden 200 geallieerde vrachtwagens met
voedsel naar Rhenen, dat nog achter de Duitse linie lag. Dit was Operatie Faust.

BEVRIJDING VAN NOORD-NEDERLAND EN
DE CAPITULATIE VAN DUITSLAND
Op 23 maart 1945 staken Canadese en Amerikaanse troepen
bij Wezel de Rijn over. Op 28 maart werd Megchelen bevrijd,
de eerste plaats ten noorden van de Rijn. Daarna trokken de
bevrijders naar het noorden.
Op 10 april werd Deventer bevrijd door de 3de Canadese Divisie.
Daarna konden de tanks de IJssel oversteken en begon de
opmars via Twello naar Apeldoorn. Twello werd op 12 april bevrijd.
In Leeuwarden en Sneek waren de Duitsers op 14 april gevlucht
en arriveerden de Canadezen op zondagmiddag 15 april.

15 april: intocht van de 49th West Riding
Infantry in Arnhem
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Drie dagen lang werd er door de Canadezen om de stad Groningen gevochten, waarna de Duitsers zich op 16
april overgaven. Er waren ruim 275 slachtoffers: 130 Duitsers, ruim 40 Canadezen en 106 burgers.
Op 17 april werd Apeldoorn bevrijd. De meeste Duitsers waren toen al vertrokken. Op 20 april staakten de
Canadezen hun opmars door de Gelderse Vallei.
15 april: intocht van de 49th West Riding Infantry in Arnhem Op 30 april trouwde Hitler met Eva Braun. Enkele
uren later pleegden zij zelfmoord.

Op 1 mei capituleerden de Duitsers in Italië en op 4 mei capituleerde Duitsland in Nederland, Sleeswijk-Holstein
en Denemarken.
Op 5 mei gaf Johannes Blaskowitz zich in Hotel de Wereld in Wageningen over aan de Canadese generaal
Charles Foulkes, in aanwezigheid van prins Bernhard.
Na de capitulatie van Duitsland trokken Britse en Canadese legereenheden en de Prinses Irene Brigade naar
het westen. In Utrecht werden ze ontvangen door burgemeester Ter Pelkwijk. Daarna volgen andere steden:
Bilthoven, Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Leiden, Wassenaar, Voorschoten en Den Haag. Daar werden de
Irene Brigade en de Canadezen ontvangen door burgemeester S.J.R. de Monchy.
Op 1 juli 1945 onthulden Lt-Gen. Foulkes en de prins een herdenkingsplaquette op de muur van het hotel.

5 mei 1945: Duitse capitulatie

7 mei 1945: bevrijding van Utrecht

HERDENKINGEN
De slachtoffers van de oorlog werden vanwege de coronacrisis dit jaar op een aangepaste wijze herdacht. Zo
mocht er geen publiek aanwezig zijn.
Amsterdam
Op de Dam in Amsterdam legde onze koning een krans bij het
Nationaal Monument en sprak hij ons allen op het lege plein toe.
Eva Pronk droeg een gedicht voor. Rudi Hemmes (1923)
legde met zijn zoon digitaal een krans bij het Nationaal Monument.
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Loenen
Op het Nationale Ereveld in Loenen sprak minister Hugo de Jonge over het belang van Vrijheid, over allen
die hun leven gaven opdat wij in vrijheid kunnen leven. Hun verhalen zullen worden doorgegeven. Er werden
kransen en bloemen gelegd. Ook werd door 15 jonge leerlingen op ieder graf een bloem gelegd.
Lees meee: https://ssl.medialive.nl/ereveld/20200504/index.php
Den Haag
Op de Waalsdorpervlakte werden 6 kransen gelegd, maar
daar was ook geen publiek. Wel was er een mogelijkheid om
er digitaal bloemen te leggen.
Bij het Poortje van het Oranjehotel werden de hele
dag spontaan bloemen gelegd door nabestaanden en
voorbijgangers. Waarnemend burgemeester Johan Remkes
heeft een krans gelegd bij het Herdenkingsmonument bij het
Vredespaleis.
In Den Haag sprak Leo van Vliet op 8 mei bij het Irene-monument over de
bevrijding van Den Haag, zoals die door zijn vader, wachtmeester-titulair Bart van
Vliet was meegemaakt. Hij was sinds op 26 augustus 1941 bij de Prinses Irene
Brigade ingedeeld.
Met drie gevechtsgroepen van de Irene Brigade zette Bart van Vliet begin augustus
voet aan wal bij Arromanche en op 20 september kwam hij met de Brigade in
Nederland aan. Eerst werden de noordelijke provincies bevrijd.
De capitulatie in Wageningen was op 5 mei. Op 8 mei vertrok de Irenebrigade uit
Renkum. Via het gebombardeerde Haagse Bezuidenhout kwamen ze bij het Willem
Witsenplein, waar een veldkeuken werd ingericht. Ze deelden hun eten uit aan de
hongerige omstanders.
Ypenburg
Hier staat een monument dat de ruim 100 Nederlandse slachtoffers
herdenkt die daar tijdens de Slag om de Residentie vielen. Dit was de
eerste grootschalige luchtlandingsaanval in onze krijgshistorie. Aan
het einde van 10 mei waren de drie Haagse vliegvelden, Ockenburg,
Ypenburg en Valkenburg, weer in Nederlandse handen.
Bussummerheide
In 1940 werd het Comité voor Vrij Nederland opgericht dat in augustus 1940 begon
de verzetskrant Vrij Nederland uit te geven. Oprichters waren de geheim agent Anne
Anton Bosschart, Rudolf s’Jacob en Cornelis van der Vegte. Zij werden in december
1940 gearresteerd en op 29 september 1941 op de Bussummerheide gefusilleerd.
Op de Bussummerheide in Hilversum is in 1978 een monumentaal kruis geplaatst
ter vervanging van het eenvoudige kruis dat er sinds 1945 stond. Hierop stonden
aanvankelijk vier namen: A.A. Bosschart, L.A.R.J. van Hamel, R.P. s’Jacob en C.
v.d. Vegte. In 2007 werd daar de naam A.J.L. van Zomeren aan toegevoegd. Er
vindt jaarlijks een dodenherdenking plaats op 4 mei.

Bosschart

s’Jacob

Van der Vegte

Van Hamel

Van Zomeren
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Anne Anton Bosschart (1897) was directeur van een reclamebureau. Al sinds 1937 was Bosschart actief als
agent voor de Nederlandse Inlichtingendienst Generale Staf III en de strijd tegen het fascisme. Hierdoor had
hij toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak al een radioverbinding met Engeland. Hij werd in december 1940
gearresteerd en verbleef in het Oranjehotel van 16 december 1940 tot 26 juli 1941.
Rudolf Pieter s’Jacob (1905) uit Almelo was advocaat in Amsterdam, hij werd al in december 1940
gearresteerd. Hij is op de Oude Algemene Begraafplaats te Doorn begraven.
Cornelis van der Vegte (1900) was directeur van het advertentiebedrijf van de De
Arbeiderspers in Amsterdam. Hij was mede-oprichter van het Comité voor Vrij Nederland, samen met Rudolf
s’Jacob. Daar verzamelde hij adressen die van nut waren voor de opbouw van een illegale organisatie. Hij ging
in het verzet en werd verbindingsman voor de Engelsen. Hij werd ook eind december 1940 gearresteerd.
Lodo van Hamel (1915) was marineman, Engelandvaarder en inlichtingenman. In mei 1940 regelde hij in de
haven van IJmuiden de inzet van schepen die door de marine waren gevorderd. Na het besluit tot overgave
van het Nederlandse leger op 14 mei 1940 ging hij met de laatste trawler naar Engeland. Hij heeft drie keer
vanuit Duinkerken Franse en Britse militairen naar Engeland overgebracht. Hij behoorde tot de laatste officieren
die de stranden van Duinkerken verlieten. Daarna was hij de eerste geheim agent die boven Nederland
geparachuteerd werd. Toen hij naar Engeland probeerde terug te gaan, werd hij verraden en gearresteerd. Hij
werd op 16 juni 1941 op de Bussummerheide gefusilleerd.
Han van Zomeren (1920) werd na het overlijden van zijn vader op 17-jarige leeftijd bedrijfsleider van een
drukkerij aan de Rustenburgerstraat 343 in Amsterdam. Hij was overtuigd communist. Buiten kantooruren rolde
illegaal drukwerk van de pers. Op 26 augustus 1941 werd hij bij zijn moeder gearresteerd en in de gevangenis
aan de Euterpestraat opgesloten. Later werd hij naar de Weteringschans overgebracht. Hij werd op 10 oktober
1941 op dezelfde heide gefusilleerd.

THEATERSPEKTAKEL
“ WAT ZOU JIJ DOEN?” IN DE MUZE, NOORDWIJK
Op 3, 4, 5 en 6 september a.s. vindt de
theatervoorstelling “Wat zou jij doen?” – geheel
coronaproef - plaats in de Muze in Noordwijk.
Na het succes van de theatervoorstelling “Code
Oranje” vorig jaar, krijgt het dit jaar een vervolg. Dit
interactief theaterspektakel is een productie van
theaterhuis ZEEPaanZEE waarin de verhalen van
Engelandvaarders uit Tweede Wereld oorlog én
jongeren anno 2020 elkaar tegenkomen, inspireren
én versterken
Voorstelling
In opdracht van Museum Engelandvaarders
heeft regisseur Martine Zeeman een toneelscript
geschreven waarin de vrouwelijke Engelandvaarder
centraal staat. Zij wordt hierbij gecoached door
ScriptAcademy Amsterdam en studeert in september
af op het scenario. Zij bedacht dat deze voorstelling
een mooie manier zou zijn om elke na oorlogse
geborene de dilemma’s te laten ervaren die jongeren
in de oorlog hadden. Wanneer kom jij in actie, toon
je initiatief, wanneer help jij een ander, hoe is het
om geholpen te worden. Deze vragen zijn van alle
tijden en helpen de toeschouwer te laten nadenken
over eigen handelen. Met als terugkerende (kern)
vraag “Wat zou jij doen?” In deze theatervoorstelling
staat de 17- jarige Frederique (hoofdpersonage)
centraal. Tijdens een scholierenbezoek aan Museum
Engelandvaarders komt een groepje jongeren door

een onverwachte wending in het museum terecht in 1943. Stilstaan is geen optie. Frederique reist door Europa
en legt de zuidelijke route af om Engeland te bereiken. Op haar weg komt ze tal van dilemma’s tegen. Hier
ontdekken zij welke weg ze zijn gegaan in de oorlog, wat hun drijfveer was om te ontsnappen en waarom ze
mee wilden helpen Nederland te bevrijden. Het verhaal wordt gespeeld door enkele professionele acteurs en
muzikanten tezamen met jonge talenten van de kunstopleidingen en lokale talenten, waaronder talenten van alle
leeftijden uit Noordwijk en de Bollenstreek. Op 3 en 4 september 2020 zijn er voor uitsluitend scholieren gratis
voorstellingen onder schooltijd, de Noordwijkse scholen worden hiervoor direct benaderd. Daarnaast zijn er
vanaf 3 september zes voorstellingen gericht op algemeen publiek waarvan twee matinees. De aanvangstijden
zijn 15.00 uur en 20.00 uur. Deze multimediale (familie)voorstelling is zowel voor jong als oud en duurt 90
minuten.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.museumengelandvaarders.nl
www.zeepaanzee.nl en www.demuzenoordwijk.nl .
75 jaar vrijheid en lustrum
Naast het feit dat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren, viert het Museum Engelandvaarders op 4 september a.s.
haar 5 jarig bestaan. Deze voorstellingen geven hier ook nog een extra dimensie aan en het is dan ook mogelijk
om VIP kaarten te bestellen met toegang tot de voorstelling, een inleiding in het museum en een drankje na
afloop.
Museum Engelandvaarders
In Museum Engelandvaarders ontdek en beleef je op een interactieve manier hoe mannen en vrouwen tijdens
de Tweede Wereldoorlog uit bezet Nederland ontsnapten en vanuit Engeland de strijd tegen nazi-Duitsland
en Japan voortzetten. Honderden vertrokken in nauwelijks zeewaardige bootjes. Sommigen zelfs in een kano.
Velen verdronken op zee of werden tijdens de voorbereiding gearresteerd, gevangen gezet of doodgeschoten.
Anderen maakten barre tochten over land, via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en zelfs Rusland. Ruim 2.000
Nederlanders kwamen, na veel moeilijkheden te hebben overwonnen, in Engeland aan en leverden vervolgens
een bijdrage aan de bevrijding van Europa.
Kijk voor meer informatie op www.museumengelandvaarders.nl, www.zeepaanzee.nl of www.
demuzenoordwijk.nl

ORANJE ENGELANDVAARDERTULP GEDOOPT
Op 5 mei werd een nieuwe oranje tulp bij ons museum door de burgemeester van Noordwijk Wendy Verkleij en
onze voorzitter Jaap Rosen Jacobson gedoopt.
Deze tulp kreeg de naam De Engelandvaarder, ter ere van de mannen en vrouwen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog uit bezet Nederland ontsnapten om vanuit Engeland te strijden.
De tulp is geregistreerd bij De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Ligthart
Bloembollen uit Den Helder is de kweker van deze speciale tulp.
Vanaf september tot medio december zullen de Engelandvaarder tulpbollen in ons museum verkocht worden
(EUR 4.95 voor 10 EV tulpbollen). Via onze website kunt u ook inschrijven (tot eind augustus 2020) om de
Engelandvaarders tulp eind september/begin oktober naar uw huisadres in Nederland op te laten sturen.

Burgemeester Verkleij en Jaap Rosen Jacobson

Engelandvaarder Rudi Hemmes
neemt met trots en dankbaarheid
een boeket in ontvangst.
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IN MEMORIAM: EDDY JONKER (1920-2020)
Door: Sierk Plantinga

Op 17 maart 2020 is Eduard Arthur ‘Eddy’ Jonker thuis
in Wassenaar overleden. Hij werd 99 jaar. Zijn naam
zal onverbrekelijk verbonden blijven met het Museum
Engelandvaarders te Noordwijk, dat op 4 september 2015
door koning Willem-Alexander werd geopend.
Eddy Jonker werd op 16 juli 1920 geboren in Amsterdam.
Lager onderwijs volgde hij in Hilversum en zijn diploma
5-jarige HBS-B behaalde hij op het Nieuwe Lyceum te
Bilthoven. Na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 raakte
Eddy Jonker al snel betrokken bij verzetsactiviteiten, maar
hij realiseerde zich dat door banden van Wehrmachtauto’s
lek te steken de oorlog er geen seconde minder om zou
duren.
Hij concludeerde dat hij, om op een zinvolle manier de
Duitsers te kunnen bestrijden, naar Engeland moest gaan.
Dus volgde hij een jaar lang de lessen op de Kweekschool
voor de Zeevaart in Amsterdam; zijn vriend Dolf ‘Doffie’ le
Comte deed hetzelfde in Groningen.
Via betrouwbare kennissen kwamen ze in contact met
Anton Schrader, een jonge ingenieur uit Bandung die bij de
Rijksdienst voor de Voedselvoorziening in Den Haag werkte. Schrader had een plan bedacht om Engelandvaarders
op weg te helpen met bootjes die vaarklaar waren gemaakt op een kleine werf in Leidschendam. Met behulp van
Kees Koole, een beurtschipper die met de Nooit Volmaakt voor de voedselvoorziening aardappelen vervoerde
van Zeeland naar het westen van Nederland, werden die bootjes vanuit Leidschendam via het Spui en het
Haringvliet richting Noordzee gebracht met de bemanning, waaronder ook nogal eens neergeschoten geallieerd
luchtmachtpersoneel. “Wij hielpen de groep Schrader bij het regelen van allerlei praktische zaken voor de bootjes
waarmee de Engelandvaarders vertrokken”, vertelde Jonker in 2017.
Op 25 juli 1943 was het de beurt aan Eddy Jonker, Dolf le Comte en nog 8 anderen om naar Engeland te varen.
Het gezelschap van 10 personen telde ook twee RAF-piloten en een neef van Kees Koole. Halverwege het Spui,
voorbij alle sluizen, ging de bemanning aan boord van de Nooit Volmaakt en verstopte zich in het ruim het schip.
Bij het begin van het Haringvliet stapten zij allen rond 23.00 uur over op het bootje dat hen naar Engeland moest
brengen. Wim Koole vertelde later in Engeland dat zijn neef Kees, de aardappelschipper, hem bij het overstappen
had gezegd: “Als er een terug wil gooi je hem maar overboord; je leus is: in Engeland aankomen of verzuipen”.
Die laatste mogelijkheid zou bijna bewaarheid worden. Na in het begin door grondmist ontkomen te zijn aan een
Duitse patrouilleboot en aan Duitse wachtposten en na de hindernis van een zandbank te hebben overwonnen
voeren zij de Noordzee op. In het begin was het weer prima voor de overtocht, maar een paar uur later stak er
een enorme zuidwesterstorm op die de bemanning met veel kunst- en vliegwerk de baas wist te blijven. De ene
helft van de bemanning bleef maar hozen, de andere helft was nauwelijks tot iets in staat vanwege de zeeziekte.
Een drijfanker ten spijt, dreven zij de hele verdere nacht voort te midden van torenhoge golven, zware regenbuien
en een enorme deining. Het was puur een strijd om te overleven. Eddy Jonker zou veel later vertellen dat dat
enorme natuurgeweld hem had gefascineerd: “Dat confronteerde me met mijn onmacht en haast belachelijke
onbelangrijkheid. Het was een goede les in bescheidenheid en een uitstekend medicijn tegen de dikdoenerij die je
helaas zo vaak tegenkomt. Blaas je niet op, denk ik dan, het brengt je ook nergens”. Alleen door een onderlinge
goede samenwerking wisten ze met elkaar deze levensbedreigende storm te overwinnen. Ondertussen waren
ze door die storm weer richting Nederlandse kust gedreven en werd het daarna vervolgens windstil, ook een
grote hindernis, nadat de motor van hun schip het werk had gestaakt. Zeilend en peddelend kwamen ze niet veel
verder. Pas na een paar dagen kwam er weer voldoende wind om richting Engeland te zeilen. Na nog zonder het
te weten door een mijnenveld te hebben gevaren, werden ze door een Engels oorlogschip bij de Engelse kust
opgepikt. Ze arriveerden in Engeland op de 30e juli, 5 dagen na hun vertrek.
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Na zijn aankomst in Engeland, na de gebruikelijke verhoren in de Engelse Patriotic School en bij de Nederlandse
Politie Buitendienst - Eddy vond ondervrager Oreste Pinto een vervelende man - kreeg hij door bemiddeling van
prins Bernhard een opleiding tot vlieger. Die professionele opleiding duurde geruime tijd met als gevolg dat hij zijn
Groot Militair Brevet als vlieger pas op 29 maart 1945 in Canada kreeg uitgereikt. Toen was de oorlog in Europa
echter al bijna afgelopen. Na nog een cursus tot vlieginstructeur te hebben gevolgd en vervolgens als zodanig
actief geweest te zijn, verliet hij de krijgsmacht als eerste luitenant-vlieger op 1 januari 1948.
Er volgde daarna een mooie en indrukwekkende carrière in het bedrijfsleven; op verzoek van een goede vriend
ging hij naar Enschede waar de Vredestein-bandenfabriek stond. Ook die stap was een sprong in het diepe:
“handelsgeest in de familie, welnee, ik had geen flauw idee wat ondernemen inhield”.
In een interview verklaarde Eddy Jonker dat hij erg veel had gehad aan de ervaringen die hij in de oorlog had
opgedaan: “De hele oorlog was een les in observeren, analytisch denken, durven handelen en vooral beseffen
dat je samen sterk staat. Je weet echt niet alles beter, dus moet je luisteren naar mensen met meer ervaring,
een goed team om je heen verzamelen. Géén jaknikkers in elk geval”. Met deze houding bereikte hij de top
van het Vredestein-bedrijf en werd hij na de overname door Goodyear nog een paar jaar directeur Europa van
dat bedrijf. Daarna stapte hij over naar de Twentse textielindustrie. Na zijn pensionering als directeur van een
textielbedrijf begeleidde hij de fusie van drie ziekenhuizen, was hij interim-manager bij de Hogeschool Enschede
en ook commissaris bij diverse bedrijven, “uiteenlopende klussen, al draaide het steeds weer om het inruilen van
individuele belangen voor dat ene gezamenlijke doel”, zo verklaarde hij later eens.
Nadat het bestuur van de Erfgoed Vereniging in Leidschendam onder aanvoering van Jos Teunissen in de loop
van 2003 pogingen in het werk begon te stellen om in die plaats een Engelandvaardersmuseum op te richten,
en er van de gemeente ook fondsen daarvoor in het vooruitzicht werden gesteld, werd Eddy in 2011 na een
bijeenkomst ter ere van Anton Schrader in het museum van Leidschendam-Voorburg door Jos Teunissen gevraagd
om mee te werken aan dat project. Sindsdien was het duo Eddy Jonker-Jos Teunissen onafscheidelijk. Nadat de
gemeente Leidschendam-Voorburg het financieel liet afweten, deed de mogelijkheid zich voor om dat Engelandvaardersmuseum in Noordwijk te situeren. Met groot enthousiasme werd vervolgens aan de verwezenlijking van
dat museum gewerkt. Nog altijd herinner ik mij een bijeenkomst met een kleine begeleidingsgroep waarbij ook
Eddy aanwezig was; hij was toen al in de 90 jaar. Tot grote verbazing van de veel jongere aanwezigen opende
Eddy Jonker een meegebrachte laptop en liet ons vervolgens diverse plannen voor dat museum zien die hij in die
laptop had opgeslagen. Oud in jaren misschien, maar modern van geest! Gevraagd naar het bestaansrecht van
dat Engelandvaardersmuseum gaf hij steeds als antwoord dat de jeugd en ook latere generaties jongeren kennis
moeten maken met de idealen van de strijders tegen onrecht van toen: “In de jaren veertig geloofden velen heilig
in het motto ‘nooit meer oorlog’. Dat is volmaakt onrealistisch gebleken. Daarom kan het geen kwaad positieve
begrippen als in actie komen, moed tonen en niet bij de pakken neerzitten onder de aandacht te brengen. Die
komen in elke tijd van pas. Zeker ook in de huidige”.
Eddy Jonker heeft ons allen zo een mooie erfenis nagelaten.
Hij was drager van het Bronzen Kruis, het Verzetsherdenkingskruis en het Oorlogsherinneringskruis. Tevens was
hij Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
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ENGELANDVAART VAN WALRAVE VAN KRIMPEN
Door Agnes Dessing

Koningin Wilhelmina was er heilig van overtuigd dat elke
Engelandvaarder in het verzet had gezeten. Die overtuiging strookte
niet met de feiten. Het overgrote deel van de Engelandvaarders
had namelijk niet aan het verzet deelgenomen. Ze wilden wel, maar
konden geen aansluiting vinden bij een verzetsgroep. Of ze wilden
liever vechten voor de bevrijding vanuit Engeland. Als ze wel verzet
hadden gepleegd ging het vaak om incidenteel of symbolisch verzet
(zoals het dragen van een goudsbloem in het knoopsgat). Degenen
die echt in het georganiseerde, gewapende verzet hadden gezeten,
vormden maar een kleine groep.
Er is misschien wel eens iemand geweest die Hare Majesteit op haar
misvatting over de verzetsdeelname van Engelandvaarders heeft
gewezen, maar daar wilde ze niets van horen. Engelandvaarders
zelf zullen niet gezegd hebben dat ze niet in het verzet zaten, want
zij werden vlak voor hun audiëntie geïnstrueerd om de Majesteit niet
tegen te spreken!
Alle Engelandvaarders waren gemotiveerd om zich na aankomst in te zetten voor de geallieerde zaak, maar voor
verzetslieden gold dat nog extra. Toch was dat geen garantie dat alles – eenmaal in Engeland – van een leien dakje
ging. Dat was het geval bij de 48-jarige Engelandvaarder Walrave van Krimpen uit Zuilen bij Utrecht, die actief was
geweest met het verzamelen van geweren en munitie voor een verzetsgroep van (oud-)militairen, de Ordedienst.
Eén van zijn superieuren bij de OD, de kleermaken/textielhandelaar Johannes Jansen, kreeg in het najaar van
1941 de opdracht naar Engeland te gaan en het contact tussen de geallieerden en het verzet te herstellen. Hij
schakelde van Krimpen in om de vluchtpoging te organiseren. Van Krimpen wist van een reddingsvlet in de haven
van Hoek van Holland en maakte afspraken met de schipper van een rijnaak, die vlak in de buurt lag.
Samen met een paar matrozen van de Marine wist Van Krimpen de vlet, die met een ketting aan een Duits
oorlogsschip vast lag, los te maken en ermee naar de rijnaak te varen. Daar stapten de Engelandvaarders aan
boord. Het was een grote groep: Gerard van Asch, Jan Bastiaan, Adriaan van der Craats, Theo Daalhuysen, Jan
Jansen, Walrave van Krimpen, Ton Loontjens en Abraham en Greta Levi.
In de nacht van 20 op 21 november 1941 peddelden ze stilletjes de haven van Hoek van Holland uit. Het
werd een ellendige, angstige tocht. De groep werd geplaagd door zeeziekte, motorpech, snijdende kou en
gebrek aan drinkwater. Na 68 uur zagen ze land en waren ze volledig gedesoriënteerd. Waren ze teruggedreven
naar de Hollandse kust of was dat de kust van het eveneens bezette
Frankrijk die ze zagen? Ze kwamen een man alleen in een bootje
tegen, een visser. Abraham Loontjens herinnert zich dat hij de man
toeschreeuwde “Are you English?” YES, schreeuwde de man terug,
wat voor Loontjens het mooiste ‘JA’ was dat hij ooit in zijn leven
gehoord had.
De Engelandvaarders landden in Zuidoost Engeland, bij Reculver.
Na een korte ondervraging werden ze hartelijk ontvangen met een
uitgebreide tea en toen naar Londen vervoerd, naar de Patriotic
School voor verder verhoor. Voor Van Krimpen was het een moeilijk
besluit geweest om naar Engeland te gaan, hij liet een vrouw en vijf
kinderen in Nederland achter. Hij was bereid geweest te gaan toen
een andere organisator van de tocht, textielhandelaar Abraham Levi
uit Assen 1000 gulden had gestort ten behoeve van zijn gezin: elke maand 100 gulden, dan zou de oorlog
hopelijk voorbij zijn!
Nu hij eenmaal in Engeland was, wilde Van Krimpen liefst zo snel mogelijk terug naar bezet Nederland om
zijn vrienden in het verzet daar te hulp te schieten. In zijn dossier bevinden zich herhaalde verzoeken aan de
Nederlandse regering (d.d. 8 mei 1942 en 13 juni 1942) om gedropt te worden op een door hem aangeduide
plaats
“waar Duitsers noch NSB’ers aanwezig zijn, maar wel ongeveer 1000 vastberaden mannen, gediend
hebbende bij het Nederlandsche leger, welke goed en bloed over hebben voor de goede zaak …. Door mij
bedoelde verzetsgroep is in het bezit van enkele auto’s, motorfietsen en minstens drie mitrailleurs met munitie …”
Van Krimpen besluit de laatste brief met een ware noodkreet, die duidelijk maakt hoe wanhopig hij was:
“Hopende op uwe hooge medewerking in deze teneinde mijn ideaal waarmede ik naar Engeland kwam niet
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in rook te zien vervliegen en als nietsnut hier rond te loopen, teken ik, …..”
Maar Walrave van Krimpen was veel te oud om aan een parachute uit een vliegtuig te
springen. Dat werd doorgaans gedaan door jonge mannen tussen de 20 en 30 jaar en zelfs
bij hen vormde het parachutespringen soms een obstakel. Qua leeftijd was Van Krimpen een
atypische Engelandvaarder.
De meeste van zijn collega’s waren jong en ongebonden; hij was 47 en had een vrouw en vijf
kinderen.
Toen het uiteindelijk tot Van Krimpen doordrong dat aan zijn vurige wens geen gevolg zou
worden gegeven, meldde hij zich bij de Marine om te worden opgeleid tot gunner. Van Krimpen
heeft zijn vrouw en kinderen nooit meer teruggezien. Hij sneuvelde op 26 maart 1943, toen zijn
schip, de Prins Willem III, in de Middellandse Zee werd getorpedeerd.
Bron: A Dessing: Tulpen voor Wilhelmina: de geschiedenis van de Engelandvaarders (2004), pag. 30 en 438,

ENGELANDVAART
VAN LOUIS EN HUB VAN DER MEULEN
Door Victor Laurentius
Op 17 november 1944 verhoorde Opperwachtmeester A. van Zweeden
van de Politie Buitendienst de Engelandvaarder Lodewijk (Louis) Johannes
van der Meulen, op 18 oktober 1944 aangekomen in Engeland. Het verslag
van dit verhoor is beknopt en in de bekende proces-verbaal stijl die al
die Londense rapporten kenmerkt. Desalniettemin fascinerend leesvoer,
want zoals de meeste verslagen maakt het duidelijk hoeveel obstakels er
overwonnen moesten worden om Engeland te bereiken. En in dit specifieke
geval een ongebruikelijke route.
Louis van der Meulen (Leeuwarden, 4 juli 1919) ondernam de Engelandvaart
samen met zijn oudere broer Hubertus (Hub) Jacobus van der Meulen
(Leeuwarden, 31 oktober 1914). De directe aanleiding voor de tocht was
de weigering van Louis, die Inspecteur van Politie in Tilburg was, deel te
nemen aan een cursus op Nationaal Socialistische grondslag voor officieren
van politie. Louis was al langer betrokken bij verzetswerk in OD-verband,
en had zelfs al een keer opgesloten gezeten in het Oranjehotel. De grond
werd nu echter te heet onder de voeten en Louis zag geen andere optie dan
onder te duiken.
Nadat de genazificeerde Commandant van Politie van Tilburg, H. Boersma, bij de Sicherheitsdienst een
aanklacht tegen hem indiende wegens sabotage, besloot Louis naar Engeland te vertrekken. De reis in zijn
eentje ondernemen achtte hij te riskant, dus benaderde hij zijn broer Hub om hem te vergezellen. Hub werd
weliswaar niet gezocht, maar had wel de aandacht getrokken met getekende karikaturen van Hitler, wat hem
enkele maanden celstraf in een Duitse gevangenis had opgeleverd.
Het plan was zich uit te geven voor arbeiders die aan de Atlantische kust in Frankrijk gingen werken. Op 18
augustus 1943 verlieten ze in Creil (Noord-Frankrijk) de trein en stapten over op de trein naar Parijs. Vanuit Parijs
treinden ze verder naar Beaulieu, nabij de Italiaanse grens, maar dat bleek intussen een verboden zone, dus
reisden ze naar Briançon, gelegen aan voet van de Alpen. Met hulp van een Franse gendarme slaagden ze erin
op 31 augustus 1943 de grens te bereiken. Klimmend langs een ravijn omzeilden ze de Italiaanse wachtposten
en stapte op 1 september in Ulzio op de trein naar Turijn. Op 2 september arriveerden ze in Rome, waar ze via
Nederlandse paters toegang kregen tot Vaticaanstad. Hun verzoek om onderdak in afwachting van de geallieerde
invasie van Italië werd echter niet gehonoreerd. Louis en Hub kregen het advies zich te wenden tot de Nederlandse
consul-generaal in Rome, Dr. Pennington de Jongh. Het gesprek had niet het gewenste resultaat, de consulgeneraal begreep niet wat ze wilden en vroeg zich af waarom ze niet in Nederland waren gebleven. Hij weigerde
ze tevens te helpen bij het vinden van tijdelijk onderdak in Rome en wilde ze ook niet behulpzaam zijn bij het
verkrijgen van een document dat hun aanwezigheid in Italië beter dekte dan hun vervalste identiteitsbewijzen. De
enige oplossing was via de Zweedse legatie, welke de Nederlandse belangen behartigde, nieuwe Nederlandse
paspoorten te verkrijgen. Pennington de Jongh wilde zich daar echter niet voor inspannen. Louis heeft zich later
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in Londen officieel beklaagd over deze behandeling.
Gedesillusioneerd over de houding van de consul-generaal
besloot Louis zich te wenden tot een Nederlandse
geestelijke in Rome, Mgr. D. Eras, wiens familie hij
goed kende. Eras bleek buitengewoon behulpzaam
en arrangeerde een gesprek op de Zweedse legatie
en zorgde voor tijdelijk onderdak. Nieuwe paspoorten
konden worden aangevraagd, op voorwaarde dat de
oude zouden worden ingeleverd bij Pennington de Jongh.
Deze raakte de paspoorten echter op onbenullige wijze
kwijt, waardoor de paspoortaanvragen drie weken langer
duurden dan nodig was geweest. Toen de chauffeur van
de consul-generaal de paspoorten uiteindelijk terugvond
in een zijvak van zijn auto, was de situatie grondig veranderd: Italië had intussen gecapituleerd en de Duitsers
hadden de regie volledig overgenomen. De frontlijnen waren geconsolideerd en daardoor was het onmogelijk
geworden de geallieerden in Zuid-Italië bereiken, wat voordien onder Italiaanse controle nog haalbaar was
geweest. De drie weken oponthoud had tot gevolg dat Louis en Hub voor onbepaalde tijd in Rome moesten
blijven. Van onderdak waren ze gelukkig verzekerd dankzij de hulp van Mgr. Eras: ze konden terecht in het
Nederlandsch Priestercollege, dat aan het Vaticaan was gelieerd zonder er officieel onderdeel van te zijn. Louis
en Hub verbleven daar tot 8 maart 1944, geheel aangepast aan het leefritme in deze kloosterachtige omgeving.
Via Mgr. Eras kwamen ze in contact met de Belgische priester Mgr. D. Nobels, die aan het hoofd bleek te staan
van een ondergrondse organisatie. Deze organisatie verschafte onder andere informatie aan het 5e Amerikaanse
leger over troepenverplaatsingen e.d. in en om Rome. Louis en Hub hielpen mee door het vervalsen van
identiteitsbewijzen, verblijfs- en reisvergunningen, stempels, vrijstellingen etc., die zowel aan Nederlander als aan
Belgen, Italianen en Joegoslaven werden verstrekt.
Een interessante ontwikkeling tijdens het verblijf in het Priestercollege was de aankomst nog twee andere
Nederlandse Engelandvaarders, Maarten Cieremans en Ewout Doerrleben. Het boterde niet erg tussen de broers
Van der Meulen enerzijds en de nieuwkomers anderzijds. Hoe Cieremans een en ander onderging, beschreef hij
in zijn geweldige boek “De ene voet voor de andere”. Louis en Hub op hun beurt verweten hem een hoge mate
aan onvoorzichtigheid en een gebrek aan aanpassingsvermogen aan het kloosterleven. Een foto op het dak van
het college herinnert aan dit kortstondige gezamenlijke verblijf.
Cieremans, van der Meulen en Doerrleben
Omdat het front in Italië was vastgelopen besloten Louis en Hub hun Engelandvaart op een andere manier
voort te zetten. Ze bedachten een plan om via Turkije geallieerd gebied te bereiken, wat een gevaarlijke tocht
door de Balkan betekende. Daartoe vervalsten ze documenten op naam van Jovan en Milos Damjonov uit
Montenegro en bedachten een coverstory welke eruit bestond dat ze Joegoslavische civielgeïnterneerden waren
met een repatriërings-vergunning van het Internationale Rode Kruis. In het Priestercollege was voldoende tijd
en literatuur voor handen om zich het Servisch eigen te maken en op 8 maart 1944 stapten ze op de trein naar
Triëst, om daar de grens met Slovenië over te steken. In Deel 2 van dit artikel kunt u lezen over hun spannende
belevenissen onderweg naar Turkije, waaronder een maandenlange gevangenschap in een smerig Bulgaars
krijgsgevangenkamp.
Bronnen:
* Persoonlijk archief L.J. van der Meulen
* Paul van Beckum, Oranjehaven. Dertien sluipwegen naar de vrijheid (Naarden, 1992)
* Maarten Cieremans, De ene voet voor de andere. Verhaal van een Engelandvaarder die geheim agent werd
* Arjan Eijkelestam, Masterthesis ‘Louis van der Meulen, een tulp voor Wilhelmina’ (Utrecht, 2007)
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PETER TAZELAAR EN DE GELEENDE KNAAK
De dag voordat Peter Tazelaar in Schiedam aan boord zou gaan van de St. Cergue - het schip dat hem, Erik
Hazelhoff Roelfzema en Bob van der Stok naar de vrijheid zou varen - verbleef hij in Amsterdam bij zijn goede
vriend Christiaan ‘Kick’ Overhoff, een jaargenoot van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Omdat Peter platzak
was leende hij bij Kick een rijksdaalder om een treinkaartje te kunnen kopen naar Schiedam. Hij beloofde dat hij
hem zou terugbetalen zo gauw hij terug was uit Engeland. Zo gezegd zo gedaan, een paar maanden later stond
Peter bij Kick voor de deur, vers aan land gekomen in Scheveningen, met een rijksdaalder in de aanslag. (Bron:
memoires C. Overhoff).
Victor Laurentius

Peter Tazelaar, Rie Stokvis en Erik Hazelhoff
Roelfzema, 2 mei 1945

NIEUWE VONDST
Steeds meer beseffen mensen dat objecten uit de oorlog waardevol kunnen zijn. Heeft u nog wat uit die tijd ‘op
zolder’, gooi het dan niet weg. Wij zijn zeer geïnteresseerd in objecten maar ook in dagboeken. Daarin vinden we
vaak puzzelstukjes die onze gegevens kunnen aanvullen.
Kamp Amersfoort vond onlangs in Leusden een handgemaakt sigarettendoosje van een voormalige
krijgsgevangene. Het werd gemaakt van aluminium, mogelijk van een Duits eetblik. Er staan de naam A.Z. Tjagiev
op, enkele getallen en een gekraste tekening van een vrouw. Hij was één van de 100 Oezbeekse krijgsgevangenen
die er in het najaar van 1941 werden opgesloten. Na ruim 6 maanden werden de 77 overlevenden alsnog
doodgeschoten. Na de oorlog werden ze herbegraven op het Sovjet Ereveld in Leusden.
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WAAR IS DIE DRIEHONDERD LITER GENEVER GEBLEVEN?
Door Sierk Plantinga

Afgelopen februari werd in een lokale Wassenaarse krant geschreven dat de vroegere
woning van dokter G.J. Krediet aan de Zijdeweg 4 in Wassenaar te koop stond. Dokter
Krediet was actief in het verzet; hij werkte onder meer samen met de Haagse politieinspecteur ‘Broer’ Moonen en met Gerard Vinkesteijn. Zijn huis was een regelmatige
ontmoetingsplaats voor mensen in het verzet. Hij heeft dat verzet met zijn leven moeten
betalen: door uitputting en ziekte overleed hij op 21 februari 1945 in het concentratiekamp
Dachau.
Dokter Krediet was ook de vader van Engelandvaarder Chris Krediet, een jaarclub-genoot
van Frits van der Schrieck en van Erik Hazelhoff Roelfzema bij het Leidsch Studenten
Corps, nu de LSV Minerva. Het te koop staande huis was ook zijn ouderlijk huis.
Op last van de bezetter werden op 16 december 1940 het Leidsch Studenten Corps en de Sociëteit Minerva,
twee aparte rechtspersonen, opgeheven. De Duitse Commissaris voor de niet-commerciële Verenigingen en
Stichtingen benoemde vervolgens de NSB-er mr W.F. Vorrink tot beheerder en liquidateur van de eigendommen
van beide organisaties. De toegangen tot Sociëteit Minerva werden verzegeld.
In de recent verschenen biografie van Frits van der Schrieck valt te lezen dat Frits, die een kamer had in een huis
in de Vrouwensteeg naast de Sociëteit, de verzegeling verbrak en met een paar anderen de lege Sociëteit betrad
en uit de kelder een voorraad drank haalde en deze naar zijn zolderkamer in de Vrouwensteeg bracht. Deze
drankvoorraad werd in de periode daarna volgens de herinneringen van Frits overgebracht naar het ouderlijk huis
van zijn clubgenoot Chris Krediet in Wassenaar.
Een proces-verbaal van een na-oorlogs verhoor van beheerder en liquidateur Vorrink door de Politieke Recherche
bevestigt dit verhaal voor een groot gedeelte: “In april 1941 zijn uit de Sociëteit ontvreemd 300 literkruiken
genever en een partij nieuw linnengoed, welke was opgeslagen in het sous-terrain. Van deze diefstal heb ik
aangifte gedaan bij de Leidsche politie. Later is het linnengoed teruggevonden, alsmede de kruiken, doch deze
waren toen leeg, ten huize van den heer Krediet, Zijdeweg 5 (!), Wassenaar. De heer Krediet was toendertijd naar
Engeland gegaan. Het linnengoed is in het gijzelaarskamp te St Michielsgestel gebruikt”.
Aangezien dokter G.J. Krediet op 27 februari 1942 werd gearresteerd door de SD en ongetwijfeld toen bij verdere
huiszoeking de partij jeneverkruiken in zijn huis is aangetroffen, moet de 300 liter toen reeds verdwenen zijn,
geconsumeerd of weggegeven. Zijn zoon Chris kan daar niet van hebben genoten, want deze had reeds op 29
oktober 1940 aangemonsterd op een coaster te Delfzijl en was vandaar vertrokken naar Helsinki om vervolgens
via Moskou, Wladiwostok en Japan door te reizen naar de Verenigde Staten en Canada. Bij Frits van der Schrieck
in zijn vele jaren na de bevrijding geschreven herinneringen is er sprake van cognac en niet van genever. Maar
omdat het verhoor van Vorrink al in juli 1945 plaats vond en dus dichter in de tijd bij het gebeurde is, én omdat
er sprake is van ‘kruiken’ met genever lijkt het genever-verhaal waarschijnlijker dan het cognac-alternatief; tevens
speelt mee dat in dat verhoor Vorrink verder heel nauwkeurig aangeeft wat er verder met de inhoud van allerlei
andere voorraden in de Sociëteit Minerva is gebeurd.
Kortom: in behoorlijk korte tijd, globaal genomen één jaar, is er 300 liter alcohol verdwenen, naar mijn mening te
veel om door slechts een paar mensen geconsumeerd te worden. Is er onder de lezers van dit stukje iemand die
daarover helderheid kan verschaffen?

HET MAJOOR JAN LINZEL COMPLEX
De afgelopen maand januari heeft het Ministerie van Defensie het complex dat vroeger het Instituut Defensie
Leergangen huisvestte aan de Brassers-kade 227 A/B in Den Haag vernoemd naar de op 5 mei 2019
overleden majoor Jan Linzel. Het heet nu ‘Majoor Jan Linzel Complex’. In april 1942 ondernam hij een poging
om via Zwitserland en Frankrijk via Lissabon naar Engeland uit te wijken. Hij arriveerde in Londen in juni 1943 en
vloog meer dan 150 vluchten met de Spitfire en de Hawker Tempest.
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Steun het museum!
Behoort u al tot de groeiende groep
vrienden van ons museum?
* voor € 25 per jaar mag u steeds
iemand anders meenemen;
Meer informatie vindt u op onze website
www.museumengelandvaarders.nl/wiemaken-het-mogelijk/

Word vrijwilliger!
Ons museum wordt geheel bemand
door vrijwilligers. We zijn 6 dagen per
week open, en streven dagelijks naar
een bezetting van twee vrijwilligers. Het
werk is afwisselend.
Als u het team wilt versterken, neem
dan contact op met Ada Bulk, zij kan u
uitleggen wat er van u verwacht wordt:
Ada Bulk, abulk000@ziggo.nl ,
06 53 73 50 07

Agenda
3, 4, 5 en 6 september

theatervoorstelling
“Wat zou jij doen?”
Meer informatie zie pagina 11

Heropening van ons museum
Ook ons museum heeft tijdens de heersende coronacrisis
zijn deuren tijdelijk moeten sluiten maar gelukkig zijn we
sinds 1 juni weer open. Natuurlijk doen wij er alles aan om
uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er hebben
enkele wijzigingen plaats gevonden. Onze baliemedewerkers
zitten achter een glazen scherm, en er kan alleen met de pin
betaald worden, liefst contactloos. Er worden voorlopig geen
groepsbezoeken toegelaten. Bezoekers moeten een tijd
reserveren. Dit kan via de website.

Weet u dat:
U zich voor de nieuwbrief gratis kunt
inschrijven? Ga naar
www.museumengelandvaarders.nl/
nieuwsbrieven/
U alle voorgaande Schakels
kunt lezen? Ga naar
https://deschakel.museumserver.nl/

Colofon/informatie
Nieuwsbrief De Schakel, is een
kwartaaluitgave van het Museum
Engelandvaarders en wordt alleen op
aanvraag verstuurd.
Indien u deze uitgave niet meer wenst te
ontvangen dan kunt u dat via een E-mail
kenbaar maken:
info@museumengelandvaarders.nl
Het is, uitsluitend met vermelding van de
juiste bron, toegestaan delen uit deze
publicatie te gebruiken.
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