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Leo Kok helpt mensen via de ‘vrije zone’ naar Spanje, Noord-Afrika of Engeland
te ontkomen
‘Veel aan helpers te danken’
In publicaties over Engelandvaarders blijft de rol van helpers vaak
onderbelicht. Ten onrechte, vond Engelandvaarder Eddy Jonker. ‘Op ons
wordt de schijnwerper van de geschiedenis gericht, terwijl zij worden
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We zijn weer open
De vlaggen hangen weer. De deur staat weer open. Dat betekent dat wij
eindelijk weer open zijn, ook voor groepen tot 10 personen!
Komt allen. Hopelijk tot snel. Graag reserveren:
https://www.museumengelandvaarders.nl/reserveren/

Bestuur Museum Engelandvaarders
Jaap Rosen Jacobson, voorzitter
Paul Bartelings, vicevoorzitter
André Walker, penningmeester
Adrie van der Knaap, secretaris
Maarten Timmers Verhoeven, lid
Contact:
info@museumengelandvaarders.nl

Onderzoek naar de
‘Jonkers van Breda’
Mijn naam is Maurits Huijbrechtse, ik ben derdejaars student
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 ben ik als
onderzoeker betrokken bij het museum. Binnen de geschiedenis van de
Engelandvaarders gaat mijn interesse vooral uit naar de verhalen van de
zogeheten oorlogscadetten: leerling-officieren van de Koninklijke Militaire
Academie voor wie het uitbreken van de oorlog een einde maakte aan hun

Redactie
Paul Bartelings, hoofdredacteur
Agnes Dessing
Sierk Plantinga
Deze Nieuwsbrief De Schakel
bevat ook bijdragen van:
Agnes Dessing
Victor Laurentius
Erwin van Loo
Yvonne Poppink
Sierk Plantinga
Jos Teunissen
Opmaak door:
Joris Mulkens
info@jorismulkens.nl

opleiding. Mijn onderzoek moet resulteren in een bachelorscriptie. Daarin
wil ik de jonkers volgen voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog
(1937 - 1950).
Bent u familie of heeft u informatie over cadet-Engelandvaarders,
wilt u dan uw informatie met mij delen? Zo ja, dan kunt u mij bereiken via
maurits97@gmail.com of op het adres Jerseystraat 1, 1339 TP Almere.

Boekpresentatie:
Sabines oorlog
Op 3 april vond de presentatie plaats van het
aangrijpende boek ‘Sabines oorlog. (ISBN
9789021340043) Zie ook de recensie op blz
14. Hoe mijn moeder de kampen overleefde’,
geschreven door Eva Taylor -Tazelaar. Eindelijk
een boek waarin het Soldaat van Oranjeverhaal vanuit een vrouwelijk perspectief
wordt belicht en waarin de grimmige kant van

Peter Tazelaar Jr. tijdens
de boekpresentatie

het nationale heldenepos wordt beschreven,
namelijk die van vervolging, verraad en
gevangenschap in de concentratiekampen.
Namens de auteur, die vanwege covid niet
naar Nederland kon komen maar wel via
videoverbinding aanwezig was, reikte haar
broer Peter Tazelaar het eerste exemplaar uit
aan Paul Bartelings, vicevoorzitter van het
Museum Engelandvaarders. Arend Hosman
van Alfabet Uitgevers hield een mooi verhaal
over het belang van juist dit verhaal en over de ontstaansgeschiedenis van
het boek. De bijeenkomst werd vastgelegd door Frank Kanhai en na afloop
hebben Frank en Victor Laurentius, ambassadeur van het Museum, Peter
Tazelaar geïnterviewd. Het boek is in de museumwinkel verkrijgbaar.
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BEWEEGREDENEN VAN ENGELANDVAARDERS
door Agnes Dessing
Ik heb in de afgelopen jaren heel wat Engelandvaarders geïnterviewd.
Als het gesprek kwam op de redenen waarom ze naar Engeland wilden,
kwam er meestal een vaag antwoord als: “Die moffen moesten weg.”
Of: “Dat deed je gewoon.” Maar zo gewoon was het niet.
Engelandvaart was een gevaarlijke aangelegenheid. Het was strafbaar
om het land clandestien te verlaten. De grenzen werden scherp
bewaakt, ook de kust was afgegrendeld, zeker nadat de bezetter in
1942 begon met de aanleg van de Atlantikwall. Als je bij een poging tot
Engelandvaart werd gepakt, legden de Duitsers je Feindbegünstigung
ten laste (het bevoordelen van de vijand). De straf die daarop stond
varieerde van enkele jaren gevangenisstraf in een tuchthuis, tot
opsluiting in een concentratiekamp of erger: de doodstraf.
Behalve gevaarlijk was Engelandvaart omgeven met tal van praktische
problemen: als je de Noordzee wilde oversteken, hoe kwam je dan
aan een bootje en hoe kreeg je dat bootje aan de kust? Als je het via
de zuidelijke route wilde proberen (België, Frankrijk, evt. Zwitserland,
Spanje, hoe kwam je aan valse papieren, hoe overschreed je
clandestien de diverse grenzen, hoe ontsnapte je aan controles in
treinen, hoe volbracht je de loodzware tocht over de Pyreneeën?
Als je de opsomming van al deze gevaren en problemen nog eens de revue laat passeren, dan zou je wel gek zijn om al
dit onheil over jezelf af te roepen.
Waarom hebben dan toch zo’n 2000 Nederlanders ervoor gekozen naar Engeland te ontsnappen? En waarom hebben
honderden Nederlanders een poging gedaan om naar Engeland te gaan zonder dat ze het doel bereikt hebben? Wat
waren hun beweegredenen?
Het is een interessante, maar moeilijk te beantwoorden vraag. Wat het zo complex maakt is dat er naast de motivatie nog
andere factoren een rol spelen bij het daadwerkelijke vertrek van Engelandvaarders.
Dit waren zogenaamde pushfactoren voortkomend uit het beleid van de Duitse bezetter. Pushfactor is een term uit het
migratieonderzoek, gebruikt om negatieve omstandigheden aan te duiden waardoor mensen besluiten hun huidige
verblijfplaats te verlaten. Het tegenovergestelde, de pullfactor, zou dan in deze context Engeland zijn, waar men naar toe
wilde om zich daar aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten.
Het Duitse beleid tijdens de bezetting stoelde op twee principes: economische en politieke gelijkschakeling. Het eerste
betekende onder meer dat Nederlanders naarmate de oorlog vorderde gedwongen werden in Duitsland te gaan werken
(Arbeitseinsatz), het tweede principe betekende dat de Tweede Kamer werd ontbonden en dat de pers gelijkgeschakeld
werd.
Dienstplichtige Nederlandse militairen mochten door een grootmoedig gebaar van de Führer in de zomer van 1940 naar
huis terugkeren. Het beroepspersoneel van Defensie moest echter een zogenaamde erewoordverklaring tekenen, waarin
zij beloofde zich niet in te zullen laten met anti-Duitse activiteiten. De meeste beroepsmilitairen tekenden. Een klein deel
tekende niet en werd in krijgsgevangenschap naar Duitsland afgevoerd. In 1942 ontvingen de tekenaars alsnog een
oproep zich te melden. Dat was voor veel beroepsmilitairen het sein om naar Engeland te vertrekken. Zo waren er meer
Duitse dwangmaatregelen die een piek in het aantal vertrekkende Engelandvaarders te zien gaven. In 1943 moesten
studenten – wilden zij verder studeren – een zogenaamde loyaliteitsverklaring ondertekenen. Deden zij dat niet, dan
werden zij naar Duitsland afgevoerd.
En natuurlijk speelden de anti-joodse maatregelen van de Duitsers een grote rol, die in 1942 uitmondden in deporatie van
Nederlandse Joden naar de Duitse concentratiekampen.
Het waren momenten waarop Englandvaarders hun tot dan toe misschien vage Engelandvaardersplannen daadwerkelijk
3

ten uitvoer brachten, momenten waarop het vertrek zelfs noodzakelijk werd. Motivatie en aanleiding waren dus flink met
elkaar verweven.
Niettemin waren daar die oorspronkelijke motieven. Tijdens mijn onderzoek heb ik die motieven op een rijtje gezet:

Vaderlandsliefde

Vrijheidszin

· woede over de Duitse inval

· onder druk van de bezetter uit willen

· plichtsgevoel

· niet lijdzaam willen toezien terwijl bezetter zijn gang gaat

· vechten voor de bevrijding
· iets doen voor de goede zaak

Zucht naar avontuur

· zich ter beschikking stellen van

· behoefte aan verandering

de Nederlandse regering in Londen

· iets van de wereld willen zien

Oranjegezindheid

Privé-problemen

· sympathie voor/trouw aan koningin

· problemen in de relationele sfeer
· problemen op het werk

Meer over al deze beweegredenen in de volgende Nieuwsbrief De Schakel.

NIEUW BESTUURSLID

op de foto vlnr: Maarten Timmers Verhoeven, André Walker, Jaap Rosen Jacobson, Paul Bartelings, Adrie van der Knaap
Op 20 mei 2021 trad Maarten Timmers Verhoeven toe tot het Bestuur van de Stichting Museum Engelandvaarders.
We zijn erg blij met zijn komst. Maarten is zoon van Engelandvaarder Sam Timmers Verhoeven en heeft zodoende een
bijzondere interesse voor het verhaal van de Engelandvaarders. Maarten heeft een master Bedrijfskunde en veel ervaring
in de (nieuwe)mediawereld. Hij heeft daarnaast een aantal maatschappelijke nevenfuncties (bekleed).
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IN MEMORIAM RUDY ZEEMAN 1919-2021
door Sierk Plantiga

Rudy Zeeman

Op 26 april 2021 overleed in Lainceston, Tasmania, Australië, op 101-jarige leeftijd Engelandvaarder Pieter Rudolph
(‘Rudy’) Zeeman. In de vorige Nieuwsbrief De Schakel werd enige aandacht besteed aan hem en aan zijn kort tevoren
in boek verschenen memoires ‘Luck through Adversity’ (ISBN 9781734699913). Het lijkt passend om hier de rede van
zijn goede vriend Coleman O’Flaherty op te nemen welke deze op 5 mei tijdens de herdenking van het leven van Rudy
Zeeman heeft uitgesproken:
Pieter Rudolph Zeeman (aka Rudy Zeeman) was born on 10 November 1919 in Surabaya on the island of Java in the
former Netherlands East Indies, now Indonesia. His father, Pieter Rudolph Zeeman (Snr), was a young manager at the
then NHM Trading Society/Bank: this bank subsequently morphed into the ABN/AMRO Bank, now one of the largest
banking companies in the Netherlands. His mother was Eugenie Maria Portengen, daughter of Jan William Portengen, a
physician and Colonel in the Netherlands East Indies Army and the holder of the Dutch equivalent of the Victoria Cross.
Rudy’s father gained rapid promotion in the Company and was posted to various cities in Malaya, Singapore, India,
Japan, China and the Dutch East Indies. English was the language of communication between the foreign and local
communities in these locales so Rudy learned to speak English when he was a very young boy. Memories of these
postings stayed with him all his life; in fact, only a few weeks ago he told me about his childhood memories of Mt. Fuji and
the deer-park at Nara in Japan, and how impressed he was when he saw warships at anchor in Shanghai.
In 1934, Rudy’s father was recalled to Holland to become one of the Managing Directors at the head office in Amsterdam.
Rudy’s formal education had suffered as a result of his father’s travels and
he had not yet finished school when he was called up for compulsory military service in August 1939, just before WWII; as
a result he did not matriculate until 1941, when he was 21.
On 10 May 1940 the German Army invaded the Netherlands, destroyed the small Dutch Air Force on the ground and
overwhelmed the Dutch Army. Queen Wilhelmina and the Dutch Government fled to England where a Governmentin-Exile was setup after the capitulation of the Dutch defence forces. Initially, members of the Dutch military became
prisoners-of war, but most were subsequently released and allowed to return to their pre-War occupations. Later,
because of the shortage of labour in Germany, those aged 20 – 50 were ordered to report to the German Authorities for
work in factories in Germany: many (including Rudy) ignored this order and went into hiding. Often the German Military
Police would raid the homes of Dutch exservicemen looking for such persons, usually at night. In one instance, Rudy was
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tipped-off about such a raid by a friendly Dutch policeman and got out of his house, and his bed, just before his home
was searched. His uncle Jacob Portengen, who was in the house at the time, climbed into Rudy’s unmade bed, and when
the German Sergeant leading the search went into the room, the Uncle and the Sergeant looked at each other and the
Sergeant exclaimed “ach, you are too old” and left.
In 1942, Rudy and his best friend – a University student, Robert van Exter – decided to escape from Holland and join
the Free Dutch Armed Forces in England. To do this they would have to travel thousands of kilometres through Belgium,
France, Spain and Portugal to get to British-ruled Gibraltar, from whence they could get a boat to England. After hatching
many abortive plans, they made contact with an escape organisation known as the Dutch-Paris Escape Line, which
provided them with falsified documents which said that they were employed by the Nazi Security Police in the French
town of Pau at the foothills of the Pyrenees Mountains, between France and Spain.
On 5 January 1944, Rudy and Robert left Amsterdam by train for Paris on the first leg of their trip. To their great relief, the
forged papers passed the scrutiny of the many German Military Police inspections at railway stations and on the train; had
they not, it is likely they would have been tortured by the Gestapo for information about the Escape Line and eventually
have ended up in a concentration camp.
When they arrived in Paris, Rudy and Robert had to go into hiding for six weeks. Emboldened by the success of their
forged papers and with the brashness of youth, they used the time to explore Paris, mingling with sight-seeing German
soldiers and visiting cafes. One evening, whilst leaving a café, Rudy was accosted by two German officers, his papers
were examined, and he was then politely asked to accompany them in their car to the Gestapo Headquarters on Avenue
Foch. Rudy was petrified as he knew that a phone call to Pau would expose his papers as false.
Fortunately, it was night-time, it was raining, Paris was blackedout, and the street signs were hard to read, so the car
driver got lost. The Germans stopped at a corner to look at a map and peer at a street sign and, in that unguarded
moment, Rudy opened the car’s side-door, jumped out and ran like the clappers through twisting and turning side-streets
to shake off any pursuers. He eventually found his way back to his safe-house, told his story, and he and Robert were
immediately moved elsewhere, issued with new fake identity cards, and given priority in the Escape Line.
Twelve days later, after further travel by train, bus and on foot, Rudy, Robert and ten escaping American airmen trudged
for four days through deep snow over the Pyrenees Mountains until they crossed the border into neutral Spain – where
they were immediately imprisoned by the Spanish police. Whilst awaiting representations by the American and Dutch
Governments, they occupied their time killing legions of cock-roaches which had been happily living in the Spanish cells
prior to their arrival. Eventually, however, they were released and they then made their way by car and train across Spain
and through Portugal to Gibraltar where they boarded a British warship and sailed in convoy to England.
On 15 March 1944 Rudy and Robert landed in Liverpool – and were immediately taken into custody by the British police
for intense interrogation. Apparently the intelligence agency MI-5 was concerned that they were enemy agents attempting
to infiltrate Britain. After convincing MI-5 that he was not a spy, Rudy joined the Netherlands East Indies Air Force, was
posted to Australia for training, and landed in Brisbane on 11 September 1944. Fourteen days later, whilst on leave in
Melbourne, he met a young lady by the name of Marie Bernadette Mortimer and, as he loved to subsequently say, “the
Germans could not capture me, but an Australian girl did”! Soon after that fateful meeting in Melbourne, and because of
his colonial background, Rudy was transferred as a Special Service Officer to New Guinea and the (now) Timor Leste.
A highlight of this posting was his secondment as Dutch liaison officer to the AIF force which accepted the Japanese
surrender on the Lesser Soenda Islands, which range for 1,000 km from Bali to Timor.
Following his return to Australia in 1946 Rudy and Berna were wed in Melbourne on 4 July. Two months after their
wedding the Zeemans sailed in a troopship from Australia to Holland, where Rudy was demobbed.
Because of his background, Rudy quickly secured a position with a major Dutch trading company engaged in the import/
export business in the Far East and worked for this company for some 15 years in such locales as Java, Sumatra, Hong
Kong and Singapore.
During this time also, the Queen of the Netherlands awarded Rudy the Cross of Merit and the Resistance Cross for
his wartime services. The Cross of Merit is only granted (and I quote advice from Rudy) ‘to honour courageous and
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resourceful deeds of a non-military character in connection with enemy action’.
In 1961, having risen to the position of Export Manager, Rudy was called back to the Head Office in Rotterdam. Neither he
nor Berna enjoyed their time in Rotterdam – apart from anything else the Dutch weather was dreadful – so they decided to
leave Europe and start a new life in Australia. Soon after his arrival in Melbourne in 1963 Rudy was commissioned by an
Australian wool company to negotiate a contract with China Resources, the Chinese government’s trading company. This
led to a request from one of Hong Kong’s British Trading Houses to establish a trading office in Sydney. Rudy stayed with
this company for over three years and then resigned to establish his own independent business.
Eventually, however, health issues arising from his wartime experiences caught up with him and so 35 years ago he
applied for, and was granted, a ‘Special Pension for Resistance Participants’ from the Government of the Netherlands.
This enabled him to retire and to move to Launceston where he could be close to his two widowed sisters. He then
completed his Memoirs – his book ‘Luck through Adversity’ was published just after Rudy’s 100th birthday – and indulged
his hobbies of golfing, playing bridge and painting.
Berna, his love and life for 74 years, died on 6 September 2020 and, I think, this marked the beginning of the end for
Rudy and he died, eight months later, on 26 April 2021.
I would like to finish by telling a story that I think is appropriate in relation to my friend Rudy Zeeman. Bear with me!
In 1862, during the height of the American Civil War, a Union Army Captain by name of Robert Ellicombe was on duty on
a battlefield when he heard the moans of a soldier who was severely wounded on the field. Not knowing if it was a Union
or Confederate soldier the Captain decided to risk his life and bring the stricken man back for medical attention. Crawling
on his stomach below gunfire, he reached the stricken soldier and started pulling him back toward his own post. When he
got there he saw that the uniform was that of a Confederate soldier but he was not breathing – he was dead. The Captain
lit a lantern and suddenly went numb with shock when he saw the face of the soldier in the dim light – it was his own son.
The boy had been studying Music in the South when the war started and, without telling his father, had enlisted in the
Confederate Army.
The following morning, heartbroken, the Father asked permission of his Superiors to give his son a full military burial
which, at that time, included having a group of Army Band members play a funeral dirge over the grave. Out of respect for
the Captain his request was partially granted: he could have the funeral but, because the son was a Confederate soldier,
he was only allowed one Musician.
The Captain chose a Bugler. He asked the Bugler to play a series of musical notes that he had found on a piece of paper
in the pocket of his dead son’s uniform. This wish was granted and thus the haunting melody played at military funerals,
that we now know as the Last Post, was born.
Not many people know that words are attached to the Last Post.
I cannot play a bugle but I can read these to you as a tribute to my friend Rudy Zeeman, who some 77 years ago, risked
life and limb to escape his occupied country to join the Free Dutch Forces and help rid his nation of the Nazi Usurper. The
simple words are as follows:

Day is done and gone is the Sun from the lakes, from the hills, from the sky;
All is well, safely rest, for God is nigh.
Fading light dims the sight and a Star, gleaming bright,
gems the sky; From afar, drawing nigh, falls the night.
Let there be thanks, and praise, for our days beneath the Sun, beneath the stars, beneath the sky;
For as we go, this we know, God is nigh.
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JOSEPH CORNELIUS ALPHONSUS MARIA TESTERS 1903-1944
door Sierk Plantinga

Joseph Cornelius Alphonsus Maria (‘Jos’) Testers werd geboren te Halsteren (NB) op 16
mei 1903. Zijn ouders waren Laurentius Petrus Testers (1861-1942) en Cornelia Johanna
Maria Luijkx (1865-1917). De familie Testers woonde al geruime tijd in Halsteren. In de
negentiende eeuw waren zijn grootvader en overgrootvader burgemeester van deze
overwegend katholieke gemeente geweest. Over de grootvader van Joost werd geschreven
dat hij rijk was, ‘zijn hoeve was een van de grootste van Halsteren’. De vader van Jos Testers
was een tijdlang wethouder en loco-burgemeester van Halsteren en bovendien dijkgraaf
van de Auvergne polder in die gemeente. De familie bezat nogal wat grond in Halsteren en
omgeving: zijn vader was een vooraanstaand man. Dat blijkt ook uit zijn bidprentje waarop
vermeld wordt dat hij ridder in de pauselijke orde van Gregorius de Grote was, regent van
het RK Gasthuis te Halsteren, voorzitter van de lokale Verbeekstichting en ‘weldoener van
kerk en armen’1.

Jos Testers
(https://brabantsegesneuvelden.nl/,
bron: G. Asselbergs)

Van de jonge jaren van Jos Testers is niet zo veel bekend. In 1913 werd hij bij de gemeente Halsteren uitgeschreven naar
Katwijk aan de Rijn; hij volgde in die plaats zijn middelbare schoolopleiding bij het St. Willibrorduscollege, het gymnasium
met internaat van de paters Jezuïeten, en verliet Katwijk in 1921 met het gymnasiumdiploma2. Mensen die hem tijdens de
oorlog ontmoet hebben zeggen dat hij een kandidaats rechten had. Volgens een Engelandvaarder die Testers in Toulouse
had ontmoet, had hij rechten gestudeerd in Leiden3. In 1938 vertrok hij naar Le Thillay in de omgeving van Parijs.
Daar wilde hij een groot terrein (er is sprake van zo’n 60 hectare) in ontginning brengen voor de tuinbouw. Volgens
consul-generaal ir. A. Sevenster was Testers ‘fruitkweker’ van beroep en een ‘gefortuneerd man’; voor de latere Duitse
administratie in Buchenwald was Testers ‘Obstbauer’ van beroep4.
Na de inval van de Duitsers in mei 1940 in Nederland, België en Frankrijk kwam er een enorme volksverhuizing van Belgen
en Fransen op gang (ook de geëvacueerde inwoners van Breda kunnen daar van meepraten). De slechte ervaringen met
de Duitse bezettende troepen in de eerste wereldoorlog lagen nog vers in het geheugen. Miljoenen mensen vluchtten uit
België en Noord-Frankrijk richting het zuiden in wat de ‘Grande Exode’ is gaan heten. Toen Duitse troepen in juni 1940
Parijs naderden, liep deze stad nagenoeg leeg; ook de Franse regering en de buitenlandse Gezantschappen verlieten
rond 10 juni de stad. Jos Testers moet toen ook zijn bedrijf in de buurt van Parijs hebben verlaten en naar het zuiden van
Frankrijk zijn vertrokken.
1

G.W.G. van Bree, Dorpsleven van Halsteren na 1813, Archivariaat Nassau-Brabant 1970, p. 9; A. Delahaye, J.P. van Dooren, Th.

Mooren, Zeven Eeuwen Halsteren, Halsteren 1980, p. 261: de ouders van Jos Testers schonken de katholieke kerk van Halsteren
in 1917 zeven door de bekende Joep Nicolas gebrandschilderde ramen. Genealogische gegevens zijn afkomstig van ir J.A. Kruis te
Halsteren (2008).
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag (CBG), Verzameling bidprentjes, fiche 5639, bidprentje Laurentius Petrus Testers (18611942).
2

Vriendelijke mededeling pater P. Begeyn s.j., archivaris van de Nederlandse jezuïeten (e-mail 16-3-2015).

3

Archief Genootschap Engelandvaarders: F.J.T. van Rijn aan Lt Kol J.A. ten Broek 18-02-1966. In het archief van de

Studentenadministratie van de Universiteit Leiden heb ik echter geen inschrijving aangetroffen. Van 13-02-1923 tot 20-04-1924
stond Testers ingeschreven als ‘student’ op het adres Keizersgracht 766 te Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam, Persoonskaart
en Woningkaart). In de administratie van de Juridische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam werd echter geen inschrijving
aangetroffen, evenmin als bij de administratie van de Vrije Universiteit.
Archiefdienst het Markiezenhof te Bergen op Zoom, Bevolkingsregister en Register Vertrokken Personen Gemeente Halsteren; met

4

dank aan mevr. E.D.J. van Eekelen (e-mail 4-3-2015).
Nationaal Archief (NA), archief consulaat Toulouse (CT), inventarisnummer 2, rapport kapitein F.J. Molenaar 24-6-1942; NA, archief
Gezantschap Portugal, 252, dossier A.J. van Dobben, brief Sevenster aan minister van Buitenlandse Zaken te Londen 15-10-1941; NA,
Commissie Cleveringa, 93, brief Sevenster aan Commissie Cleveringa 16-3-1949, en verhoor Sevenster, pagina 26. Nederlands Rode
Kruis Den Haag, afdeling Oorlogsnazorg (NRK), dossier 39615, kopie administratie kamp Buchenwald.
8

Er is pas weer sprake van hem in een brief van jhr. D.W.F. van Lennep, vertegenwoordiger in Marseille van het in Londen
gevestigde Nederlandse Commissariaat voor de vluchtelingen5. Van Lennep schreef op 16 mei 1941 dat er recent allerlei
maatregelen genomen werden tegen vluchtelingen van niet-Franse nationaliteit. Er werden in Marseille op straat en in
hotels uitgebreide razzia’s gehouden waarbij vreemdelingen gearresteerd werden, naar het politiebureau afgevoerd en na
48 uur weer vrijgelaten met de boodschap om zich onverwijld met hun gezin naar een daartoe aangewezen plaatsje in
de provincie te begeven en daar verder te verblijven (résidence forcée). De maatregel had tot doel om de overbevolking
van Marseille tegen te gaan, zei men, alhoewel de razzia’s voornamelijk tegen joden gericht leken te zijn. Niet lang daarna
werden slachtoffers van de razzia’s naar het schip de Massilia in de haven van Marseille gebracht, daar onder strenge
bewaking in arrest gehouden ‘in physieke omstandigheden van dien aard, dat ik de bijzonderheden ervan liever niet
moge preciseeren’. Na een medische keuring werden de mannen, voor zover goedgekeurd, naar werkkampen gestuurd.
De directeur van het Office Néerlandais te Marseille (een soort consulaat) kreeg op de Préfectuur te horen dat deze
maatregelen genomen waren vanwege de voedselschaarste en het gebrek aan arbeidskrachten op het platteland. De
wetten van 27 september 1940 en van 4 oktober 1940 rechtvaardigden deze maatregelen6. In de praktijk werkte het
volgens Van Lennep anders. Er waren drie Nederlanders ondergebracht in een arbeidskamp te Aubagne, een plaatsje
niet al te ver van Marseille; eerst hadden zij op de Massilia vastgezeten. In Aubagne had vice-consul R.J.M. Nijst, een
medewerker van het Office Néerlandais te Marseille, hen bezocht en vervolgens rapport uitgebracht. De vluchtelingen
waren in militaire uniformen gekleed en moesten 7 uur per dag meewerken aan het bouwen van wegen, onder andere
door stenen te sjouwen in de brandende zon. ’s-Avonds mochten ze een paar uur passagieren in Aubagne, wanneer ze
daar nog in staat toe waren. De leiding van het werkkamp bestond uit ex-officieren van het Franse Vreemdelingenlegioen
‘en de behandeling van de kamp-soldaten is naar rato’. Een van de drie Nederlanders was Jos Testers7. Van Lennep
en ook de directeur van het Office Néerlandais, consul-generaal C.J. van der Waarden, waren reeds naar de Sûreté
geweest en hadden de vrijlating van de drie Nederlanders bepleit. Van der Waarden had daar bovendien al een lijst
met Nederlanders overhandigd die van de Association pour le Secours aux refugiés neerlandais steun ontvingen en
derhalve financieel niet van de Fransen afhankelijk waren8. Ook een lijst van Nederlanders die collectief zouden worden
geëvacueerd werd afgeleverd. Daarop werd de toezegging gedaan om in ieder geval deze Nederlanders niet meer lastig
te vallen. Snel daarna werden Aarts en Testers vrijgelaten omdat Sevenster hen nodig had voor de dagelijkse leiding
van een der Nederlandse opvanghuizen voor vluchtelingen in Lafourguette bij Toulouse. Hij verkreeg voor hen een
verblijfsvergunning voor het departement Haute-Garonne. In september volgde Van Hessen9.
5

NA, archief ministerie van Buitenlandse Zaken Londen (BuZaL), 3556.
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Loi du 27 Septembre 1940 relative à la situation des étrangers en surnombre dans l’economie nationale (waarbij vreemdelingen

tot arbeid gedwongen konden worden in Groupements des Travailleurs Etrangers), en Loi du 4 Octobre 1940 sur les ressortissants
étrangers de race juive (waarbij buitenlandse Joden geïnterneerd konden worden).
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De andere twee Nederlanders waren A.J.C.H.P. Aarts die in de organisatie van de vluchtelingenhulp in Toulouse nog een belangrijke

rol zou vervullen, en S.L. van Hessen. Zie over het werkkamp te Aubagne: Robert Mencherini, ‘De la galaxie des Milles aux rafles de juifs
en Provence’, in: Robert Mencherini (dir), Provence-Auschwitz. De l’internement des étrangers à la déportation des juifs 1939-1944,
Publications de l’Université de Provence Aix-en-Provence 2008, p. 26 e.v.
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Deze Association was in mei 1940 in Parijs opgericht om gevluchte Nederlanders met name financieel te ondersteunen. Consul-

generaal A. Sevenster was er de voorzitter van.
9

NA, BuZaL 3556, brief T.Z. te Stockholm G.A. Scheltus 23-7-1941; NA, CT 4.
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Sevenster had Testers reeds twee keer ontmoet in Toulouse toen tot verbijstering van iedereen vice-consul A.J. van
Dobben, directeur van het Office Néerlandais in die stad, op 12 september 1941 werd gearresteerd door de Franse politie.
Van Dobben werd verdacht van deviezensmokkel en van illegale handel in diamanten. Ook Sevenster was verontwaardigd
over dit strafbare optreden van Van Dobben die hiermee het precaire bestaan van de Nederlanders in die regio op
het spel zette. Pas later kwam uit dat deze illegale acties van Van Dobben te maken hadden met het verwerven van
industriediamant voor de geallieerde oorlogvoering: Van Dobben werkte voor de Engelsen. Sevenster wist hem uiteindelijk
Frankrijk uit te krijgen zonder dat hij een strafproces hoefde te ondergaan. Omdat Sevenster van mening was dat Testers
zijn taak als leider van het Nederlandse opvanghuis tot dan toe goed had vervuld, en hem ‘een zeer betrouwbaar man’
vond, benoemde hij hem tot waarnemend directeur (‘directeur intérimaire’) van het Office Néerlandais. Enige dagen
later tekende Van Dobben een algehele machtiging (een ‘procuration’) voor Testers om alle stukken te tekenen en te
beschikken over alle financiën van het Office Néerlandais te Toulouse10.
De taak van de directeur van een Office Néerlandais bestond voornamelijk uit de belangenbehartiging van de
Nederlanders in het desbetreffende ressort. Voor Testers waren die Nederlanders voornamelijk vluchtelingen: in eerste
instantie veel uit Antwerpen afkomstige joden, maar vervolgens ook anderen uit Nederland die daar gezocht werden door
de Duitse SD, en ook militairen en jongeren die naar Engeland wilden om vandaar uit de Nazi’s te bevechten. De meesten
van hen hadden nauwelijks genoeg middelen van bestaan. In het ressort van Testers lagen ook een aantal Franse
concentratiekampen waaronder de beruchte kampen in Gurs (dép. Pyrénées-Atlantiques) en in Le Vernet (dép. Ariège).
Ook in die kampen kwamen Nederlanders terecht, en het kostte vaak erg veel moeite en tijd om deze Nederlanders uit
die kampen te krijgen en te plaatsen in opvanghuizen zoals die waarover Testers de leiding had gehad. Omdat de Offices
Néerlandais zorgden voor financiële ondersteuning van hun vluchtelingen en deze derhalve niet ten laste kwamen van de
Franse schatkist werden de Nederlandse vluchtelingen door de Franse autoriteiten vaak wat welwillender behandeld dan
de vluchtelingen van andere nationaliteiten, mits zij zich natuurlijk niet schuldig hadden gemaakt aan onwettig gedrag.
Het regelen van visa, het verschaffen van identiteitspapieren, de uitgifte van paspoorten via de Zweedse
belangenbehartigers, overleg met de diverse Franse autoriteiten, gesprekken met de vele angstige Nederlandse
vluchtelingen over hun situatie, het bezoeken van gevangen Nederlanders, de verdeling van de onderhoudsgelden, het
vinden van illegale routes naar Spanje voor de steeds grotere groep Engelandvaarders, het was een volle dagtaak voor
Testers en zijn kleine groep tijdelijke medewerkers, waaronder de al eerder genoemde Aarts en ook Jacob van Praag.
Daarbij kwam voor Testers vrij snel, begin 1942, de order van de Vichy-regering om de vluchtelingen uit de stedelijke
gebieden te verwijderen: zij moesten verhuizen naar regionale en departementale verblijfplaatsen op het platteland.
Aan de meeste Nederlanders die in de opvanghuizen bij Toulouse verbleven, werd een résidence forcée toegewezen in
leegstaande hotels en pensions in dorpjes als Aulus-les-Bains in de Ariège tegen de Spaanse grens aan, of in Lacaune in
de Tarn, midden in de Montagne Noire, ver weg van de bewoonde wereld. En de steeds maar toenemende antisemitische
en xenofobe maatregelen, zoals de razzia’s op buitenlandse Joden in augustus 1942, zorgden ook voor een constante
spanning, zowel bij de vluchtelingen als bij het personeel van de verschillende Offices Néerlandais11.
10

Over de arrestatie van Van Dobben en de benoeming van Testers oa: NA, archief Gezantschap Portugal, 252, dossier A.J. van

Dobben, brief Sevenster aan minister van Buitenlandse Zaken te Londen 15-10-1941; NA, Commissie Cleveringa, 93, brief Sevenster
aan Commissie Cleveringa 16-3-1949: ‘Zodra zeker werd, dat van Dobben niet zou terugkeren, heb ik hem (=Testers, SP) een vaste
aanstelling gegeven’; NA, BuZaL 4869; NA, archief Ministerie van Justitie Londen, 11804. De volmacht voor Testers bevindt zich in NA,
CT 6.
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Zie voor de taken en werkzaamheden van een Office Néerlandais: Sierk Plantinga, ‘Joseph Willem Kolkman (1896-1944) en de

Engelandvaarders. De hulp aan Nederlandse vluchtelingen in Vichy-Frankrijk’, in: G. Aalders e.a. (red), Oorlogsdocumentatie ’40-’45,
Negende Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Zutphen 1998, pp. 10-36.
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Na de ondertekening van de Duits-Franse wapenstilstand op 22 juni 1940 volgden er in Wiesbaden regelmatig
bijeenkomsten tussen de beide landen om de uitvoering te bespreken van de artikelen uit het wapenstilstandsverdrag12.
Steeds poogden de Duitsers daar de buitenlandse vertegenwoordigingen van door hen bezette landen opgeheven
te krijgen. Ondanks Franse tegenstribbelingen lukte dat aardig. Zo werd in de zomer van 1940 het Nederlandse
Gezantschap in Vichy gesloten. Het volgende doel, de sluiting van de Nederlandse consulaten, lukte slechts ten
dele; in Vichy-Frankrijk werden de Offices Néerlandais opgericht als opvolger van de consulaten. Deze Offices kregen
minder taken dan de voormalige consulaten, maar behielden wel hetzelfde Nederlandse personeel. De Duitsers bleven
echter volharden en zo wisten zij uiteindelijk bij de regering te Vichy te bewerkstelligen dat deze Offices Néerlandais
op 22 oktober 1942 ook opgeheven werden; in de plaats daarvan kwamen er nu enkele Bureaux d’Administration des
Néerlandais die de taken van de Offices zouden overnemen. Deze Bureaux kwamen echter onder leiding van Franse
diplomaten of consulaire ambtenaren. Slechts een enkele Nederlander zou aan zo’n Bureau als conseiller technique
verbonden zijn, als tolk en als liaison met de Nederlandse vluchtelingen. Het werken werd Testers en zijn collega’s zo
steeds moeilijker gemaakt, ook al omdat de hardwerkende maar wat stijve consul-generaal Sevenster uit Vichy werd
verbannen. Deze vestigde zich vervolgens in Toulouse en richtte er met toestemming van de Fransen een steunorganisatie
op voor de Nederlandse vluchtelingen. Op deze manier zou, zo hoopten ook de Fransen, de geldstroom uit Londen
voor de vluchtelingen toch verzekerd zijn, omdat Sevenster geweigerd had de financiën en de daarbij behorende
administratie aan de Fransen over te dragen. Sevenster zou over dit Centre d’Assistance Social aux Réfugiés Néerlandais
(CASAN) de leiding hebben en er zouden verder enkele afdelingen van dit CASAN in andere plaatsen komen. Zo werd
J.W. Kolkman, de collega van Testers in Perpignan, de vertegenwoordiger in Perpignan en Testers werd in Toulouse de
vertegenwoordiger van de CASAN.
Deze organisatie werd door de tijd ingehaald. Op 11 november vielen de Duitsers Vichy-Frankrijk binnen en was aan de
mythe van het vrije Frankrijk een einde gekomen. Naar de Fransen beweerden op instigatie van de Duitsers werd op 9
december Sevenster gearresteerd en vervolgens gedurende de rest van de oorlog geïnterneerd in Evaux-les-Bains (dép.
Creuse). Daarmee kwam feitelijk ook een einde aan de CASAN13. Want reeds na de bezetting van Vichy-Frankrijk op
11 november had minister E.N. van Kleffens de opdracht gegeven aan Sevenster en zijn medewerkers om Frankrijk te
verlaten. De zorg voor de vluchtelingen verhinderde hen om daar aan te voldoen. Sevenster werd vervolgens gearresteerd
en Kolkman weigerde ook in december meteen aan een dergelijke opdracht gevolg te geven, hem toen verstrekt door een
geheime koerier. Pas nadat Kolkman al ‘zijn’ vluchtelingen had ondergebracht, kon hij samen met zijn echtgenote op 12
januari 1943 vertrekken. Hun tragische arrestatie door Duitse militairen, vermoedelijk in het plaatsje Céret, is beschreven
in het hier bovenvermelde artikel over Kolkman. Onduidelijk is of Testers gelijk met Kolkman is gearresteerd. Vast staat dat
Kolkman hem op 11 januari 1943 heeft meegedeeld dat hij de volgende dag over de Pyreneeën naar Spanje zou gaan;
het was klaarblijkelijk de bedoeling dat Testers mee zou gaan. Testers heeft vervolgens zijn taken overgedragen aan zijn
naaste medewerker, de hierboven al vermelde Aarts, en is op de 12e januari eveneens weggegaan, naar aan te nemen
valt naar Kolkman om gedrieën met behulp van een passeur de Pyreneeën over te steken. Zeker is dat Testers ook op die
12e januari 1943 is gearresteerd14.
12

Zie over deze onderhandelingen: La Délegation Francaise auprès de la Commission Allemande d’Armistice. Recueil de documents

publié par le Gouvernement Francais, Paris 1947-1959, 5 delen, en Alain Michel, ‘Dans le secret des archives de Vichy’, in: Le Figaro
Histoire, février-mars 2016 numéro 24, pp. 8-17.
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NA, Consulaat Vichy (CV) 130. De formele opdracht tot liquidatie werd gegeven op 22-1-1943 door A. Verdier, Chef du Service des

Etrangers te Vichy.
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Terwijl Kolkman en zijn echtgenote nog een tijdlang in de Duitse gevangenis te Toulouse moesten verblijven, werd Testers
vrij snel overgebracht naar Compiègne, naar Frontstalag 12215.
Minister Van Kleffens liet in februari 1943 navraag doen naar de verblijfplaats van het echtpaar Kolkman en van Testers. De
Nederlandse Gezant in Spanje C.H.J. van Schuller tot Peursum liet zijn Franse collega Piétri bij Laval in Vichy informeren.
Het antwoord kwam snel: alle drie waren in handen van de Duitsers, Testers in Compiègne en het echtpaar Kolkman in de
militaire gevangenis te Toulouse, hetgeen betekende dat de Franse autoriteiten niets meer voor hen konden doen16.
Enigszins bizar doet dan vervolgens op 12 februari 1943 het verzoek om rechtshulp aan van de rechter-commissaris
te Pamiers (dép. Ariège) aan zijn collega bij Vichy om de verblijfplaats vast te stellen van Testers. Testers werd er van
verdacht een bewaker van het kamp Le Vernet omgekocht te hebben zodat er Nederlanders uit dat kamp konden
ontsnappen17.
Vanuit het Polizeihaftlager Frontstalag 122, het camp Royallieu te Compiègne dat onder Duits beheer stond, werd Testers
op 25 juni 1943 overgebracht naar het Duitse concentratiekamp Buchenwald; daar arriveerde hij twee dagen later, op
27 juni 1943. In de Buchenwald-administratie te Arolsen bij de International Tracing Service wordt vermeld dat hij in het
kader van de Aktion Meerschaum werd overgebracht, een transport vanuit Frankrijk in het kader van het Nacht-und-Nebel
Erlass18. Testers heeft zijn verblijf daar dan ook niet overleefd: hij stierf in Buchenwald op 14 mei 1944 aan de gevolgen
van ‘Lungenentzündung, beiderseits’. Zijn familie in Nederland kwam daarachter nadat zij hem voor zijn verjaardag een
postwissel had gestuurd: deze werd teruggestuurd met de mededeling dat hij was overleden19.
15

Zie over dit interneringskamp: Beate Husser c.a., Frontstalag 122, Compiègne-Royallieu. Un camp d’internement allemand dans

l’Oise 1941-1944, Archives départementales de l’Oise 2008.
16

NA, CV 70, brief Bureau Central d’Administration des Néerlandais te Vichy aan de Ambassade de France te Madrid, 23-3-1943.
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NA, CV 70.
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Zie over de Aktion Meerschaum: Thomas Fontaine in Le Patriote Résistant, nr 879, octobre 2013, pp 8-9: http://www.fndirp.asso.fr/

wp-content/uploads/2013/10/PR879-8.pdf .
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NRK, dossier 39615. Het inschrijvingsnummer in Buchenwald was 14534.

VAN TULPENBOL NAAR ‘DE ENGELANDVAARDER’

In mei 2021 kwamen deze prachtige tulpen uit.

Op 5 mei 2020 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.
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PETER TAZELAAR EN DE JONGENS VAN DE RUYTER
door Victor Laurentius
Het Avro York-transportvliegtuig dat op 6 september
1945 vanaf een geheim vliegveld in Zuid-Engeland
vertrekt heeft een verre bestemming. Aan boord is de
schrijver Johan Fabricius (1899-1981), onder andere
beroemd door zijn klassieker De scheepsjongens van
Bontekoe. Fabricius heeft de oorlogsjaren in Engeland
doorgebracht, maar wil nu zo snel mogelijk naar zijn
geboorteland in het Verre Oosten. Met de BBC en de
Times is hij overeengekomen dat hij de bevrijding van
Nederlands-Indië zal verslaan. De avond voor vertrek
wordt hij ondergebracht in een achttiende-eeuws
Manor House omgeven door een herfstig kasteelpark.
Bij het diner wordt hij voorgesteld aan zijn reisgenoten.
Tot zijn verwondering zitten er zes Hollanders bij,
zogenaamde ‘rode baretten’. Veel gesproken wordt er
niet, iedereen gaat vroeg naar bed. ’s Ochtends vroeg

Ceylon september 1945, Peter Tazelaar zit gehurkt vooraan, met rechts van hem
Engelandvaarder Lykele Faber en staand uiterst links Maarten Cieremans.
(foto uit de collectie van Eva Taylor-Tazelaar)

bij de eerste morgenschemering taxiet het viermotorige toestel ‘een dichtbewolkten Septemberhemel in’ en vliegt via
Malta, Caïro en Shaiba naar Karachi, waar de passagiers worden ondergebracht in een militair tentenkamp.
In zijn memoires herinnert Fabricius zich de lauwe douche en kleine zwarte aasgieren die boven het kamp cirkelden,
maar ook een nadere kennismaking met de Hollandse rode baretten: ‘Van deze jongens met hun wijnrode baretten zijn
er verscheidenen één of meermalen boven bezet Nederland afgesprongen. Geen van deze dare-devils die het er levend
van hebben afgebracht gevoelt de drang om te spreken – laat staan te pralen – over doorstane avonturen daar op de
afgrond tussen dood en leven; zij zijn zelfs bang dat ik mij van hun moed een te grote voorstelling zou kunnen maken.
“Och, u moet begrijpen,” legt er een uit, “als je zo van ’n paar honderd meter uit de lucht bent komen tuimelen en je voelt
ineens weer veilige grond onder je voeten, lijkt niets je meer gevaarlijk… ’ Maar wie waren die ‘dare-devils’ die de schrijver
in Karachi sprak? Bij nader onderzoek blijkt dat uit een artikel met als ondertitel Trouwe Duivels zullen in Indië landen…,
een stuk dat Fabricius op 13 september 1945 op Ceylon schreef: ‘Een ervan, de bloedjonge kapitein Pieter Tazelaar uit
Batavia, z’n tommygun over den schouder en de militaire Willemsorde op z’n tuniek, vertelde me hoe hij eens op het
Scheveningse strand anderhalf uur tot aan z’n hals in het water stond, in afwachting van ’n Engelschen motortorpedoboot
die hem zou afhalen. Het was Januari. De torpedoboot wist hem niet te vinden en de Duitschers roken lont. Hij ontkwam,
maar kameraden werden die nacht gepakt en tegen den muur gezet. Hier nog vijf andere namen: majoor Ruysch
van Dugteren uit Zuid-Afrika, kapitein Knulst uit Magelang, de luitenants Lykele Faber, Pieter de Jong en P. de Vos,
Nederlandsche studenten en jongens van de Ruyter.
In zijn memoires vervolgt Fabricius: ‘In Colombo ben ik hen kwijtgeraakt, maar toen ik later in Batavia nog weer ’n paar
van hen ontmoette, sprak de ontgoocheling uit hun jeugdige ogen’ Mogelijk betrof het hier wederom Tazelaar die als een
van de weinige rode baretter na een werkeloos verblijf op Ceylon niet terugkeerde naar Nederland. Zonder toestemming
reisde hij naar Java, waar op dat moment de Nederlandse militairen nog niet aan land mochten. Tazelaar deed het wel
en zijn eerste actie was het opsporen van zijn moeder in Jappenkamp Tjideng. Om na te gaan of Peter Tazelaar ooit nog
als inspiratiebron heeft gediend voor een van Fabricius’ romanpersonages, vroeg ik een paar jaar geleden het Fabriciusarchief op in het Letterkundig Museum te Den Haag. Bewijs ervan heb ik helaas niet kunnen vinden.
Literatuur:
Een wereld in beroering. Verdere memoires 1936-1946 van Johan Fabricius (’s-Gravenhage, 1952)
Met de R.A.F. op het Vliegend Tapijt naar Colombo – Johan Fabricius (uitg. onbekend, 1945)
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BOEKBESPREKING:
SABINES OORLOG. HOE MIJN MOEDER DE KAMPEN OVERLEEFDE
door Victor Laurentius
De twee bekendste autobiografische verhalen uit en over Nederland in de
Tweede Wereldoorlog zijn ongetwijfeld Het dagboek van Anne Frank en
Soldaat van Oranje. In het kielzog van het succes van deze boeken zijn
tal van publicaties verschenen en je zou denken dat inmiddels alles wel
bekend is. Maar af en toe verschijnt er een boek dat nieuw licht werpt op het
eerder vertelde. Zo’n boek is Sabines oorlog. Hoe mijn moeder de kampen
overleefde, geschreven door Eva Taylor-Tazelaar (ISBN 9789021340043).
Zoals haar achternaam reeds doet vermoeden, is de auteur een dochter van
de beroemde Engelandvaarder Peter Tazelaar. Maar het is amper bekend
dat haar moeder Sabine Zuur (1918-2012) een minder opvallende maar
desondanks belangrijke rol heeft gespeeld in het Soldaat van Oranje-verhaal.
Ze behoort tot de categorie ‘vergeten helden’ en de publicatie van haar
oorlogsbelevenissen door Alfabet Uitgevers mag dan ook een daad van
rechtvaardigheid worden genoemd.
De nalatenschap van Sabine Zuur bestond voor een groot deel uit papier:
brieven, foto’s, verslagen, dozen vol. Het waren haar herinneringen aan de
meest ingrijpende periode uit haar leven, de oorlog. Eva Taylor-Tazelaar
voelde de diepe wens het verhaal van haar moeder op te schrijven, zodat
haar Engelstalige kinderen en kleinkinderen daar kennis van konden
nemen. Geen eenvoudige opgave, zeker als je bedenkt dat tientallen piepkleine, volgekrabbelde briefjes stuk voor
stuk ontcijferd moesten worden. De briefjes waren via de vuile was uit de gevangenis gesmokkeld en vertellen het
verhaal van een gearresteerde jonge verzetsvrouw die tot de slotsom komt dat ze verraden is door een persoon die
ze vertrouwde. Vervolgens volgen we haar ‘papieren spoor’ via Kamp Amersfoort, Konzentrationslager Ravensbrück
naar Konzentrationslager Mauthausen. Aan dat laatste kamp hield Sabine een stapel geëxalteerde liefdesbrieven over,
geschreven door een Duitse Kapo die hals over kop verliefd op haar was geworden en bijdroeg aan haar overleven.
Stukje bij beetje ontvouwt zich het leven en de persoonlijkheid van Sabine aan de lezer: een levenslustig, vrolijk en
bijzonder mooi meisje, geboren in Nederlands-Indië, als tiener opgroeiend in het upper class Den Haag van de jaren ’30.
Een ‘party girl’ noemt Eva haar, genietend van het leven en haar grote
liefde, Taro Roeper Bosch. Maar dan breekt de oorlog uit. Taro weet in
1940 als militair naar Engeland te ontkomen, wordt Spitfire-piloot maar
sneuvelt in 1941 bij een crash in Noord-Frankrijk. Via het Rode kruis wordt
zijn familie op de hoogte gesteld en Sabines plezierige leventje stort in.
Het markeert het beginpunt van haar carrière in het verzet. Dat zij een rol
zou gaan vervullen in het Soldaat van Oranje-verhaal blijkt bij nader inzien
niet verwonderlijk: met Erik Hazelhoff Roelfzema was ze voor de oorlog
al bevriend en uit datzelfde sociale netwerk kwam het verzetsgroepje
voort dat operatie Contact Holland vanuit het bezette Nederland
is gaan faciliteren. De leider van dat groepje was de Wassenaarse
binnenhuisarchitect Gerard Vinkesteijn en hij is het geweest die Sabine
inschakelde voor het verzetswerk. Het begon met het onderbrengen van
onderduikers, onder andere bij Sabine thuis. Maar het was de komst
van geheim agent Peter Tazelaar die voor een stroomversnelling zorgde.
Hoewel Tazelaar in Engeland te verstaan had gekregen geen contact
te leggen met het verzet, bleek dat voor het uitvoeren van zijn missie
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onontbeerlijk. Zo leerde hij Sabine kennen en er zijn aanwijzingen dat
óók hij al snel romantische gevoelens voor haar koesterde. Door een
combinatie van te moeilijke uitvoerbaarheid, pech en verraad eindigde
operatie Contact Holland in een drama. De groep van Vinkesteijn werd
grotendeels opgerold en enige tijd later gefusilleerd. Maar Sabine wist
aanvankelijk aan arrestatie te ontkomen. Kennelijk werd haar naam
door niemand genoemd en kon ze langer dan een jaar uit Duitse
handen blijven. Toch werd ze slachtoffer van verraad, notabene door
haar werkgever, een kennis van haar uit een adellijk nest en actief in
het verzet. Door de gesmokkelde briefjes krijgen we een goed beeld
hoe Sabine vanuit gevangenschap regie probeert te houden over
haar situatie en leren we haar kennen als een wilskrachtige, inventieve
persoon die in staat blijkt de verschrikkelijkste ervaringen te doorstaan.
Sabines oorlog is een aangrijpend boek dat nieuw licht werpt op
het Soldaat van Oranje-verhaal, want enerzijds verschaft het nieuwe
inzichten over de onderlinge relaties tussen de hoofdrolspelers,
anderzijds durft het de grimmige keerzijde van het heldenepos te
benoemen. Maar het is vooral een boek dat gaat over overleven onder
de meest beroerde omstandigheden, vergelijkbaar met Mijn naam is
Selma van Selma van de Perre. Zie ook het artikel over de boekpresentatie op blz 2.

MET DE FIETS NAAR SPANJE
door Erwin van Loo
Twenthe, 23 april 1945
‘O jee, als dat maar goed gaat.’ Die gedachte schiet bij sergeantvlieger Servaas Aertsen van het 322 (Dutch) Squadron door het
hoofd wanneer in de avond van 23 april 1945 de Merlin-motor van
zijn Spitfire begint te pruttelen en het vervolgens helemaal begeeft.
Aertsen bevindt zich op dat moment dichtbij thuisbasis Twenthe.
Hij heeft kort ervoor met vijf collega’s Duitse stellingen bij Oldenburg
bestookt. Wat nu? Snel hoogte verliezend stuurt hij in de richting van
de voormalige Duitse Fliegerhorst. Gaat hij de startbaan nog halen?
Het vliegveld wordt snel groter, maar hij verliest ook razendsnel
hoogte. Te snel. Aertsen kwakt zijn toestel voor de startbaan op het
gras. Het toestel schiet door de harde landing echter weer de lucht in
om momenten later met een harde klap opnieuw op de grond neer te
komen. De sergeant-vlieger is de controle nu helemaal kwijt. Met een
grote zwieper slaat het vliegtuig over de kop, waarbij de rechtervleugel
van de romp scheurt. In een grote stofwolk komt het vliegtuig op zijn buik

Prins Bernhard schudt de hand van majoor Servaas
Aertsen nadat hij met hem heeft meegevolgen tijdens een
oefenvlucht vanaf Vliegbasis Leeuwarden april 1955
(foto: NIMH)

tot stilstand. Even blijft het stil.
Dan schuift langzaam het cockpitdak naar achteren en kruipt de versufte, maar nauwelijks gewonde Aertsen uit de
Spitfire. Het waren enkele spannende momenten, maar die heeft hij in de voorgaande jaren al meer meegemaakt.

15

Een vlotte reis
Servaas Klaas Aertsen is ten tijde van de crashlanding in april 1945 nog
maar 23 jaar oud. Hij wordt op 26 januari 1922 geboren in het NoordBrabantse Zundert. Zijn vader is er postbode. Na de lagere school en
de MULO in Breda vertrekt Aertsen naar Vlissingen voor een opleiding
tot stuurman. In mei 1941 sluit de Zeevaartschool echter de deuren.
Voor de jonge Brabander zit er niets anders op dan terug te keren naar
Sergeant Servaas Aertsen bij de Spitfire waarmee hij op 23
april 1945 op vliegveld Twenthe over de kop sloeg.
(foto: NIMH)

zijn ouderlijk huis in de Veldstraat in Zundert. In plaats van met zijn
armen over elkaar te zitten, begint hij direct plannen te maken om naar
Engeland uit te wijken. Via enkele grenscommiezen komt Aertsen in

contact met Frits van der Schrieck die twee Leidse geneeskundestudenten naar Engeland wil helpen: Jan Heino Hommes
en Hilmar Johannes de Haan. In de woning van een van de grenscommiezen ontmoet
Aertsen de twee Leidenaren. Daar wordt al snel beklonken dat ze gedrieën op pad zullen
gaan. Ze maken ze een plan om een groot deel van hun Engelandvaart per fiets af te
leggen. Ook wordt afgesproken dat ieder 150 gulden inlegt om voldoende reisbudget te
hebben. De volgende weken staan in het teken van het voorbereiden van de reis. Servaas
koopt diverse fietsonderdelen en weet zo een fiets in elkaar te knutselen. Van ‘een rijke
dame in de buurt’ krijgt hij de 150 gulden. Op die manier hoeft hij niet zijn ouders van de
vlnr W. H. Dirks, H. J. de Haan, J.H.
Hommes (02-1941)

plannen op de hoogte te brengen.

Op 13 juni 1941 is het zover. Dichtbij de Belgische grens, in de woning
van een andere grenscommies, ontmoet hij opnieuw Jan Heino en
Hilmar, die nog een derde Leidse student hebben meegenomen.
Dit is Wim Dirks, een student sterrenkunde. Gekleed in een ‘wielersportcostuum’ steken zij vervolgens bij Achtmaal de grens over.
Het grote avontuur is begonnen! Eindhalte van de eerste etappe is
Antwerpen waar op twee verschillende adressen wordt gelogeerd. De
volgende dag rijden ze naar Hautrage-Etat, dat op zo’n 125 kilometer
van Antwerpen ligt. Weer een dag later steken ze de grens over en
RAF-jachtvlieger Servaas Aertsen in de zomer van 1945.
(foto: NIMH)

zijn ze in in Frankrijk. Het volgende doel is Parijs. Ze weten de Franse
hoofdstad zonder incidenten te bereiken. De vier hebben nu even

genoeg van al dat gefiets. Ze sturen daarom hun rijwielen met de trein vooruit naar Bordeaux en nemen zelf na twee
dagen de nachttrein naar de Zuid-Franse stad. Hier haakt Dirks voorlopig af. Hij studeert eerst nog enige tijd in Toulouse,
alvorens hij op een later moment alsnog uitwijkt naar Engeland.
Servaas, Jan Heino en Hilmar gaan vrijwel direct door met de trein naar Bayonne waar ze weer op hun stalen ros klimmen.
Volgende doel is nu het grensplaatsje Hendaye, in het uiterste zuidwesten van Frankrijk. Hier willen de drie de grens
oversteken, maar dat blijkt geen sinecure, zo vertelt Servaas later na aankomst in Engeland: ‘Deze grens bleek zeer
sterk door de Duitschers te worden bewaakt. Des Nachts zijn wij met onze rijwielen op den rug, tusschen de Duitsche
grensposten doorgelopen, waarbij wij een riviertje moesten doorwaden, waarna wij in de Pyreneeën terechtkwamen. Na
deze te zijn overgetrokken, kwamen wij den volgenden morgen op een groote verkeersweg in Spanje aan.’
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Een lang Spaans oponthoud
De reis is tot nu toe op rolletjes verlopen. Het is immers nog maar 20
juni. In amper een week tijd zijn de drie van Nederland naar Spanje
gereisd. Ook in het fascistische land ten zuiden van de Pyreneeën lijkt
het de drie jonge Nederlanders in eerste instantie mee te zitten. In de
Spaanse Pyreneeën worden ze drie keer aangehouden maar weten
volgens Hommes telkens te voorkomen dat ze worden gearresteerd.
‘We zijn (…) drie keer aangehouden voor controle doch met behulp
van sigaretten kwamen wij er steeds door’. Hun geluk is echter eindig.
Aan de zuidkant van het bergmassief kunnen ze meeliften op een
vrachtwagen. Zo gaat de reis nog vlotter dan wanneer ze zelf de pedalen

Triomfantelijk zit Servaas Aertsen op de Spitfire waarmee
hij op 23 april 1945 op vliegveld Twenthe over de kop sloeg
(foto: NIMH)

moeten rondtrappen. Na een zestigtal kilometers wordt de truck echter
stilgezet door enkele Carabineros. Deze Spaanse politieagenten zijn eigenlijk op zoek naar contrabande, maar ontdekken
daardoor ook de drie Engelandvaarders die prompt worden gearresteerd. Servaas, Hilmar en Jan Heino verdwijnen achter
de tralies in Pamplona. Niet voor even, maar voor drie lange maanden.
Op 22 september verhuizen zij voor enkele dagen naar ’een soort fort nabij het grensstation Irún’. Het blijkt slechts een
tussenstation, want de voorlopige eindhalte is concentratiekamp Miranda del Ebro bij Burgos. Hier zitten de drie zes
en een halve maand onder erbarmelijke omstandigheden achter het prikkeldraad. Niet alleen laten de hygiëne en de
voedselvoorziening te wensen over, ook de behandeling is ver beneden de maat. Bovendien hebben de drie niet de indruk
dat van Nederlandse zijde veel wordt gedaan om hen vrij te krijgen. ‘Op enkele brieven ontvingen wij antwoord’, zo vertelt
Servaas naderhand, ‘maar [we] bleven de indruk houden dat er aan onze bevrijding en doorzending naar Engeland niet
met ernst werd gewerkt.’ Tot overmaat van ramp wordt Hilmar ook nog ziek in Mirando del Ebro. Hij is er na een operatie
als gevolg van een beenvliesontsteking enige tijd slecht aan toe maar overleeft.
De ontberingen duren tot 17 juni 1942. Op deze datum worden de drie vrijgelaten. Via het Nederlandse consulaat in
Madrid reizen zij naar Bilbao om aan boord te gaan van de ‘Cabo de Hornos’. Op 22 augustus 1942 arriveren zij op
Curaçao. Via de Verenigde Staten en Canada gaat het verder naar het Verenigd Koninkrijk waar Aartsen en Hommes op
17 december 1942 arriveren. De Haan blijft voorlopig achter in Canada om opnieuw te worden geopereerd en verder te
herstellen.
In militair pak en daarna
Servaas kiest na aankomst in het Verenigd Koninkrijk voor een militaire loopbaan bij de Royal Air Force (RAF). Hij wordt in
februari 1943 toegelaten tot de vliegopleiding. Een dik jaar later, in maart 1944, wordt hij gebrevetteerd. Na nog een aantal
aanvullende trainingen meldt hij zich op 13 april 1945 bij het 322 Squadron dat op dat moment is gestationeerd op de
vliegstrip van Schijndel. Het bevel over de Nederlandse Spitfire-eenheid ligt in handen van een andere Engelandvaarder,
squadron leader Bob van der Stok. Op 20 april vliegt hij zijn eerste missie waarbij Mitchell-bommenwerpers naar
Cloppenburg en Oldenburg worden geëscorteerd. Op de bijna fatale 23e april heeft de Zunderstse jachtvlieger er al twee
gevechtsvluchten opzitten wanneer het in de avonduren maar net goed gaat op Twenthe. Na het ongeval neemt hij in de
laatste oorlogsdagen nog aan drie gevechtsmissies deel. Die overleeft hij zonder kleerscheuren.
In tegenstelling tot veel van zijn collega’s blijft hij na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse luchtstrijdkrachten trouw.
Aertsen, die in 1946 is getrouwd met een Britse, is onder meer commandant van het 324 Squadron op Vliegbasis
Leeuwarden en vervult diverse staffuncties. Na een lange loopbaan verlaat hij de Koninklijke Luchtmacht in de rang van
luitenant-kolonel-vlieger in mei 1977 met functioneel leeftijdsontslag. Servaas Aertsen overlijdt op 25 december 1993 te
Cadier en Keer.
En de andere twee Engelandvaarders? Jan Heino Hommes komt na een opleiding als waarnemer bij het 320 Squadron
van de Marine Luchtvaartdienst terecht. Tot het eind van de oorlog vliegt hij enkele tientallen missies. Eind 1947 gaat
hij met groot verlof en emigreert vervolgens naar Groot-Brittannië. Hommes overlijdt op 6 mei 2008. Hilmar de Haan
doorloopt net als Servaas de vliegopleiding. Die rondt hij pas af wanneer de oorlog ten einde loopt. Gevechtsmissies vliegt
hij daardoor niet meer. Enkele maanden na het einde van de oorlog verliest hij het leven bij een motorongeval. Hij is dan 24
jaar.
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‘VEEL AAN HELPERS TE DANKEN’
door Jos Teunissen

In publicaties over Engelandvaarders blijft de rol van helpers vaak onderbelicht. Ten onrechte, vond Engelandvaarder Eddy
Jonker. ‘Op ons wordt de schijnwerper van de geschiedenis gericht, terwijl zij worden vergeten. Ook ik heb veel aan hen
te danken. Zonder helpers was de tocht naar Engeland simpelweg niet mogelijk geweest.’
Volgens het Duitse strafrecht moesten personen die de vijanden van het Duitse rijk wilden bevoordelen zwaar worden
gestraft. Dat gold niet alleen voor Engelandvaarders en andere verzetsmensen, maar ook voor degenen van wie zij hulp
kregen. ‘Feindbegünstigung’ leidde in veel gevallen tot een keihard vonnis: doodstraf, opsluiting in een tuchthuis of
levenslange dwangarbeid.
Hoe gevaarlijk het geven van hulp aan Engelandvaarders, verzetsmensen en vluchtende Joden was blijkt onder meer uit
Megan Koremans boek ‘Gewone helden’, over de ontsnappingslijn ‘Dutch Paris’ (ISBN 9789058755568). Alleen al bij
deze door de Nederlander Jean Weidner geleide organisatie waren vele tientallen helpers actief, met groot gevaar voor
eigen leven. Naast Weidner zijn bekende ‘georganiseerde’ helpers Betty en Job van Niftrik in Putte, de families Den Dulken
en Desquin in Parijs, Aleid van Tricht in Bern en Joop Kolkman en Sally Noach in Zuid-Frankrijk.
Volgens onderzoeker Agnes Dessing is zeker 31 procent van alle tijdens de bezetting in Engeland aangekomen
Nederlanders in georganiseerd verband uit Nederland weggekomen. Verenigingen, groepen en politieke partijen gaven
steun aan leden die de oversteek naar de vrije wereld wilden wagen.
Wie zonder hulp van een organisatie naar Engeland probeerde te ontsnappen - en dus ‘op de bonnefooi’ op weg
ging - kreeg hulp van particulieren. Studenten hielpen studenten die weg wilden. Militairen die na de ontbinding van het
Nederlandse leger in het geheim met elkaar in contact waren gebleven gaven elkaar informatie over ontsnappingsroutes.
Spoorwegbeambten knepen bij controles een oogje toe. Hotelhouders waren bereid iemand zonder registratie op
te nemen. Protestanten en katholieken kregen hulp van geloofsgenoten, de dominee of de pastoor. In Limburg
hielpen pastoor Henri Vullinghs en kapelaan Emile Goossens veel personen de Belgische grens over (beiden zijn door
verraad omgekomen in het concentratiekamp Bergen-Belsen). In Maastricht bracht Willem van Schaik mensen via het
gangenstelsel in de St. Pietersberg naar België. In Noord-Brabant hetzelfde beeld: leraar Eugène van der Heijden en de
marechaussee Karst Smit brachten Joodse vluchtelingen, neergehaalde piloten en Engelandvaarders illegaal naar Brussel,
terwijl collega’s van Smit op de uitkijk bleven staan.
Agnes Dessing concludeert dat ‘slechts een enkele Engelandvaarder de tocht helemaal op eigen kracht, zonder enige
hulp heeft kunnen volbrengen.’

Gabrielle Weidner

Pastoor Henri Vullinghs

Kapelaan Emile Goossens

Marechaussee Karst Smit

Jan Bellis		

Joop Kolkman		

Job en Betty van Niftrik

Sally Noach
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Murw geslagen
Een bekende helper bij ‘Dutch Paris’ was Weidners zus Gabriëlle. Ze verrichtte koerierswerk tussen het bezette en
onbezette deel van Frankrijk, regelde pakketjes voor Joden die in kampen verbleven en verleende in Parijs onderdak aan
vluchtelingen en Engelandvaarders. Verder fungeerde ze als tussenpersoon voor agenten die op de route boodschappen
en informatie op microfilms doorgaven. Ze was betrokken bij pogingen meer dan 100 neergehaalde geallieerde piloten
terug te brengen naar Engeland.
In februari 1944 werd ze door de Franse politie opgepakt en uitgeleverd aan de Gestapo. In een goederenwagon werd
ze naar het vrouwenkamp Ravensbrück gebracht, later naar een subkamp van Buchenwald. Ze moest er werken in een
munitiefabriek, waar de dwangarbeiders blootstonden aan zuren en dampen die vrijkomen bij het vullen van granaten.
Eind oktober 1944 volgde tewerkstelling in een kamp in Polen, waar ze moest werken aan de uitbreiding van een
Luftwaffe-basis. Door het zware werk in barre winterse omstandigheden, de onverwarmde barakken en gebrekkige
voeding belandde ze in de ziekenboeg. Op 6 februari 1945, tien dagen na de bevrijding van het kamp door de Russen,
stierf ze aan de gevolgen van ondervoeding.
Een bekende helper op de route over de Noordzee is, naast schipper Kees Koole, dijkbaas Jan Bellis. Hij hielp enkele
tientallen Engelandvaarders bij de Hondsbossche Zeewering naar Engeland te ontkomen. Na zijn arrestatie werd Bellis op
transport gesteld naar Kamp Amersfoort en vervolgens naar het concentratiekamp Buchenwald. Een jaar later was er van
deze grote, sterke man niet veel meer over dan een wrak. Uitgeput door het slavenwerk, uitgemergeld door het slechte
eten en murw geslagen door de kampbewakers bezweek hij op 12 december 1942.
Een andere bekende helper is Joke Folmer. Ze smokkelde ruim 300 mensen over de grens, onder wie 120 geallieerde
piloten. Na verraad en een verblijf in het ‘Oranjehotel’ werd ze ter dood veroordeeld. In Kamp Vught werd haar executie
echter uitgesteld, vanwege de ontruiming van het kamp op Dolle Dinsdag. Joke werd als Nacht-und-Nebelgevangene
overgebracht naar Duitsland, waar ze in een aantal kampen verbleef. Doordat ze vaak op transport was, hebben haar
doodvonnis-papieren haar nooit ingehaald.
Leo Kok
Een minder bekende helper is Leo Kok. De 46-jarige Amsterdammer is bij het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een bekend pianist en componist. Na een
opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag werkte hij in de jaren
twintig en dertig nauw samen met internationaal bekende dansers als Lili Green
en Charlotte Bara, met wie hij in vrijwel alle landen van Europa heeft opgetreden.
Leo is een overtuigd pacifist en dienstweigeraar, waarvoor hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog gevangenisstraf had gekregen.
Uit protest tegen de opkomst van het fascisme in Italië en Duitsland weigerde hij
nog langer in die landen op te treden. Ook liet hij zich in Londen opleiden tot spion
voor de Britten; zijn talloze concertreizen in Zuid-Europa vormden een uitstekende
dekmantel voor spionageactiviteiten. Hij woont in 1940 afwisselend in het Zwitserse
Ascona en Parijs.
Leo Kok

Als het Duitse leger Frankrijk bezet, sluit Leo zich aan bij een verzetsgroep die mensen helpt via de ‘vrije zone’ naar
Spanje, Noord-Afrika of Engeland te ontkomen. Hij zorgt voor geld, valse paspoorten en onderduikadressen en begeleidt
hen naar de Spaanse grens. Maar op 29 november 1943 gaat het mis: hij wordt in Parijs door de Gestapo opgepakt
en als Nederlandse politieke gevangene naar Buchenwald gedeporteerd. Zijn Joodse afkomst is bij de nazi’s gelukkig
niet bekend. Als Amerikaanse troepen op 11 april 1945 Buchenwald bevrijden maakt Leo een verslag van wat hij na zijn
arrestatie heeft meegemaakt (zie kader).
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Eerbetoon
En wat te denken van de helpers van de ‘Soldaat van Oranje’, Erik Hazelhoff Roelfzema? De meesten van hen hebben
hun hulp met de dood moeten bekopen. De zussen Titia en Dora Gorter stierven in Ravensbrück. Gerard Vinkesteijn,
Adriën Moonen, Ton Abbenbroek, Fritjof Dudok van Heel, Johan de Jonge Melly en Eddy Latuperisa werden op de
Leusderheid
gefusilleerd. Dokter Krediet stierf in Dachau. Sabine Zuur en Johan Scheepmaker overleefden op het nippertje Duitse
kampen.
Ons museum is mede een eerbetoon aan de vele ‘gewone’ Nederlanders en Europeanen die Engelandvaarders met
gevaar voor eigen leven hielpen bij hun tocht naar de vrije wereld. Bij de ‘verhalen’ over Engelandvaarders moeten wij
evenzeer de daden memoreren van de velen die hun ontsnapping mogelijk maakten.

UIT DE VERKLARING VAN LEO KOK:
‘Ik werd overgebracht naar de gevangenis van Fresnes. Mijn eerste verhoor vond 5 dagen later plaats. Ik werd geslagen (2
gebroken tanden). De Gestapo wilde de namen weten van de mensen die de paspoorten drukten en wie die paspoorten
kregen. Ik moest ca. 7 uur lang op mijn voeten staan. Dezelfde avond werd ik naar de gevangenis teruggebracht. Op de
12e december vond het tweede verhoor plaats. Omdat ik weigerde te praten, werd ik naar een privé-villa aan de Avenue
Henri Martin overgebracht. Daar was een martelkamer. Ik werd uitgekleed en over mijn hele lijf geslagen. Mijn lichaam
was ca. 2 weken lang beurs. Omdat ik weigerde te praten werd ik naar een badkamer gebracht. Het bad werd gevuld
met koud water. Met handen en voeten vastgebonden werd ik onder water gehouden. Toen alle lucht uit mijn longen
was, haalden ze me er uit en vroegen me te praten. Na de 7e keer verloor ik mijn bewustzijn. Ik kwam bij in een warme
kamer, kreeg een glas cognac, en werd aan het hoofd van de Gestapo in Parijs voorgesteld. (…) Hij pakte mijn hand, en
hield hem vast zo lang hij tegen mij sprak. Hij vertelde mij dat mijn houding heel ‘sportief’ was geweest, maar dat ik hem
nu de waarheid moest vertellen omdat hij mijn vriend was. Hij beloofde me een scheerbeurt, iets lekkers te eten en een
goede functie als vertaler voor de Gestapo. Hij liet me alleen achter met potlood en papier om alles op te schrijven wat ik
te vertellen had. Tien minuten later kwam hij terug. Omdat ik geen woord opgeschreven had, riep hij anderen binnen, hen
opdragend mij te doden. Ze sloten me, opnieuw geboeid, op in een donkere kast, waarin ik de nacht doorbracht.
De volgende ochtend om 8 uur begon de badbehandeling opnieuw. Na de 5e onderdompeling verloor ik mijn bewustzijn.
Daarna was ik weer in de martelkamer, waar ik moest knielen en opnieuw werd afgeranseld. Ze lieten me op de stenen
vloer tot ongeveer het begin van de middag achter. ’s Middags kwam het hoofd opnieuw met me praten. Ook kwamen
enkele Franse jonge mannen me vertellen hoe goed zij behandeld waren en hoe interessant hun leven was sinds zij
hadden ‘gesproken’. Ik kreeg wat brood en koffie. ’s Middags werden mijn handen op de rug gebonden aan de muur
opgehangen, zoals later ook op de Appelplatz in Buchenwald gebeurde. Ik werd met een riem geslagen. Ik verloor het
bewustzijn en kwam in een gevangeniscel in Fresnes bij.
Ik werd nooit meer ondervraagd en op 17 januari naar Compiègne overgebracht. Het leven in de gevangenis was
behoorlijk. Vier dagen later was het transport naar Buchenwald. We waren met 110 man in een wagon, 45 man bont en
blauw. Twee dagen en twee nachten reisden we om hier aan te komen. Er waren drie doden, meerderen bewusteloos,
zonder lucht, zonder een mogelijkheid om te zitten. Op het station van Trier verlieten we de wagon voor wat water en
soep. Op het station van Buchenwald werden we uit de trein geslagen en naar het kamp gevoerd. In de eerste weken
sjouwde ik stenen. Na de quarantaine werkte ik enkele weken in de wapenfabriek, kwam in de ziekenboeg met een pijnlijk
been, werd twee keer geopereerd en kreeg na behandeling een functie in de Bekleidungskammer. Ik werd in het kamp
nooit geslagen of mishandeld.’
Na zijn bevrijding bleef Leo in Buchenwald om er op 19 april deel te nemen aan een herdenkingsdienst voor de naar
schatting 56.000 omgebrachte gevangenen. Hij dirigeerde er ‘De dood van Ase’ uit Griegs Peer Gynt Suite. In 1946
vestigde Kok zich in Ascona en opende er een antiquarische boekwinkel, die al gauw een trefpunt voor intellectuelen en
kunstenaars werd. Zijn carrière als pianist was door de oorlog gebroken - de martelingen hadden zijn polsen voorgoed
aangetast.
Met dank aan Marco van der Sluijs, die ons een kopie stuurde van de verklaring die Leo in Buchenwald op 20 april 1945 in
Buchenwald heeft afgelegd.
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EEN FILM UIT DE KELDER VAN MIJN OUDERS…
door Borre Winckel

Twaalf jaar lang deed Borre Winckel onderzoek naar de Engelandvaart van
zijn vader. In dit artikel vertelt hij hoe zijn binnenkort te verschijnen boek ‘Recht door Zee’ - tot stand kwam en hij tien jaar geleden betrokken raakte
bij de eerste stappen op weg naar een museum over de Engelandvaarders.
Het verhaal over mijn vader kende ik eigenlijk al pakweg twintig jaar na de
oorlog. Ik herinner me dat de Engelandvaart soms ter sprake kwam als
vrienden van mijn ouders voor een dinertje over de vloer kwamen. Mijn vader
ging dan de keldertrap af om zijn oude 16mm filmprojector naar boven te
halen. Het heuglijke moment van zijn redding en die van zijn bootgenoten

Beeld uit Hardy’s film.

was namelijk op film vastgelegd door de Amerikaanse luchtmachtkapitein Jack
Hardy, die toevallig aan boord van de RAF-reddingsboot was om de redding van bemanningsleden van neergeschoten
Amerikaanse vliegtuigen te filmen. In onze gang werd dan de film van captain Hardy gedraaid. Ik begreep er als kind maar
weinig van. Het zou tot 2006 duren voordat de draad van het verhaal werd opgepakt. Al die tijd lag dat Kodak-filmblik in
de kelder van mijn ouderlijk huis.
De Engelse boot zelf kwam in de film nauwelijks in beeld. Het zou volgens mijn vader gaan om een RAF air sea rescue
launch met boegnummer 285. Op een veilingsite stond in 2006 een modelletje van de boot te koop dat min of meer
overeen kwam met de werkelijke boot. Na de aankoop was alras de vraag hoe waarheidsgetrouw dit in Frankrijk
gemaakte bouwmodel was. Na een hoop gepriegel met lijm en veel geduld vond ik op het internet een site van een RAF
Air Sea Rescue-club. De Engelsen hebben overal een club voor, dus ook voor de vaarders die bij de luchtmacht zaten.
Spoedig kwam ik in contact met de gepensioneerde flight lieutenant John Leech. Het toeval wilde dat Leech zijn jeugd
had doorgebracht in de kustplaats Lowestoft. En Lowestoft was uitgerekend de thuisbasis van de rescue launch die pa
en de zijnen had opgepikt.
Ik stuurde Leech, die mijn verhaal prachtig vond, een foto van mijn bootje, met de vraag of hij mij op het spoor kon
zetten van launch 285. Zou de boot nog bestaan? Wat voor type was het? Wellicht waren er foto’s in omloop en
bemanningsleden nog in leven? Leech kon echter geen rescue launch met dit boegnummer vinden, wel een ‘tender’ van
de Navy. Maar dat klopte weer niet met de foto’s van de film.
Verkeerd boegnummer
In de archieven van RAF Coastal Command vond Leech de gegevens van de pick up door ‘launch 185’ (!). Het kwam
allemaal prachtig overeen met de feiten die al bekend waren, inclusief datum en tijdstip van de redding. Hier stond ook
de onderschepping beschreven van vijf Hollanders op weg naar Engeland en het verzoek om instructies (‘Meenemen of
laten doorvaren?’). Waarom de vijf Engelandvaarders vele malen een verkeerd boegnummer opgaven is me niet duidelijk
geworden. Het juiste nummer stond metershoog in knalgele letters geschilderd aan weerszijden van de boot!
De correspondentie met Leech zou in 2007 leiden tot een tweede overkomst naar Engeland. Dat jaar vond een reünie plaats
van mijn pa en twee van zijn nu hoogbejaarde bootgenoten: John Osten en Hein Fuchter. Ze werden hartelijk ontvangen
door de RAF Air Sea Rescue Club in Gorleston-on-Sea tijdens een ‘Battle
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of Britain week celebration’. HSL 185-bemanningslid John Scowes had een aantal foto’s meegebracht van de echte HSL
185 in haar volle glorie. Het was een onvergetelijke dag die uitgebreid door de pers werd verslagen. Mijn broers Charlie en
Ronald en ik waren erbij. Erg jammer dat twee van pa’s bootgenoten - Edzard Moddemeijer en Henk Baxmeier - dit niet
meer konden meemaken. Het drietal was in elk geval voor één dagje weer ‘twenty-something’.
Het was puur dankzij Hardy’s film dat deze Engelandvaart de enige is waarvan beelden bestaan, reden waarom het moment
van hun redding door de RAF launch 185 altijd door media wordt gebruikt ter illustratie. De film is op YouTube te zien. Osten
had aan Hardy gevraagd of ze een kopie van de film konden krijgen, onder meer ter ondersteuning van een (vergeefse)
schadeclaim voor het tot zinken brengen van hun bootje.

Toeval?
Een jaar na de reünie in Gorleston mailde Leech me dat hij in Londen het RAF-museum te Flixton had bezocht, was daar
in jaren niet meer geweest en nam de kans waar op een regenachtige dag. Tijdens een gesprek met de conservator
kwam een jongeman op hen af. Na beleefd op zijn beurt te hebben gewacht, vroeg hij waar hij meer over zijn vaders
WO2-verleden te weten kon komen. Leech vroeg bij welk RAF-onderdeel zijn vader diende. De jongeman antwoordde: ‘Bij
de Air Sea Rescue Service, als skipper.’ Het bleek de zoon te zijn van de kapitein van HSL 185! Stom verbaasd door deze
ontmoeting kon Leech hem begeleiden naar een zaaltje waar Bates jr. zijn vader op een videoscherm in actie kon zien.
Was het toeval dat zoon Peter Bates onder deze omstandigheden met ons in contact kwam? Ik denk het niet. Tijdens
het vergaren van feiten, achtergronden, anekdotes en vooral bij het zoeken naar mensen die een rol speelden in deze
Engelandvaart maakte ik vaker dergelijke ‘schot-in-de-roos’-momenten vaker mee.
Leidschendam
In 2003 had ik op het internet een artikel gevonden dat Sierk Plantinga, toen nog hoofdconservator bij het Nationaal
Archief, had gepubliceerd in een boekje van Vereniging Erfgoed Leidschendam. Zijn verhaal ging over de relatie tussen
de werf van Van Ravesteijn in Leidschendam en de Engelandvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog. De werf was een
belangrijke schakel in een netwerk van de verzetsman Anton Schrader, schipper Kees Koole en de broers Meijer; zij
hielpen mensen op een georganiseerde wijze naar Engeland te ontkomen. Bootjes voor de vluchtroute over zee werden er
in het geheim zo zeewaardig mogelijk gemaakt. In het blad van de vereniging schreven Plantinga en Jos Teunissen in die
tijd een aantal artikelen over het netwerk van Schrader/Koole.
In 2008 stuurde mijn vader me een boekje van de vereniging toe waarin opnieuw veel aandacht werd geschonken aan de
relatie tussen Leidschendam en de Engelandvaart ’40-’45. In het contact met de makers van dit boekje - Jos Teunissen
en Ernst van Erkelens - kwamen grote vragen aan de orde: is het verhaal over de Engelandvaart ’40-’45 de moeite waard
om het onder de publieke aandacht te houden? En: is er zestig jaar na dato nog wel belangstelling voor nóg een Groot
Verhaal over de oorlog? Het was twee jaar vóór de tijd dat Nederland massaal warm liep voor de musical Soldaat van
Oranje…
In elk geval, vond men bij de historische vereniging, moest het verhaal over de werf en de Engelandvaarders in de
geschiedenis van Leidschendam worden verankerd. Maar hoe? In 2010 deed zich een gouden kans voor: de gemeente
Leidschendam-Voorburg wilde samen met de vereniging in Leidschendam een dépendance van het inmiddels in Voorburg
gevestigde ‘Stadsmuseum’ oprichten. Daarin zou ook aandacht worden besteed aan het netwerk van Schrader/Koole en
de Van Ravesteijnwerf. De gemeente zou geld beschikbaar stellen.
Om het publiek alvast met het verhaal bekend te maken liet de vereniging een schaalmodel maken van het bootje waarin
mijn vader c.s. op 23 februari 1944 naar Engeland waren overgestoken. Mijn familie was graag bereid aan dit project
financieel bij te dragen. Plantinga bracht Teunissen in contact met Engelandvaarder Eddy Jonker (toen 90 jaar). Jos
nodigde hem uit voor een bijeenkomst in het Stadsmuseum, waar de feiten over Leidschendam en de Engelandvaart de
revue zouden passeren. De bijeenkomst werd op 10 mei 2011 gehouden. Aanwezig waren ook de Engelandvaarders
Charles Bartelings, Hans Hoets, oud-medewerkers van de Van Ravesteijn, pa’s bootgenoot Hein Fuchter (speciaal uit
Australië overgekomen!), mijn broers, mijn moeder, de ‘kinderen’ van skipper Bates, een neef van Anton Schrader en de
oudste zoon van wijlen Kees Koole. Zelf was ik er speciaal voor uit Amerika gekomen. Helaas kon mijn vader er niet bij
zijn: hij overleed in 2009. Het schaalmodel werd door mijn vaders bootgenoot en vriend Hein Fuchter en Eddy Jonker
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Kink in de kabel
Kort daarna werd Jonker door Teunissen gevraagd mee te werken aan de
komst van een permanente tentoonstelling over het netwerk van Schrader/
Koole in de op te richten museale locatie in Leidschendam. Maar in 2012
kwam de kink in de kabel: de gemeente Leidschendam-Voorburg liet het
vanwege bezuinigingen afweten. Het duo Teunissen/Jonker richtte zich
vervolgens op Den Haag, maar de ‘stad van vrede en gerechtigheid’ toonde
geen belangstelling voor het geven van onderdak aan het verhaal over de
Engelandvaart ’40-’45.
In de zomer van 2012 vonden besprekingen plaats met het Atlantikwall
Museum in Noordwijk, dat in zijn bunkercomplex ruimte over had. Van
Leidschendam werd afscheid genomen met de onthulling op 23 mei
2013 van een door Teunissen en Van Erkelens namens hun vereniging
verzorgd herinneringsbord op de plek waar de Van Ravesteijn-werf heeft
gelegen. Opnieuw waren Engelandvaarders en nabestaanden van hun
helpers aanwezig. Ruim een maand later, op 5 juli 2013, richtten Erfgoed
Leidschendam-voorzitter Grootenhuis, Jonker, Teunissen en Atlantikwallmuseumvoorzitter Salman de Stichting Museum Engelandvaarders op. Dankzij de steun

De uitnodiging voor de onthulling van het
herinneringsbord in Leidschendam

van onder andere het Nationaal Comité 4/5 mei en een aantal fondsen en sponsoren kon op 4 september 2015 in
Noordwijk Museum Engelandvaarders door de koning worden geopend.
De komst van het museum leidde tot een aantal nieuwe publicaties over de Engelandvaart. Ik voeg er de mijne aan toe,
als een aanvulling op de trits schaalmodel-herinneringsbord-museum. Ik draag het op aan de vele helpers van mijn vader
en zijn bootgenoten. Want zij liepen groot gevaar en raakten in de vergetelheid.

Nooit eerder werd een Engelandvaart zo gedetailleerd beschreven als in het boek
‘Recht door Zee - Over de laatste Engelandvaart en het einde van NederlandschIndië’ van Borre Winckel. Twaalf jaar van onderzoek in archieven en interviews met
tientallen betrokkenen leidden tot een reconstructie van tocht die zijn vader Flip
Winckel, ‘oom’ Hein Fuchter, Henk Baxmeier, John Osten en Edzard Moddemeijer
op 23 februari 1944 naar Engeland maakten. Het was de enige in dat jaar geslaagde
Engelandvaart rechtstreeks over de Noordzee. Winckel laat de onderlinge spanningen
tijdens de voorbereiding en op zee niet onvermeld. Met distantie beschrijft hij hoe de
jongens daarop reageerden en hoe zij bij de geallieerde strijdmacht ieder hun eigen
weg gingen.
Dit boek is een eerbetoon aan de vele ‘gewone’ Nederlanders die Engelandvaarders
met gevaar voor eigen leven hielpen bij hun tocht naar de vrije wereld. Voor wie een
Recht door zee

van de boeiendste aspecten van de Duitse bezetting van Nederland wil doorgronden
is dit boek een must. Het wordt uitgegeven door het museum en is vanaf dit najaar
verkrijgbaar.
Voor informatie: info@museumengelandvaarders.nl.
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NIEUWE GAME APP “DURF JIJ HET?” GETEST!

Uiitleg van de bouwer IQ Media aan scholieren

Woensdag 9 juni was het dan zover, de pilot van de nieuwe app op locatie. Fysiek in het museum door en met scholieren.
Eindelijk kon het weer en dit betekende een nieuwe stap in de ontwikkeling van deze app. Doel van de app is om jongeren
op een speelse manier, via een game programma, door het museum te leiden. Twee groepen scholieren, basisonderwijs
groepen 7 en 8 en 2e jaars voortgezet onderwijs, werden onderworpen aan een uitvoerige test van de verhaallijn en
logische opbouw van de vragen. Door middel van geschreven verhalen, uitleg van de bouwer IQ Media en videootjes
werden verschillende vragen gesteld die betrekking hebben op voorwerpen in het museum. De ontwikkeling van deze
app wordt in nauwe samenwerking met Cultuur Educatie Groep Leiden en een school voor basisonderwijs uitgevoerd.
Straks allemaal in één app, nu moesten de leerlingen dit versnipperd tot zich nemen, wat soms lastig was. De leerlingen
werden aan verschillende ‘games’ onderworpen. Open vragen over personen of objecten in het museum. Vervolgens een
foto-match, zoek de andere helft van een foto in het museum. Als derde een augmented reality test, 3D objecten met
je camera zoeken in de bunker. En tenslotte moesten ze een morsecode ontcijferen. Hier deed de generatiekloof zich
nadrukkelijk voelen. Leerlingen hadden de meeste moeite om het morse-apparaat te ontwaren in het museum, géén idee
hebbende wat zoiets überhaupt is en hoe dat er uitziet. Eenmaal gevonden was de code ontcijferen een leuke uitdaging.
De test werd met enthousiasme en toewijding uitgevoerd. De feedback van de leerlingen na afloop was positief, men
vond het leuk om te doen en interessant. Aan de teksten moet nog wat gesleuteld worden, zo waren er wat moeilijke
woorden die toelichting behoefden. De zogenaamde kennisretentie, de mate waarin gegeven informatie gereproduceerd
kon worden, bleek met name bij de jongste groep heel goed. De definitieve app zal op een feestelijke manier gelanceerd
worden in september/oktober.

Quotes van scholieren
“Leuk en lang, ik ben sowieso vaak geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog”
“Leuk omdat je ook morsecode moest doen.”
“Ik vond de game heel leuk omdat het is wel echt cool hoe ze dit hebben gedaan, “
maar ik wist al best wel veel.”
“Ik vond alles leuk maar ook moeilijk.”
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
door Yvonne Poppink

vlnr Paul Bartelings, Jos Teunissen, Ada Bulk, Valentijn Tweehuysen, Yvonne Poppink, Anneke van Meurs

Het ouderlijk huis van mijn echtgenoot Paul is gelegen aan de Phoenixstraat 52 te Delft. Zijn ouders hadden zich al langer
verdiept in het verhaal van Paul Josso, Piet Huurman, Menko Koning en Eddy van Raalte, die daar woonden als studenten
toen de oorlog uitbrak. De hospita van de jongens, mevrouw Kortleever, heeft zelf nog vier jaar, na het betrekken van de
woning door de familie Poppink in 1966, bij hun op dit adres “ingewoond” en verhalen gedeeld, voordat zij naar een eigen
woongelegenheid vertrok. Niet lang voor zijn overlijden,heeft Paul Josso met zijn vrouw nog een keer een bezoek gebracht
aan de Phoenixstraat 52 in Delft. De interesse voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog delen Paul en ik sinds
wij elkaar leerden kennen.
In augustus 2017 ontstond het idee om eens een bezoek te brengen aan het Museum Engelandvaarders, waar ik, Paul en
zijn ouders hartelijk werden ontvangen door Jos. Een gesprek. Een kop koffie. Informatie. Zoveel waardevolle informatie.
Ontroering. We waren allemaal onder de indruk van dit museum.
Geïnspireerd na dit bezoek meldde ik mij in februari 2018 aan als vrijwilliger, toen ik van Jos Teunissen hoorde dat er “een
chronisch gebrek aan vrijwilligers” was.
Ik heb er geen moment spijt van gehad omdat de bezoekers oprecht geïnteresseerden zijn en allerlei nationaliteiten
hebben. Sommige bezoekers komen aangedaan uit de bunker en dan hebben we een praatje over die bewogen periode.
Wat mij opvalt is dat veel Duitse bezoekers contact maken en even willen napraten. Sommigen hebben vragen. Sommigen
delen ervaringen uit hun jeugd. Het indrukwekkendste bezoek was van een groep Duitse toeristen, waarvan een mevrouw
bij het naar binnengaan onwel werd door een paniekaanval en weer naar buiten strompelde om op het muurtje in de zon
te zitten om bij te komen. Ik bracht haar een glas water en vroeg of het goed ging met haar. Ze vertelde met beverige stem
dat zij was geboren tijdens een bombardement in een schuilkelder in Duitsland: “Ik heb hier geen duidelijke herinnering
aan, maar het lichaam herinnert ‘t zich wel......ik krijg hier maar geen grip op. Zelfs een parkeergarage ingaan lukt me niet.”
Het geld dat zij betaalde voor een toegangskaartje heb ik aan haar teruggegeven.
In juni 2019 ontvingen wij de toen 99-jarige oorlogsveteraan Andre Hissink, die tijdens het bombardement van Rotterdam
schuilde in de Maastunnel en te voet naar Hoek van Holland ging om van daaruit naar Engeland te gaan, waarna hij
diende bij het 320 Squadron. In aanwezigheid van de burgemeester van Noordwijk en uit handen van bestuurslid Adrie
van der Knaap ontving hij een van eerste exemplaren van “Vrij” Magazine, waarin een artikel was geschreven door Erwin
van Loo over het 320 Squadron met daarin een foto van Andre Hissink. Datzelfde jaar was Hissink te zien in een aflevering
“In de voetsporen van D-Day”.
Tijdens een bezoek van een schoolklas in het voorjaar van 2019, waarbij Martine Zeeman de rondleiding deed, was Eddy
Jonker aanwezig in het museum. De schoolklas zat om hem heen en de kinderen waren muisstil toen hij iets vertelde over
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zijn spannende overtocht naar Engeland.
Twee jongens die naast hem zaten, wilden onmiddellijk weten in wat voor soort vliegtuig hij had gevlogen. Een Spitfire. De
jongens zaten te glunderen. Het was bijzonder om de stille verwondering van de kinderen te zien, want voor de kinderen
is die oorlog zo heel lang geleden, Maar omdat Eddy Jonker erover vertelde, misschien toch minder lang geleden dan zij
zich konden voorstellen. Immers, hier zat een meneer die het allemaal had meegemaakt! Een meneer die in een Spitfire
gevlogen had!
Telkens weer ben ik onder de indruk van bezoeken van nabestaanden van Engelandvaarders, gesprekken met hen over
de ervaringen van hun ouders, opa’s, oma’s, ooms......en de vastberadenheid van sommigen om tot op de bodem uit te
zoeken hoe een familielid naar Engeland wist te ontkomen.
Hierdoor krijgt het vrijwilligerswerk voor mij een zekere gelaagdheid. Voor mij is het nog geen “geschiedenis” zolang de
verhalen nog zo levend zijn in de familie van Engelandvaarders en de invloed van oorlogservaringen zich doet gelden in de
generaties erna.
Daarom vind ik het Museum Engelandvaarders zo’n bijzondere plek. En ik hoop van harte, dat de verhalen “levend”
blijven, door de rondleidingen, door lezingen, door creatieve initiatieven, zoals theater (bijvoorbeeld de productie: “Wat
zou jij doen?” van Martine Zeeman), zodat de willekeur van een terreur-regime voelbaar wordt voor mensen die tijdens de
langste vrede van Europa, nu 76 jaar, zijn geboren.
Kort geleden las ik een stapel “ballonnetjes” waarop bezoekers hun reactie schrijven op de vraag: Wat betekent Vrijheid
voor jou? Een daarvan maakte diepe indruk op mij. “Freedom is the between living and existing”
En met deze wijze mededeling raakt deze bezoeker de essentie van de doelstelling van Museum Engelandvaarders.

DIGITALISERING VERHOREN VAN ENGELANDVAARDERS
DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF
Tijdens de oorlog werden buitenlanders na hun aankomst in Engeland verhoord om er achter te komen of ze wel politiek
betrouwbaar waren en bijvoorbeeld geen Duitse spionnen waren. Die verhoren door de Engelse inlichtingendiensten
vonden vanaf 1941 plaats in een groot schoolcomplex in Wandsworth, Londen, in de Royal Victoria Patriotic School,
meestal afgekort tot RVPS. Ook de Nederlandse Engelandvaarders moesten zo’n verhoor ondergaan. Wanneer
uiteindelijk duidelijk was geworden dat de ondervraagde politiek betrouwbaar was werd deze vrijgelaten. Nederlandse
Engelandvaarders werden vervolgens overgedragen aan de Nederlandse Politie-Buitendienst (PBD), een veiligheidsdienst
onder verantwoording van het Nederlandse Ministerie van Justitie in Londen. Daar werd het verhoor nog eens
overgedaan; de Engelandvaarder werd gevraagd naar zijn of haar personalia en die van familieleden, politieke voorkeur,
opleiding, eventuele kennis omtrent het verzet in Nederland, naar de wijze waarop hij of zij naar Engeland was gereisd,
door wie geholpen, betrouwbare adressen, verdere details over het leven in bezet Nederland, enzovoort. Eén van
de bekendste Nederlandse ondervragers bij de PBD was Oreste Pinto. Van zo’n verhoor werd een proces-verbaal
opgemaakt waarin op zakelijke wijze verslag werd gedaan van dat verhoor, met aan het eind het oordeel: ‘politiek
betrouwbaar’. De meeste van die processen-verbaal zijn bewaard gebleven en bevinden zich in het Nationaal Archief in
Den Haag. Pas ná dit verhoor kon de Engelandvaarder in Londen zijn verdere bestemming volgen en kiezen voor een
dienstverband bij een der krijgsmachtonderdelen.
Het Nationaal Archief heeft het plan opgevat om deze processen-verbaal te gaan digitaliseren en ze vervolgens via internet
ter beschikking te stellen voor raadpleging. Daartoe is er contact gezocht met het Museum Engelandvaarders met de
vraag om samenwerking bij dit project en om de bij het museum voorhanden zijnde expertise over Engelandvaarders
ter beschikking te stellen. Deze samenwerking zou ook de kans om subsidie voor dit project vergroten. Het bestuur van
het Museum Engelandvaarders heeft na overleg besloten om op dit verzoek van het Nationaal Archief in te gaan. En
vervolgens heeft het Mondriaan Fonds eind december afgelopen jaar besloten om op basis van het ingediende projectplan
een ruime subsidie voor dit project ter beschikking te stellen.
De eerste stappen in dit project zijn reeds gezet, het Nationaal Archief heeft ondertussen een medewerker aangesteld die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.
Via deze Nieuwsbrief De Schakel zult u van verdere belangrijke ontwikkelingen bij dit project op de hoogte worden
gehouden.
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ONBEKEND FILMMATERIAAL

Het museum heeft de beschikking gekregen over een hoeveelheid tot nog toe onbekend filmmateriaal dat in Amsterdam
is gemaakt in de periode vlak vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De films tonen het straatleven in onder meer
de Jordaan, de Joodse buurt en rondom het Centraal Station. Een groot deel van het materiaal heeft betrekking op de
optochten en straatfeesten die op 5 mei ‘1945 en in de zomer van ’45 vanwege de bevrijding in de hoofdstad werden
georganiseerd: we zien een eindeloze stoet militaire voertuigen, volgepakt met uitgelaten Amsterdammers, Canadese
militairen, leden van de Binnenlandse Strijdkrachten die mensen op straat controleren, het Damrak, het paleis op de Dam
(twee dagen voor de schietpartij op 7 mei!), de eerste herdenkingen (met bloemlegging) en straatfeesten in de maand juni.
Opmerkelijk is de goede kwaliteit van de films.
De films zijn afkomstig uit de nalatenschap van de in 1989 overleden Amsterdammer C.W. Gillissen; hij was tijdens de
oorlogsjaren chemigraaf van beroep en woonde met zijn gezin op de Admiraal de Ruijterweg 223 tweehoog. Uit de
beelden kan worden opgemaakt dat hij blijkbaar is gaan filmen om de geboorte van zijn zoontje Franco in januari 1940
op bewegend beeld vast te leggen. We zien moeder (Neeltje Hemelrijk) voor het eerst met Francootje per taxi (!) naar het
consultatiebureau gaan en later met hem in de kinderwagen op
straat wandelen. Op andere beelden zien we de kleine Franco als
peuter in 1943 en 1944.
Op bijgaande foto zien we Francootje op 5 mei 1945 op zijn fraai
versierde step deelnemen aan een bevrijdingsfeest. De andere
foto toont hem te midden van een groep feestvierende kinderen
(Franco is het kind met de versierde puntmuts).
Het Stadsarchief Amsterdam heeft een deel van het filmmateriaal
bekeken en als hoogst interessant beoordeeld. De films worden
op dit moment gedigitaliseerd en van beschadigingen ontdaan.
Daarna zal het museumbestuur besluiten welke bestemming de
films krijgen.
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Steun het museum!

Agenda

Behoort u al tot de groeiende groep

Boekpresentatie: zaterdag 2 oktober om 15:00 uur in het

vrienden van ons museum en wilt u

Museum Engelandvaarders

ook zorgdragen voor het behoud van

Wim Adriaansen presenteert zijn dit jaar verschenen boek: Janus

de culturele en historische waarden

Heijblom, boordschutter (ISBN 9789083070612). Tijdens de

van Museum Engelandvaarders? Voor

bijeenkomst zal Adriaansen een korte presentatie geven over het

€ 25 per jaar mag u steeds iemand

verhaal van Engelandvaarder Janus Heijblom.

anders meenemen. Wilt u op een andere

Op 29 september 1942 pakt Janus Heijblom, 26 jaar oud, in

manier sponsoren of/en doneren? Meer

Ulvenhout de fiets en begint met een koffertje van UVV’41 op de

informatie vindt u op onze website

bagagedrager aan zijn tocht naar Engeland. Hij is een van de bijna

www.museumengelandvaarders.nl/

duizend Engelandvaarders die over land naar de overkant van de

wiemaken-het-mogelijk/

Noordzee vertrekt om mee te vechten tegen de Duitse bezetter.

Word vrijwilliger!

Op 5 juni 1943 arriveert hij daar. Er is in de tussentijd veel gebeurd.
Heijblom wordt bij de Koninklijke Marine opgeleid tot luchtschutter

Ons museum wordt geheel bemand

en gaat strijden tegen de bezetter.

door vrijwilligers. Zodra het weer mag, zijn

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt na reservering aanwezig

wij 6 dagen per week open en streven

zijn bij deze presentatie. Wij vragen u i.v.m. de Coronaregels en de

we dagelijks naar een bezetting van twee

beperkte capaciteit wel tijdig te reserveren via onze website.

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
Weet u dat:
U zich voor de nieuwbrief gratis kunt
inschrijven? Ga naar
www.museumengelandvaarders.nl/
nieuwsbrieven/

De crew, bestaande uit v.l.n.r. Jo Bootsma als navigator,
luchtschutter Tommy Schravenzande, piloot Dick Waterman en
helemaal rechts Janus Heijblom.

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

Voorbereidingen voor een oorlogsvlucht. De bommen, hier op
een transportwagen, worden geladen in de Mitchell.

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.
Een tweemotorige Mitchell bommenwerper op weg naar
zijn doel.
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