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VOORWOORD 
 
Lieve leden van de nederlandse vereniging Ostschweiz 
Na een warme zomer is begin september de herfst toch wel erg plotseling 
begonnen. We moesten door de regen tot 2 keer toe ons prachtige uitstapje naar 
Lindau afzeggen! 
Maar ja, met het weer moet je leven en ergens zal het zich wel ten goede keren. 
 
We hebben nog enkele leuke dingen in petto zoals bv een bezoek aan de "Hoher 
Kasten" en natuurlijk het traditionele boerenkooleten. 
 
Om ons 35 jarig lustrum volgend jaar mei in stijl te vieren hebben we een 
Lustrumcommissie ingesteld. Ideeën van jullie zijn natuurlijk eveneens zeer welkom. 
 
Je ziet voor je het derde boekje van dit jaar, dat we weer met veel plezier gemaakt 
hebben.  
 
We danken weer onze redacteuren en wensen iedereen veel leesplezier. 
 
Gerrit 
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AGENDA  voor 2017 

 
Vaste agendapunten 
 
29 october : Thais eten met Liechtenstein 
                    
15. november: Boerenkool avond 
 
12 januari: Nieuwjaarsborrel 
 
We zullen weer diverse evenementen doorvoeren. Zodra het programma hiervoor 
bekend is, zal het bestuur de leden vroegtijdig informeren. 
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TERUGBLIK 
 
24 mei ontbijt op de Karren 

Het ontbijt op de Karren is voor een vaste kern van onze vereniging een aantrekkelijk 

evenement. Er hadden zich dit jaar 10 deelnemers voor het evenement aangemeld. 

Het vorige jaar hadden meer dan 20 deelnemers de weg naar Karren gevonden. 

Een bezoek aan dit, over het dal zwevende, restaurant is steeds de moeite waard. 

Er wordt een voortreffelijk ontbijtbuffet aangeboden dat, wegens het aanbod van 

warme en koude spijzen, ook als brunch kan doorgaan. Ook het uitzicht is alleen al de 

moeite waard aan dit evenement deel te nemen. De blik reikt van het Bodenmeer tot 

ver in het Rijndal. Ook de glazen brug, die aan de Grand Canyon herinnert, is een 

attractie. 
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30 Augustus Bezoek Bern 
 
De Nederlandse Ambassadeur hat leden van verschillende Nederlandse vereniging 
uitgenodigd voor een werklunch op de residentie. 
 

 
 

Er waren vertegenwoordigers van de verenigingen: Bazel Schweiz-Holland Bern – 
Frib.-Soloth, Geneve, Luzern, Zürich en Wallis. Onze club was vertegenwoordigd door 
Gerrit en Gerard. 
Het doel van de werklunch was om de Nederlandse Verenigingen te informeren over 
de werkzaamheden van Ambassade. Boven aan de opgave staat de economische 
samenwerking en Nederlandse bedrijven helpen bij een vestiging in Zwitserland. Ook 
bovenaan staat de uitwisseling van alles wat met onderwijs en opleidingen te maken 
heeft. Door kortingen op het budget door buitenlandse zaken wordt de cultuur uit-
wisseling over de ambassade praktisch stilgelegd. Dit heeft ook uitwerkingen op 
uitnodigen zoals vandaag. Verder informeerde de ambassade, dat het verstrekken van 
paspoorten in de toekomst niet meer door de ambassade wordt gedaan. Deze dienst 
zal worden outgesourced, maar met hetzelfde serviceniveau. Verder kwam de grote 
afstand tot Bern ter sprake. Voor de ouderen onder de Nederlander kan een bezoek 
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aan de ambassade tot een probleem worden. Hoe komen deze Nederlanders dan aan 
een nieuw paspoort.  De ambassade verklaarde, dat ze beschikt over een mobile 
vingerafdruk service voor probleemgevallen. Ze komen dan bij de betroffen voorbij. 
Ook de firma die later de paspoortdienst overneemt, zal over deze mobile 
dienstverlening beschikken. 
Na deze informatie werden we verwend met een uitstekend drie gangen menu.  
Na afloop werd door de aanwezige verenigingen besloten informatie uit te wisselen. 
Een mevrouw heeft zich spontaan bereid verklaart de coördinatie hiervoor op zich te 
nemen. Het was een interessante en gezellige ontmoeting met Nederlanders van 
verschillende leeftijden en afkomst.  Overigens hebben we nu geen ambassadeur, 
maar een ambassadrice, die een prettige joviale en competente indruk maakte. 
Gerard 
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2 September Bezoek Lindau 
 
Op 2 september hadden we een bezoek aan het stadje Lindau gepland, maar door 
het slechte weer moesten we dit bezoek naar de 9. september verschuiven. Ook dit 
bezoek moesten we wegens de slechte weersvoorspelling afzeggen. We zullen het 
volgend jaar opnieuw proberen. 
 

 
 
Dit hebben we dus gemist! 
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De vergeten en verzwegen 
oorlogen 

 
Inleiding 
Waar we bijna nooit iets over gehoord 
hebben, het was ook geen onderdeel 
van onze vaderlandse geschiedenis op 
school, zijn de oorlogen in Indonesië. 
Evenals Hitler (Duitsland) voerden de 
Japanners een bezettingsoorlog op het 
oostelijk halfrond. Ze bezetten grote 
delen van Azië waaronder ook 
Indonesië. Het meest daaronder te 
lijden hadden de Nederlanders. (Zie het 
verhaal) Na de capitulatie van Japan 
ontstond er een macht vacuüm. Hier zag 
Sukarno zijn kans en riep in 1945 de 
onafhankelijkheid van Indonesië uit, de 
Indonesische Republiek. Nederland rea-
geerde daarop door militairen te sturen, 
die de orde moesten herstellen. Deze 
voerden twee zogenaamde politionele 
acties uit de eerste in juli-augustus 47 
en de tweede december 48 en januari 
49. Daartussen was er sprake van een 
guerrilla-oorlog. In 1949 werd 
Nederland door de VN gedwongen de 
soevereiniteit over te dragen. 
Gerard 

 

 
 
Mijn vader, een Indië-veteraan 
het koloniale verleden van Nederland 
 
Mijn vader werd 1925 als oudste zoon 
van een Duitse moeder en Nederlandse 
vader geboren. Mijn overgrootouders 
uit Berlijn resp. Schwerin verhuisden 
1912 naar Nederland. Ze werden ge-
plaagd door heimwee, hadden moeite 
met het calvinistische, nuchtere Holland 
en ondervonden het landschap als in-
perkend. Mijn grootmoeder was des-
tijds 17 en trouwde in 1921 met mijn 
Nederlandse grootvader. Toen mijn 
vader zich gedurende de Duitse be-
zetting met 16 melden moest voor het 
zgn. Arbeitslager dook hij, zoals vele jon-
gens, gedurende 3 jaar onder. 
Gedurende de oorlog hebben mijn 
grootouders veel dakloze families in hun 
huis in Arnhem opgenomen en ge-
holpen. Een geliefde familie met goed 
aanzien, echter na de oorlog heeft de 
omgeving mijn grootmoeder laten voe-
len, dat ze Duitse was. Mijn grootvader 
heeft hier erg onder geleden en stierf 
met 59 jaar. 
Na de bevrijding van Nederland zagen 
de jonge mannen ernaar uit, hun leven 
weer op te pakken, geld verdienen, een 
gezin stichtten. Echter werden alle 
mannen met geboortejaar 1925 gere-
kruteerd en uitgezonden naar 
Nederlands-Indië.  
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Eerst klonk dit naar een groot avontuur, 
ze zouden slechts korte tijd voor orde en 
veiligheid zorgen in de chaotische tij-
den, die in Indië uitgebroken waren na 
de capitulatie van Japan. Na een zgn. 
crash-opleiding in een kazerne, slechte, 
gebrekkige uitrusting en nauwelijks geo-
grafische kennis van Ned.-Indië, verliet 
de zgn. 7december divisie ca. 120.000 
man in september 1946 per schip 
Nederland. 
 

 
 
 

 
 
Uit 2 jaren werden 4 jaar en langer, ze 
kwamen midden in een guerrilla-oorlog 
terecht. Na deze 4 jaren, nadat 
Nederland de soevereiniteit aan 
Indonesië overgedragen had, keerden 
zij terug, gedesillusioneerd, beroofd van 
hun jeugd en dromen en vaak met trau-
matische ervaringen. Bij terugkomst 
was er geen ontvangstcomité en hun 
diensten, die van begin af aan voor een 
verloren zaak waren, werden niet 
gewaardeerd. Nederland wilde hun ko-
loniale verleden zo snel mogelijk achter 
zich laten. De 2e WO had genoeg sporen 
achtergelaten in eigen land. De vete-
ranen vonden geen open oor, geen 
steun, geen waardering en moesten 
hun traumatische belevenissen alleen 
verwerken en hun leven tegelijk weer 
oppakken. 
 
Het is onbegrijpelijk, dat Nederland, dat 
zo gelden heeft onder de bezetting, 
tegelijk in Nederlands-Indië weer een 
oorlog begint met vele onnodige 
slachtoffers en veel leed. 
Nederland bevrijdt in mei 1945, terwijl 
in hun kolonie vrijheid en veiligheid nog 
ver weg is. 
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In 1945 woonden er zo'n 300.000 
Europeanen, waarvan 60% Indisch in 
Nederlands-Indië. Ter verduidelijking: 
"Indische Nederlander" = de uit Indië 
gekomen groep Nederlanders, die daar 
geboren en opgegroeid zijn en de NL-
nationaliteit bezitten. 
"Indo of Indo-Europeaan (de 
Indischen)" = gemeng uit Euroaanse-
Indonesische relaties met NL-
nationaliteit "Indonesische Indo's" = 
Europeaans-indonesische nakomeling-
en, die na de onafhankelijkheid de 
indonesische nationaliteit gekozen 
hebben of van hun Europeaanse vader 
niet erkend werden. 
 
De Indo's zijn nakomelingen, oor-
spronkelijk voortgekomen uit relaties 
uit het concubinaat tussen planters, 
ambtenaren, soldaten en inlandse 
vrouwen. Indien niet erkend door de 
vader, verdwenen ze in de Indonesische 
samenleving. Degene die erkend wer-
den, kregen de Nederlandse natio-
naliteit, bezochten Nederlandse scholen 
en spraken de Nederlandse taal. Lief-
deshuwelijken tussen Europeanen en 
concubines waren zelden, werden ze 
toch van beide culturen veracht. 
De Indo's hebben zich altijd georiën-
teerd aan de Nederlander, bleven 
echter in de hiërarchie steeds onder 
hen. Perfect beheersen van de 
Nederlandse taal, goede schoolop-
leiding, huidskleur (!!!) en Europees 
gedrag waren beslissend om je maat-
schappelijke status te verbeteren. Een 

Indo kon echter nooit een hogere 
positie bekleden dan de Nederlander. 
Aangezien ze van beide culturen sterk 
beïnvloed werden, vormden ze een 
eigen identiteit. 
 

 
 
Gedurende de invasie van Japan in 
1942, werd de huidskleur - hoe ironisch 
ook - levensbelangrijk. Binnen korte tijd 
werden alle Nederlanders en Indo's met 
lichte huidskleur in Japanse kampen 
geïnterneerd, waar ze geheel uitge-
leverd waren aan de Japanners, en veel 
leed, honger, vernedering, zwaarst werk 
ervaren hebben. Diegene, die genoeg 
Indonesisch bloed nawijzen konden, 
bleven buiten de kampen. Ook de zgn. 
buitenkampers hebben enorm geleden 
onder de Japanse bezetting. 
Mannen werden geïnterneerd, vrouw-
en bleven zonder inkomen achter en 
waren ook de represailles van de 
Japanners uitgezet. 
Een vreselijke, chaotische tijd vol ont-
beringen. Gedurende de Japanse bezet-
ting en na de capitulatie van Japan, was 
het nationalisme van de Indonesiërs al 
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ontwaakt. Vreemde - waaronder voor-
namelijk Nederlanders, Indo-Europe-
anen, Chinezen- werden door de zgn. 
pemuda's, jonge Indonesische vrijheids-
strijders, regelrecht gejaagd. Deze zgn. 
Bersiap-periode heeft veel 
Nederlanders en Indo-Europeanen de 
genadestoot gegeven. Er werd ge-
moord, geplunderd, huizen in brand 
gestoken. Alles wat Nederlands was of 
Nederlandsgezind sloeg blanke haat 
tegemoet (en dit is zeer mild uitge-
drukt). 
 
Na de soevereiniteitsoverdracht zijn de 
meeste Indo-Europeanen naar 
Nederland gerepatrieerd, hadden ze 
toch geen toekomst meer in hun 
geboorteland. Een 2e golf kwam begin 
jaren 60, toen de verbleven Indo-
Europeanen of de Indonesische natio-
naliteit moesten aannemen of staten-
loos verklaard werden. Degene die 
achterbleven, leven vaak in armoede, 
kregen ze toch geen steun zoals pen-
sioen of andere uitkering. 
 

 
 
Nederland ontving de zgn. repatrianten 
(ze hadden heel goede geografische 

kennis van Nederland, echter hun 
"Patria" nog nooit gezien) beslist niet 
met open armen, hadden ze toch zelf te 
kampen met heropbouw, woningnood 
en werkloosheid. Opgevangen werden 
ze in zgn. contractpensions. Hier moes-
ten ze quasi eerst bewijzen, dat ze zich 
konden aanpassen aan de Nederlandse 
cultuur. Er werd hun een gedragsboekje 
overhandigd o.a. hoe je een huis-
houding voert, schoonmaakt, de was 
doet, hoe je aardappels schilt, hygiëne-
regels (zij, die gewend waren 3x 
dagelijks een mandi te nemen 
indonesische manier van douchen, 
waarbij je water uit een mandibak over 
je heen plenst), terwijl je in Nederland 
maar 1x wekelijks kort mocht douchen. 
Hoe je gasten ontvangt...uitgerekend de 
Indischen, die zo enorm gastvrij zijn en 
je altijd mag mee mag eten!! 
Had je een inkomen (vele moesten ver 
onder hun beroepskwaliteiten begin-
nen), kwam je in aanmerking voor een 
woning. Alsof ze uit de rimboe kwa-
men.... zo werden ze vaak behandeld. 
 
Wat vele Nederlanders echter niet 
weten, is het feit, dat die Indische 
repatrianten jarenlang een groot deel 
van hun inkomen (meer dan 40%) aan 
de overheid moeten afgeven om hun 
overtocht kleding, meubels, en huis-
vesting terug te betalen. Ze kregen niets 
cadeau, mochten ze toch maar het aller 
nodigste meenemen bij het uitreizen. 
Vaak hadden ze hun bezittingen al 
verloren of die waren geconfisceerd 
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door Indonesië. Nederland had ook 
geen gehoor voor hun ervaren leed (NL-
staatsburgers notabene) en zo zwegen 
ook zij, net als de Indië-veteranen. Hun 
overlevingsmotto was aanpassen, aan-
passen, niet meer terugblikken. Zwijgen 
ook tegen de kinderen, met als gevolg, 
dat ook deze zich zoveel mogelijk aan-
pasten, om hun ouders niet nog meer 
verdriet te bezorgen. 
 
Mijn vader leerde gedurende zijn 
diensttijd in Indië mijn moeder, een 
Indische vrouw, kennen. Ze trouwden in 
1950 in Jakarta, verlieten November 
1950 Ned.-Indië. Ik werd als jongste van 
4 kinderen in 1956 geboren en woon 
sinds 1976 in Zwitserland, getrouwd 
met een Zwitser en moeder van 3 
kinderen. Beide ouders hadden dus een 
behoorlijk rugzakje bij zich. Ze hadden 
bijna 8 jaar oorlog meegemaakt en toch 
werd er in de familie, zoals bij velen, 
altijd over gezwegen. 
 
Op 15 Augustus vindt de jaarlijkse Indië-
herdenking plaats in Den Haag, waarbij 
nabestaanden de slachtoffers van de 
Japanse bezetting herdenken. 
Ook de Indië-veteranen leggen jaarlijks 
een krans voor hun achtergebleven, 
gevallen kameraden in Nederlands-
Indië. 
 
Laten we dit stuk geschiedenis van 
Nederland niet vergeten! 
 
 

Anne Spuler-Hofmeijer 
8580 Hefenhofen 
a.hofmeijer@bluemail.ch 
 
P.S. Mocht iemand nog nadere 
informatie willen of zich meer in dit 
thema verdiepen, kan ik graag boek-
titels en ev. tv-zendingen aanbevelen. 
 
Op 2 september is over BVN een 
Zending van de NOS uitgezonden met 
de titel "Een mooi woord voor oorlog" 
Hierin wordt de rol vd Nederlanders en 
Indonesiërs gedurende de onafhan-
kelijkheidsstrijd nog eens uitgelegd. Er 
wordt een onderzoek ingesteld naar die 
rol en reden waarom. Aan dit onderzoek 
werken Nederlanders en Indonesiërs 
mee. Dit onderzoek gaat vier jaar duren. 
 
Andere zendingen over dit onderwerp. 
" Andere tijden - De koloniale oorlog 
Deel 1 + 2" 
" Archief van Tranen Deel 1 + 2 " (Zender 
MAX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.hofmeijer@bluemail.ch
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Succes geschiedenis Zwitserland 
 
Al aan het einde van de 19e eeuw was 
Zwitserland een van de sterkst geïndu-
strialiseerde landen van Europa. Al meer 
dan 100 jaren het welstandsland num-
mer 1. Men verdient hier 2 keer zoveel 
als in de omliggende landen. Hoe gaat 
dat? 
Eerst een algemene opmerking: de 
cultuur van een land wordt sterk 
bepaald door de geschiedenis van een 
land en deze heeft zeer veel met de 
geografie van een land te doen. 
Zwitserland is een klein land midden 
tussen de grote Europese economische 
mogendheden, voorbestemd om te 
exporteren. De binnenmarkt is klein, de 
exportmogelijkheden groot. Als je zelf 
over weinig grondstoffen beschikt moet 
je die kopen en verwerken tot pro-
ducten met een hoge toegevoegde 
waarde. Daardoor sta je onder concur-
rentie druk, moet je productief en in-
novatief zijn. Hier hebben we succes 
factor nummer 1, de ligging. 
Waarom is Zwitserland zo rijk? 
Een vraag die mij veel gesteld is. Wat 
zijn de succesfactoren die hiervoor ver-
antwoordelijk zijn? Volgens mij heeft 
het zeer veel met de Zwitserse cultuur 
te doen en de geografische ligging. Uit 
een NZZartikel (Erfolgsgeschichte   
www.nzz.ch/wirtschaftspolitik) over dit 
thema vond ik enkele succes factoren 
voor economisch succes gedefinieerd 
door het IMF: 
 

Politiek. 
 In Zwitserland zorgt de directe 
democratie meestal voor ’economisch 
vriendelijke ‘beslissingen. De politiek 
moet open en internationaal zijn, vooral 
t.o.v. werknemers die in Zwitserland 
willen werken. Daardoor krijg je veel 
hooggequalificeerde mensen die hier 
graag willen werken niet alleen van-
wege het loon, maar ook vanwege het 
werkklimaat. Verder wordt de neutra-
liteit beoordeeld als positieve factor. 
Onderwijs.  
Volgens mij is dit prima in orde: het 
leerlingensysteem, het niveau van 
hoger onderwijs, research, innovatie, 
patenten, publicaties en referenties aan 
publicaties. Hier zit Zwitserland in de 
top. Volgens mij is er nog wat anders dat 
bijna nooit in dit soort studies naar 
voren komt: het aangeboren gevoel 
voor kwaliteit. 
Competitiviteit. Hier staat Zwitserland 
op de nummer 1 volgens OECD studies. 
Arbeidsmoraal. Hier kom je tot de kern 
van de zaak. Een kwestie van arbeids-
ethiek. Volgens mij, ik praat maar niet 
over Engeland, maar ook Duitsland is 
daar slechter als hier, is dit een groot 
plus punt. In Zwitserland wordt gewoon 
meer en harder gewerkt. Men is trots 
als men op vrijdagavond moe is maar 
het goede gevoel heeft veel gepres-
teerd te hebben. Kortom een vlijtig 
volkje. 
Zover de 4 succes factoren van het IMF. 
Hier scoort Zwitserland hoog. 
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Verder is Zwitserland met hoge lonen en 
goedkoop geld (korte pay-back) gemoti-
veerd om te investeren in efficiency en 
procesoptimering. 
Waarin Zwitserland zich onderscheidt 
met andere landen is de directe 
democratie, de manier waarop alles 
georganiseerd is en het vermogen om 
systematisch en analytisch te denken. 
De directe democratie kom je op ieder 
niveau tegen. Of het om politiek gaat, de 
kleuterschool, de konijnenfokvereniging 
of de tennisclub. Alles functioneert op 
concensus. Misschien na lange discus-
sies. Het zit de Zwitsers in de genen.  
Dan het organisatorische vermogen. Als 
je een hike organiseert en je reserveert 
maanden van te voren de restauratie-
wagen van St.Moritz naar St.Gallen dan 
krijg je een maand van te voren verschil-
lende menu’s toegestuurd. Of je nu al 
wilt beslissen. Op het perron wordt 
omgeroepen dat die en die vereniging 
moet overstappen naar perron 2 rich-
ting Chur met nog een mededeling in 
welk gedeelte van de trein men zit. Ik 
kan nog een tijdje doorgaan. 
Zwitserland is gewoon het best geor-
ganiseerde land dat ik ooit heb mee-
gemaakt. 
Hetzelfde geldt voor systematisch en 
analytisch denken. Eerst exact defini-
eren wat een probleem is en dan een 
oplossing vinden. Heel systematisch, 
stapje voor stapje. Dit zijn allemaal 
aspecten die in sociologische studies 
niet worden genoemd omdat de 

onderzoekers te ver van de praktijk zijn 
verwijderd. 
Dan is er nog de kwaliteit en het ver-
trouwen. Waarom koopt iemand een 
Gallus machine in Zwitserland en niet 
een machine in Italië die veel goedkoper 
is? Eenvoudig omdat de Zwitserse ma-
chine de top vertegenwoordigt van de 
stand der techniek en betrouwbaar is. 
Dan zijn er nog andere vertrouwens 
aspecten: het houden aan je afspraken, 
het inhouden van levertijden, en dead-
lines. In Zwitserland gelden mondelinge 
afspraken. Voordat in de anglosak-
sische wereld zich iets beweegt zegt 
men eerst: ‘could we have this in writing 
please’. Hetgeen inhoudt dat men 
elkaar principieel niet erg vertrouwd. 
We hebben een aantal succesfactoren 
beschreven. Veel van deze factoren 
komen in verschillende landen voor. Het 
unieke in Zwitserland is, dat ze hier alle-
maal aanwezig zijn en dat zorgt 
waarschijnlijk voor de nummer 1 score. 
 
HvdMeij, Rorschacherberg, 26.08.2017 
 
 
Hier volgt een toevoeging van Gerrit 
Engbersen die nog enige belangrijke 
aspecten belicht: 
Na het lezen van voorgaand artikel viel 
mij nog spontaan als eerste de reeds 
lang bestaande politieke rust in 
Zwitserland in als een van de redenen. 
Nu ik er nog een nachtje over geslapen 
heb, kan ik dit geheel zelfs in een histo-
rische context plaatsen. 
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In de 17e eeuw bv begonnen de 
Hugenoten na een lange onderdrukking 
in het katholieke Frankrijk aan een 
exodus. 
Vele daarvan kwamen in Zwitserland en 
Nederland terecht. Deze Hugenoten 
telden tot de intellectuele bovenlaag 
van de bevolking in Frankrijk. Ze werden 
bereidwillig opgenomen en hebben 
terugblikkend zowel Nederland als 
Zwitserland veel gebracht. 
Op de Hugenoten ben ik bij toeval ook 
gestoten bij de stadsrondgang in 
Konstanz vorig jaar. Hortense, de kon-
ingin van Nederland en schoonzus van 
Napoleon moest Frankrijk ontvluchtten 
na de val van Napoleon en kwam in 
Konstanz terecht. Ze was zeer goed 
bevriend met de familie Macaire, een 
hugenootse ondernemer- en bankiers-
familie, die oorspronkelijk uit Pont-en-
Royans in Frankrijk komt. Ze hadden 
zich oorspronkelijk in Geneve gevestigd 
doch ondertussen ook in Konstanz een 
textielfabriek geopend. Dus door de 
Hugenoten was er al kapitaal en on-
dernemerschap en intellect naar 
Zwitserland gekomen! Je zou ook 
kunnen zeggen dat er zelfs toen al een 
soort "qualitatieve opschaling" van 
Zwitserland (en Nederland) plaatsvond. 
Hortense kwam zoals gezegd oor-
spronkelijk in Konstanz terecht. Hoewel 
ze daar graag wilde blijven werd haar 
het vuur door de autoriteiten zo na aan 
de schenen gelegd dat ze uiteindelijk 
voor Zwitserland koos en zich met haar 
geld op de Arenenberg vestigde. 

Hier komt dus een volgende eigenschap 
van Zwitserland aan het licht. VIP s 
werden en worden bereidwillig opge-
nomen en met rust gelaten ook al 
hebben ze veel geld. Dit geldt zelfs als ze 
wat op hun kerfstok hebben! 
Als verdere eigenschap zou ik de boe-
renmentaliteit in Zwitserland willen 
noemen. Je doet je eigen ding, steekt je 
kop niet al te ver boven het maaiveld uit, 
maar werkt wel hard. Mede door al die 
hardwerkende "brave" burgers kun je 
met een relatief klein overheids-
apparaat uitkomen. Dit werkt natuurlijk 
direct belastingverlagind en welvaarts 
verhogend! 
Een verder punt is voor mij de 
kleinschaligheid. Ook dit aspect lijkt in 
deze tijd van de steeds kleiner worden 
firma`s een voordeel voor Zwitserland.  
Je kunt nog verder gaan met bijzonder-
heden. Ook de "Saisonniers" hebben 
Zwitserland veel gebracht. Van hun 
werkkracht werd gebruik gemaakt en 
verder hadden ze nauwelijks rechten. 
Door het "Personenfreizügigkeitsab-
kommen" met de EU is het in 2002 
opgeheven. Negatief geredeneerd zou 
je ook kunnen zeggen dit is een van de 
steentjes bijdragend aan een afbraak 
van de relatieve Zwitserse welvaart. 
Gerrit 
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Utopia  
 
In Utopia wonen mensen waarvan de 
kinderen tot de gelukkigste van wereld 
behoren en de volwassen staan op de 7e 
plaats.  
Wat oppervlakte betreft, is het het 
134ste land van de wereld. 
Wat het aantal inwoners betreft staat 
het op de 64ste plaats. 
Wat economie betreft staat het 
wereldwijd op 18e plaats. 
Het is het 8 grootste exportland van de 
wereld. 
Het land staat al jaren in de top 10 van 
de meest innovatieve landen ter wereld. 
2016 nr. 3, 2015 nr. 14, 2014 nr. 4. 
De mensen behoren tot de rijkste van 
de wereld. 
De zorg is de beste van Europa. 
Het verschil tussen hoge en lage in-
komens is beperkt. 
De werkeloosheid onder jongeren is de 
op één laagste van Europa. 
Het percentage ouderen dat in armoede 
moet leven is het laagste ter wereld. 
Het onderling vertrouwen ligt bij 70% en 
ligt daarmee op de derde plaats in 
Europa.  
Wat emancipatie betreft, ligt het land 
op de 4 plaats. 
De globalisering is groter dan 90 %. 
 
Volgens Prof. Dr. Barbara Baarsma, 
hoogleraar economie, is Utopia  
Nederland. 
Gerard 

 

Een andere terugblik  

We leven in een tijd van hoge hygiëne. 
We hebben uitstekende wasmachines 
en vaatwassers. De geringste veron-
treiniging wordt verwijderd, de wasmid-
delen zijn voorzien van bacteriedoden 
toevoegingen en de arbeiders in de 
fabrieken die ons voedsel bereiden dra-
gen speciale kleren, dragen witte mut-
sen en handschoenen. Deze fabrieken 
lijken soms meer op een operatiekamer 
dan op een levensmiddelenfabriek. 
Kortom we leven in een bijna steriele 
samenleving en dat alles om te voor-
komen dat we ziek worden. Deze situ-
atie is natuurlijk gegroeid door ervaring. 
Vroeger zag dat er heel anders uit. Wie 
ongeveer 70 jaar oud of ouder is en niet 
uit de stad komt, herkent waarschijnlijk 
het volgende verhaal van het schortje. 
 
Wie kent niet opoe’s (oma’s) schortje. 
 
Om haar rok of haar jurk te beschermen 
droeg opoe altijd een schort. Hiervan 
had ze er minstens drie, een in gebruik, 
een in de was en een in de kast. 
Naast de beschermfunctie voor de rok 
was het schortje ook gemakkelijk als 
pannenlap om de hete pannen van de 
kachel of het petroleumstel te halen. 
Ging ze eieren uit het kippenhok halen 
diende de schort als mandje. 
Als het buiten koud was diende de 
schort als omslag voor haar armen, dan 
hoefde je geen jas aan te trekken.  
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Als het te warm werd voor de kachel 
tijdens het eten koken werden ook de 
zweetdruppels met de schort afge-
veegd.  
Moest er in de winter hout voor de 
kachel worden gehaald, diende de 
schort weer als mand. 
Ook de groente en aardappelen uit de 
tuin, inclusief slaken en wormen, wer-
den in de schort naar binnen gedragen. 
Tijdens het aardappelschillen vielen de 
schillen in de schort en die werd aan het 
eind gelijk op de komposthoop 
(mesthoop) geleegd.  
Als er onverwacht visite kwam, werd 
heel snel het ergste stof verwijderd. 
Natuurlijk met het schortje. 
Moesten de kinderen om de een of 
andere reden binnenkomen, dan werd 
met het schortje gezwaaid. 
En als het kleinkind huilde, werden de 
tranen met het schortje afgedroogd. 
 
De mensen van toen hebben er niets 
van gekregen en hebben het allemaal 
overleefd. 
 
Gerard 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



19 

 

Nieuwe uitvindingen  
(baanbrekend) uit Nederland 
 
Inleiding 
Nieuwe uitvinding is wat overdreven. 
Het is al weer een tijdje geleden dat 
Pieter Hoff zijn Groasis Waterbox 
ontwikkelde. Dat gebeurde in 2010. Hij 
kreeg daarvoor de Popular Science 
Award for "Best of What's New - 
Innovation of the Year 2010" (De beste  

nieuwigheden uit het jaar 2010).  
 

Pieter Hoff 

De Waterboxx® plant cocoon 

De gepatenteerde Waterboxx® plant 
cocoon biedt de oplossing om efficiënt 
het watergebruik in de landbouw te 
verminderen. Zo verbruikt de 
Waterboxx® plant cocoon 90% minder 
water en heeft hij een overlevings-
percentage van meer dan 90%!  

 

De Waterboxx® plant cocoon 

De VN publiceerde een dramatisch 
rapport over de watersituatie in de 
wereld, met de verwachting dat de 
watervoorzieningen voor 2,9 miljard 
mensen in 48 landen tekort zullen 
schieten in minder dan 10 jaar. In veel 
van die landen wordt meer dan 80% van 
het water gebruikt voor landbouwdoel-
einden, met name door middel van 
druppelirrigatie. Echter, druppelirrigatie 
is een sluwe waterdoder: 

• Het gebruikt 15 tot 50 liter per 
boom per dag. Dat lijkt niet 
veel, maar dat betekent dat één 
hectare druiven met 2,500 
planten per dag 37,500 liter 
water gebruikt. Als water werd 

http://inweh.unu.edu/invest-water-prevent-conflict-new-report/
http://inweh.unu.edu/invest-water-prevent-conflict-new-report/


20 

 

geprijsd op zijn kostprijs konden 
telers nooit gewassen produ-
ceren met druppelirrigatie; 

• 50% van de gegeven hoeveel-
heid water via druppelirrigatie 
verdampt; 

• In de natuur heeft droge grond 
een witte kleur. Dat is geen 
toeval, het koelt de bodem af. 
Maar door druppelirrigatie 
wordt de grond zwart, waar-
door het vreselijk opwarmt. 

• De zwarte kleur creëert de 
ideale omstandigheden voor 
wortelziektes zoals hytophtora, 
pythium en fusarium, wat resul-
teert in een hoog sterftecijfer; 

• De ziektes vereisen een be-
handeling met pesticiden, zodat 
druppelirrigatie leidt tot onge-
zond voedsel; en pesticiden zijn 
duur om te gebruiken; 

• Het veroorzaakt ook verzilting 
van de bodem – het zoutge-
halte stijgt langzaam, totdat de 
grond te zout is om bomen of 
planten op te groeien. 
Vruchtbare grond wordt lang-
zaam verwoest; 

• Bomen sterven en moeten alle-
maal worden vervangen, soms 
met de grond erbij; of telers 
verlaten het gebied, zoals bij 
Central Valley langs Highway 5 
tussen San Fransisco en Los 
Angeles; 

• Steden hebben ongelooflijk 
hoge investeringskosten in de 

roosterstructuur, het eeuwige 
gebruik van pompen, onder-
houd en vervanging van dure 
buizen; 

De Waterboxx® plant cocoon is het 
ideale alternatief voor druppelirrigatie. 

• Het is een goedkope techno-
logie die ongeveer 2,50 USD per 
geplante boom kost; 

• Het is ongeveer 90% goedkoper 
en gebruikt ruim 90% minder 
water dan druppelirrigatie; 

• Het is een organische manier 
van telen, dus het gebruik van 
pesticiden is minder of zelfs 
niets; 

• Het overlevingspercentage is 
meer dan 90%. Lees de 
overtuigende rapporten van de 
Universiteit van Valladolid over 
een 5 jaar durend onderzoek 
met 24,000 Waterboxx® plant 
cocoon;  

• Het is een ideale oplossing voor 
stedelijke landbouw om groen-
ten te verbouwen met ruim 
75% minder watergebruik; 

• Bewezen technologie: meer 
dan 100 video’s in 26 landen op 
ons YouTube kanaal leren u 
alles over succesvolle beplan-
tingen, in 11 talen; 

• Bewezen technologie: 16 
video’s in ons YouTube groen-
tenkanaal leren u alles over het 
organisch verbouwen van 

http://peterlaanen.com/2015/06/06/de-grote-water-en-growboxx-week/
http://peterlaanen.com/2015/06/06/de-grote-water-en-growboxx-week/
http://peterlaanen.com/2015/06/06/de-grote-water-en-growboxx-week/
https://www.groasis.com/nl/projecten/life-the-green-deserts-herbebossing-project-met-meer-dan-91-overlevingskans
https://www.youtube.com/watch?v=G8z5xZLY1sA
https://www.groasis.com/nl/technologie/geweldige-resultaten-van-urban-farming-in-californie-met-de-efficiente-groasis-technologie
https://www.groasis.com/nl/technologie/geweldige-resultaten-van-urban-farming-in-californie-met-de-efficiente-groasis-technologie
https://www.youtube.com/user/Groasiswaterboxx
https://www.youtube.com/user/GroasisVegetables
https://www.youtube.com/user/GroasisVegetables
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groenten in uw eigen tuin, of 
met rurale families, met het 
meeste efficiënte waterge-
bruik, in 5 talen; 

• De Waterboxx® plant cocoon 
creëert een ongelooflijk sterk 
en diep penetrerend wortelsy-
steem; 

• Santa Helena schiereiland 
Ecuador – hoogste straling op 
aarde – 8,000 joules per dag 

• Kijk naar de groeisnelheid van 
de Gmelina arborea in Ecuador  
De extreme omstandigheden 
kunnen de sterke groei niet 
tegenhouden: 

• Meer dan 41 ®C (+106® 
Fahrenheit)  

• Zoute winden vanaf de Stille 
Oceaan; 

• Gemiddeld 111 mm neerslag 
(4.2 inches) 

 
  

 
 
Ghaf boom in de woestijn van Koeweit. Links na 1 jaar rechts na 2 jaar 
 
Gerard 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EXcw7BCOGaU
https://www.youtube.com/watch?v=EXcw7BCOGaU
https://www.youtube.com/watch?v=EXcw7BCOGaU
https://www.groasis.com/photos/control/agua-vida-y-naturaleza-project-growth-speed-photos-of-trees-and-grapes-growing-with-0-mm-of-rain-over-a-period-of-7-months
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140 dagen tour door de Verenigde Staten en Canada 
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Van 10 mei tot 5 oktober 2015 door Martin en Sophie den Hollander.  
Deel 2 

 

 
 
 
 
Vrijdag, 5 juni Mobile-New Orleans 
Louisiana 
Heb zelfs goed geslapen in de hete 
WOMO! De hitte maakt je moe. 
We nemen de Hw 10, waarop we giste-
ren ook al reden, en komen in de staat 
Louisiana. Het landschap is vlak, er 
wisselen zich lage bossen, deels dor, en 
moerassen, met eindeloze bruggen af. 
Puur natuur. 
In het Welcome Center (iedere staat 
heeft er een na de grens met toeris-
tische info, schone toiletten en pick-

nicktafels) informeren we ons over de 
dichtstbijzijnde campingplaats bij down-
town New Orleans en de busdienst. We 
kiezen voor "RV Park Jew". 
Rond het middaguur zijn we er al.  
De bushalte ligt er tegenover. Na de 
lunch en rust nemen we bus 94 naar 
New Orleans. Met de oude "city car", 
een tram, die als een oude trekker ratelt 
en op elke hoek stopt, gaan we naar de 
haven. Tenslotte bezoeken we het 
Spaanse plein en onderzoeken waar ons 
Mississippi-schip morgen vertrekt. 
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Accommodatie: RV Park Jude, New 
Orleans, 7400 Chef Menteur Hwy, tel. 
504 241 0632.(eenvoudige sanitair, 
weinig schaduw) 
 
Zaterdag 6 juni New Orleans 
Na bijna 40 minuten wachten op de bus 
(bij geen enkel busstation staan vertrek-
tijden) zijn we nog net op tijd in de 
haven voor het vertrek van de rader-
boot om 11:30 op de Mississippi. Een 
vriendelijke reisgenoot vertelt veel over 
New Orleans en de Mississippi. Helaas 
begrijp ik heel weinig. 
 
De Missisippi is breed, bruin en stroomt 
hier heel langzaam. We varen langs 
grote containerschepen, duwbakken, 

een suikerfabriek, die dagelijks mil-
joenen ton suiker levert en grote olieraf-
finaderijen. 
Na deze prachtige tocht bezoeken we 
de St.Louis kathedraal en het Louis 
Armstrong Park, waar veel muziek-
groepen optreden, mensen op straat 
dansen of gewoon in het gras zitten. 

Daarna boemelen we door de Franse 
wijk, met zijn mooie, versierde huizen 

en de beroemde ijzeren balkons. 
Accommodatie: RV Park Jude 
 
Zondag 7 juni New Orleans - Oak Alley 
Plantation - Baton Rouge 
We nemen afscheid van onze camping-
buren, een jong stel uit Florida. Shane 
(was in Bosnië en Ramstein gestatio-
neerd) en zijn vriendin Kimbly. 
Het is opnieuw erg warm. Op den duur 
zou ik daar eigenlijk aan moeten wen-
nen. Ik heb de indruk dat rond New 
Orleans het wegennet uitsluitend be-
staat uit bruggen, die over enorme 
moeraslandschappen liggen. Zelfs de 
stroommasten staan in het water. Het 
lijkt alsof zich de Missisippi hier in 
duizend armen vertakt. 
Vanaf de Interstate 10, Exit 194 rijden 
we naar Vacherie om de voormalige Oak 
Alley suikerplantage te bezoeken. We 
zien de slavenverblijven, het herenhuis 
en het ziekenhuis, waar 3 bedden staan 
- een interessant verhaal. 
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Bij de lunch-picknick ontmoeten we een 
stel uit het Judes RV Park en Martin is 
een vol uur met een voormalige NASA-
medewerker in gesprek. Als wij vrouwen 
zo lang zouden kletsen!! 
Dan gaan we verder naar Bayton Rouge, 
waar we bij de Walmart zelfs een scha-
duwrijke plek vinden. 
Accommodatie: Port Allen, Walmart, 
3255 La Hwy 1 
GPS. N 30.42080 WO 91.21748 
 
Maandag 8 juni Baton Rouge - Houston 
(Aerospace Center) 420 km 
Vanwege de grote afstand starten we 
vandaag al om 8:30 uur. Eerst weer 
moerassen, die door eindeloze bruggen 
doorkruist worden. Later, vlaktes, zover 
het oog reikt. Het is allemaal prachtig 
groen - de weinige weiden en lage 
bossen. 
Op de grens met Texas bezoeken we 
weer het "Welcome Center". Daar 
krijgen we, zoals altijd, brochures, kaar-
ten, informatie en brandschone toilet-
ten. 
Vandaag kunnen we ook over een "trail" 
door het moeras wandelen. Vreemd - 
dit lage water en de droge bomen, de 
moeraslelies en de dikke hoge grassen. 
We redden het naar Houston. Het 
vinden van het Space Center is echter 
moeilijk ondanks het feit dat ik een navi 
heb, omdat het adres niet uit de kaart 
valt te halen. Als we eindelijk bij de 
parkeerplaats aankomen, opent Martin 
alle dakluiken. Mooi cadeau als we 
terugkomen. Er is een onverwachte 

onweersbui geweest!  Alles is nat in de 

WOMO. 
Het informatiecentrum van het 
Aerospace Center is informatief, met 
name de films en de rondtour over het 
onderzoekscomplex, waar we een ori-
ginele raket kunnen zien. 
 
Dus het wordt laat totdat we terug zijn 
bij de Walmart. Er stopt een Mercedes 
op de parkeerplaats naast ons en we 
hebben een lang gesprek met het stel 
uit Texas, die Duitsland en Zwitserland 
al bezocht hebben. Onze Europese 
WOMO met het Zwitserse nummer is zo 
vaak de aanleiding voor leuke gesprek-
ken met Amerikanen. 
Accommodatie: Walmart Pearland, 
1710 Broadway Street TX 
GPS: N 29.547 WO 95. 23469 
Space Center: Houston 1601 Nasa Pwy. 
 
dagboek S.den Hollander, vertaald en 
bewerkt G.Engbersen 

 
 



26 

 

35 jarig Lustrum 
 
OP 13 mei 1983 werd de NVO opgericht. 
Zie de onderstaande publicatie. Dit 
betekent, dat we op 13 mei volgend jaar 
ons 35 jarig lustrum kunnen vieren. 
Hiep, hiep hoera! We hebben daartoe 
een lustrumcommissie in het leven 
geroepen bestaande uit Henk van der 
Mey en Gerhard Engbersen met als 
speciaal adviseur: Adriaan Bosma. 
Ideeën voor de viering zijn van harte 
welkom en kunnen bij de leden van de 
commissie worden ingediend. 
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Deel 2 Ontwikkelingen in Europa   
  

Omdat men te veel met zichzelf bezig 
was zag men het werkelijke gevaar in 
Europa niet. In deel 1 heb ik de Neder-
landse ontwikkeling in de jaren 30-45 
beschreven en ofschoon er nauw-
lettend naar de ontwikkelingen in de 
rest van Europa gekeken werd, stond 
men nog lang achter de leuze: 
 

wij zijn een neutraal land en worden 
net 

als in de eerste wereldoorlog niet 
aangevallen 

 

Of men dit niet wilde erkennen of veel 
te laat gereageerd heeft, om in ernst val 
met doeltreffende maatregelen te kun-
nen reageren, stel ik niet ter diskussie. 
 
Ik ben geen Nazi maar uit een geschied-
kundig gezichtspunt lees ik momenteel  
«Mein Kampf» en heb met verbazing 
moeten constateren dat in de jaren 20-
30 reeds verschillende overwegingen en 
voorgaanstactiek schriftelijk geuit zijn. 
Maar een feit is, dat de Nederlandse 
regering dit eigenlijk tot ernstig na-
denken had moeten brengen. Tevens de  
inval in Polen.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Duitse en Russische inval in Polen 
                       
Op 1 september 1939 werd Polen 
aangevallen door Nazi-Duitsland (op-
eratie "Fall Weiss") en op 17 september 
1939 door de Sovjet-Unie, zoals afge-
sproken in het geheime gedeelte van 
het Molotov-Ribbentroppact. Ondanks 
de technologische voorsprong en de 
numerieke overmacht van de Duitsers 
wisten de Polen het dezen knap lastig te 
maken, zoals bij de Slag om de Bzura-
rivier en bij het fort Westerplatte, waar 
188 soldaten het 7 dagen uithielden 
tegen een Duitse overmacht. Warschau 
werd op 8 september door de Duitsers 
bereikt en op 12 september was de stad 
omsingeld. 
 

 
Okt. 1939 onderhandelingen tussen Duitser en Polen 

over de overgave 
 

Ondertussen bombardeerden de Duit-
sers Warschau dagelijks, waarbij dui-
zenden burgers omkwamen. Op 28 
september 1939 capituleerde de stad.  
De hardnekkige mythe dat Poolse cava-
leristen Duitse tanks te lijf gaan, is niet 
gebaseerd op de werkelijkheid, de 

http://www.seniorplaza.nl/images/old/copied/uit_1930_1945-46.jpg
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bewuste beelden die daar het bewijs 
van zouden zijn, zijn een Duitse 
montage van trainingsfilms en Italiaanse 
nieuwsbeelden.    
    

 
19 september 1939 intocht Hitlet in Danzig 

 

De Poolse cavaleristen met hun mobi-
liteit waren echter wel effectief in een 
land met weinig verharde wegen en ze 
voerden met succes enkele overvallen 
uit op rustende Duitse infanteristen. 
Polen beschikte zelf over vele honder-
den pantservoertuigen. 
 

 
Manoeuvers bij Konsky door de poolse cavelerie in 

1939 

De Poolse luchtmacht was, op enkele 
vliegtuigen na, sterk verouderd maar 
werd niet zoals een andere mythe wil al 
in de eerste uren vernietigd: dagenlang 
bood men weerstand en een groot deel 
van de vliegers zag kans om te ontko-
men richting Roemenië vanwaar ze later 

vertrokken om deel te nemen aan de 
nieuwe Poolse luchtmacht in het 
westen. 

  
 
De kleine maar moderne marine, be-
staande uit 5 onderzeeboten en 3 
fregatten, week eveneens uit naar 
Engeland. 
Na de omsingeling van Warschau werd 
opdracht gegeven tot een algehele te-
rugtrekking van het leger richting de 
Roemeense grens, waar het opperbe-
vel een strategische verdediging plan-
de. Het gebied, heuvel- en moeras-
achtig in het zuidoosten van Polen, werd 
ook het Roemeense bruggenhoofd ge-
noemd en had vele geheime munitie- en 
wapendepots met het oog op deze 
verdediging. Bovendien kon het gebied, 
via het bevriende Roemenië bevoorraad 
worden. Het plan voorzag dat bond-
genoten Frankrijk en het Verenigd -
Koninkrijk vervolgens de aanval zouden 
inzetten, zolang de Polen dit bruggen-
hoofd in handen hielden. De Russische 
inval maakte echter aan alle hoop een 
eind. In de rug aangevallen, besloot het 
Poolse opperbevel tot evacuatie naar 
Frankrijk, via Roemenië en Hongarije. 
Tienduizenden Poolse militairen lukte 
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het te ontsnappen.  
Op 5 oktober 1939 capituleerde de 
laatste militaire eenheid te velde, in de 
buurt van Kock, en was de nieuwe 
Poolse een feit. Er vond echter geen 
capitulatie van de regering cq. militair- 
opperbevel plaats.  
 

29 november 1939 herdenking Polen opstand tegen 
de Russen voor 100 jaar 

Evacuatie en reorganisatie 
De regering en een deel van de krijgs-
macht weken uit via Roemenië naar 
Frankrijk en richtten daar twee infan-
teriedivisies en een pantserbrigade op 
met Frans materieel. Ze vochten voor de 
tweede maal tegen de Duitsers tijdens 
Fall Gelb; na de wapenstilstand trokken 
ze zich succesvol terug in het onbezette 
deel van Frankrijk en bereikten van 
daaruit vervolgens het Verenigd 
Koninkrijk.  
 

 
Poolse commando's tijdens training in Schotland, 1943 

 

Ze formeerden daar voor de derde maal 
in de oorlog een strijdmacht: het Eerste 
Poolse legerkorps, o.a. bestaande uit de 
Poolse 1ste Pantserdivisie en de Poolse 
1ste Onafhankelijke Parachutisten-
brigade. 
Van de naar schatting 300.000 Poolse 
krijgsgevangen in de Sovjet Unie werden 
in 1942 slechts 82.000 vrijgelaten die 
daarna een epische tocht ondernamen 
via Kazachstan en Iran naar Palestina 
waar het Tweede legerkorps in 1943 
werd opgericht. Dat legerkorps, 
bestaande uit twee infanteriedivisies en 
één pantserbrigade, zou successen 
boeken in de geallieerde opmars door 
Italië in 1944 en 1945. 
Het grootste deel van die krijgsge-
vangenen zou echter gedwongen wor-
den om het Eerste Poolse leger (vijf 
infanteriedivisies) te formeren, dat als 
onderdeel van het Rode leger vanaf 
1943 aan het Oostfront zou strijden tot 
aan Berlijn. Later werd nog het Tweede 
Poolse leger (vier infanteriedivisies, één 
pantserbrigade) opgericht die later 
deelnamen aan de geallieerde opmars 
na de Invasie in Normandië en tot in 
Tsjechië zou vechten. Er hingen begin 
mei 1945 slechts drie vlaggen in Berlijn: 
de witte capitulatievlag, de Sovjetvlag 
en de Poolse vlag.  
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De slag om Engeland 
Situatie in het Verenigd Koninkrijk 
 

Toen Sir Thomas Inskip in 1937 als Mi-
nister voor de coördinatie van de de-
fensie werd, zag hij in dat het Verenigd 
Koninkrijk de bommenwerperwedloop 
tegen Duitsland aan het verliezen was. 
Hij zag in dat de theorie een bom-
menwerper komt er altijd door, niet 
hoefde te kloppen als hij een goed 
wapen hiertegen vond. 
Alhoewel de strategie van onafhan-
kelijke bombardementen met succes 
door de Duitsers in de Spaanse Bur-
geroorlog, door de Japanners in China 
en de Britten in Abessinië werd toe-
gepast, wilde hij de rol van de RAF 
(Royal Air Force) ertoe beperken de 
Duitsers niet toe te laten een beslis-
sende klap uit te delen en stand te 
houden tot er hulp van bondgenoten 
opdaagde of een blokkade de vijand zou 
afmatten had daarvoor enkele aan-
winsten: de nieuwe jagers, vooral de 
Spitfire en de ontwikkeling van de radar.  
Het argument dat deze optie minder 
duur zou zijn dan het bouwen van 
bommenwerpers gaf de doorslag toen 
het kabinet in 1937 goedkeuring aan zijn 
voorstellen gaf. Een tweede sleutelfi-
guur voor de Britten was de benoeming 
van Sir Hugh Dowding tot chef van 
Fighter Command (chef van de 
jachtvliegtuigen).  
 

 
3 september 1939 centrum van Londen afkondiging 

staat van oorlog tegen Duitsland 

 
Hij bekeek de jagersstrategie op een 
koele manier en zag het vernietigen van 
de Duitse bommenwerpers als zijn enige 
taak. 
 

 
1939 een versperringsballon boven Londen 

 
Daarnaast was de benoeming van Lord 
Beaverbrook tot minister van vliegtuig-
productie voor zijn land van enorm 
belang. Hij had maar één taak: zo vlug 
en zo veel mogelijk vliegtuigen produce-
ren, los van alle procedures. Dankzij 
hem had de Britse luchtmacht op het 
einde van de slag meer vliegtuigen dan 
ervoor. Hij slaagde erin tijdens die 
periode bijna 500 Hurricanes en 
Spitfires te produceren. Alleen kon hij 
het verlies aan ervaren piloten niet 
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compenseren. Groot-Brittannië zette 
hoofdzakelijk jachtvliegtuigen in tijdens 
de slag: de Spitfire en de Hurricane.  
 

 
3 september 1939 Londenaren verdringen zich om het 

laatste nieuws over de oorlog te lezen    

 

Situatie in Duitsland 
Hitler ging ervan uit dat de Britten vrede 
zouden sluiten als Frankrijk verslagen 
was. In zijn Weisung (aanbeveling) 16 
schreef hij trouwens: "Omdat Engeland, 
ondanks zijn hopeloze militaire positie, 
geen tekenen toont dat het een 
compromis wil sluiten, heb ik besloten 
om een landing in Engeland voor te 
bereiden en, zo nodig, uit te voeren." 
Mussolini's schoonzoon, graaf Ciano 
schreef het volgende in zijn dagboek: 
"Hitler is de gokker die zijn grote slag 
heeft geslagen en van de tafel zou willen 
opstaan om niets meer te riskeren." 
Na een maand te hebben gewacht 
dreigde hij op 19 juli 1940 toch met een 
aanval op het Verenigd Koninkrijk indien 
het niet onmiddellijk de wapens neer-
legde. Lord Halifax, minister van 
Buitenlandse Zaken in de regering ge-
leid door Winston Churchill, die eerder 
geneigd was vrede te sluiten, moest 

onder druk van zijn chef en het par-
lement Hitlers voorstel tot overgave 
afwijzen en zo werd Duitsland verplicht 
zijn dreigementen kracht bij te zetten. 
Op 21 juli 1940 viel de principiële 
beslissing het Verenigd Koninkrijk 
binnen te vallen (Operatie Zeeleeuw). 
De Duitse legerleiding wilde dezelfde 
tactiek toepassen als bij de oversteek 
van de Maas, alleen de verhouding van 
de ingezette middelen, de moeilijk-
heden enz. zouden anders zijn. 
Generaal Jodl zei het zo: in vorm gelijk 
aan het oversteken van een rivier over 
een breed front.  
Men zou opnieuw gebruikmaken van 
Stuka's in plaats van artillerie, maar 
hiervoor was luchtsuprematie vereist. 
Erich Raeder, Duits groot-admiraal, 
bevelhebber van de vloot, geloofde niet 
in een invasie vooraleer de Britten zich 
hadden overgegeven. Hij toonde res-
pect voor de kracht van de Royal Navy. 
Men beschikte niet over landings-
vaartuigen voor materieel en man-
schappen. 
Er werden wel wat voorbereidingen 
getroffen zoals het verzamelen van bin-
nenschepen en kustvaarders maar dit 
was meer bedoeld om Raeder’s onge-
loof in de operatie te verdoezelen. De 
Marine stelde een plan voor om vlak bij 
Dover een bruggenhoofd te slaan. De 
route zou men via mijnenvelden en 
onderzeeërs beschermen. Ze stelden 
dat er tien dagen nodig zouden zijn om 
de eerste aanvalsmacht aan land te 



32 

 

zetten. Dit wekte grote weerstand op bij 
de legerleiding. 

 
 

Zij wilde bij de eerste aanvalsgolf 
260.000 man, 30.000voertuigen en 
60.000 paarden laten overbrengen en 
beschouwde de middelen die de Marine 
ter beschikking stelde als onvoldoende.  
 

 
Geconfisceerde binnenschepen in de haven van 

Zaltbommel voor de landing in Engeland 
 

De Luftwaffe stond er dan ook alleen 
voor. Het luchtmachtsoffensief, Opera-
tie Adelaar, had echter totaal geen 
binding met Operatie Zeeleeuw. 
Hermann Göring, chef van de lucht-
macht, besefte terdege, gezien de 
tegenstand die zijn luchtmacht had 
ondervonden toen ze de evacuatie van 
de Engelse troepen bij Duinkerken wilde 
verijdelen, dat dit geen eenvoudige taak 

was. Hij wilde er wel twee weken voor 
uittrekken. 
Om de RAF te vernietigen werden 2600 
vliegtuigen verzameld (Luftflotte  
I en II) waaronder 1200 bommen-
werpers en een duizendtal jagers. Men 
plande ook aanvallen op havens en 
schepen om zo de Britse natie te 
wurgen die afhankelijk was van handel 
over zee. 
De bedoeling was simpelweg met grote 
aantallen bommenwerpers de Britten 
tot overgave te bombarderen. Hulp van 
land- en zeestrijdkrachten zouden 
hierbij niet nodig zijn. Er werd niet 
gedacht aan het droppen van para-
troepen. De meest gebruikte types 
bommenwerpers waren: Dornier Do 
17Z, Dornier Do 215 (variant van 

Messerschmitt Bf 109) 
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de Dornier Do 17Z), Heinkel He 111, 
Junker Ju 88 en de Stuka (popularen 

naam voor de Junker Ju 87) De meest 
gebruikte types jagers en 

Messerschmitt Bf 110 
 
 

De Slag 
De Slag om Engeland begon op 10 juli 
1940 en duurde tot 30 oktober 1940. De 
campagne vertoonde veel improvisatie 
van Duitse kant en kan worden opge-
deeld in vijf fasen: 
 
Deel 1: beginfase: Slag om Het Kanaal, 
10 juli - 12 augustus 1940 

 

 

 

 
 

http://www.seniorplaza.nl/images/old/copied/uit_1940_1945-07.jpg
http://www.seniorplaza.nl/images/old/copied/uit_1930_1945-199.jpg
http://www.seniorplaza.nl/images/old/copied/uit_1930_1945-198.jpg
http://www.seniorplaza.nl/images/old/copied/uit_1930_1945-200.jpg
http://www.seniorplaza.nl/images/old/copied/uit_1930_1945-201.jpg
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Deel 2: Operatie Adelaar, 13 augustus - 
18 augustus 1940 
Op 13 augustus 1940 startte Operatie 
Adelaar (Duits: Adlertag). Duitse bom-
menwerpers maakten 485 en jagers 
1000 vluchten bij aanvallen op de 
havensteden Plymouth en 
Southampton en op vliegvelden in 
Hampshire en Kent.  
 

 
 
De Luftwaffe verloor daarbij 45 
vliegtuigen, de RAF 13. Twee dagen 
later deed men een poging om de bases 
van de jachtvliegtuigen onbruikbaar te 
maken via een aanvalsmacht die be-
stond uit 1266 jagers en 520 bommen-
werpers. Ze herhaalden dat op de 16de 
en de 18de. De RAF reageerde met 
kracht en haalde 162 vliegtuigen neer. 
 
Deel 3: Bombardementen tegen de 
vliegvelden, 24 augustus - 6 september 
1940 
De Duitsers bleven in de rest van de 
maand en in het begin van september 
met hun aanvallen op de vliegvelden 

doorgaan tot Göring plotseling, na een 
reeks aanvallen van de RAF op Berlijn, 
besloot dat Londen het hoofddoel van 
de Duitse aanval moest zijn. Op die 
manier hoopte hij het moreel van het 
Britse volk te breken. Tijdens deze fase 
verloor de RAF 290 vliegtuigen en bij de 
Luftwaffe werden 380 vliegtuigen ver-
nietigd. 
 

 
De kathedraal St. Paul tijdens een luchtaanval 

 

Deel 4: Slag om Londen, 7 september - 
30 september 1940 
Op 7 september 1940 vertrokken 372 
bommenwerpers, geëscorteerd door 
642 jachtvliegtuigen om de stad aan te 
vallen. Deze aanval boekte een groot 
succes omdat vooral het havengebied 
zwaar werd beschadigd. De Britten 
hadden hun vliegtuigen over een groot 
aantal vliegvelden verdeeld om deze te 
beschermen. 
Toen de Luftwaffe een paar dagen later 
een nieuwe aanval op Londen lanceer-
de kostte die hen 28 toestellen. 
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Duitse jachtvlieger klaar om de bommenwerpers te 

escorteren 

Later werd geopperd dat de aanval op 
Berlijn een zet van Winston Churchill 
was om de aandacht van de Duitsers 
naar Londen te verleggen en hij de 
Londenaars opofferde om Fighter 
Command te doen overleven In ieder 
geval verschafte de gewijzigde Duitse 
tactiek de RAF een broodnodige adem-
pauze die haar toeliet haar vliegvelden 
opnieuw volledig operationeel te ma-
ken. 
 

 
De Tower Bridge scherp afgetekend tegen de 

brandende stad 

Intussen was de Duitse luchtmacht tot 
het besef gekomen dat, als ze hun eigen 
verliezen aan bommenwerpers wilde 
terugdringen, Fighter Command moest 
uitgeschakeld worden. De bommen-
werpers waren immers niet instaat aan-
vallen van jagers af te slaan. Een andere 
optie was de bommenwerpers via 
langeafstandsjagers zoals de tweemo-
torige Messerschmitt Bf 110 tot boven 
hun doel te begeleiden. Al snel bleek dat 
deze niet opgewassen waren tegen 
Spitfires en Hurricanes en moest men 
teruggrijpen naar de Messerschmitt 109 
die met een actieradius van 125 mijl 
(vooraleer hij over een extra 
brandstoftank beschikte) vanuit Calais 
dekking kon geven tot Londen. Verder-
op was de bommenwerperbemanning 
op zichzelf aangewezen. Dowding 
speelde daar handig op in door zijn 
squadrons terug te trekken naar 
vliegvelden die buiten het bereik lagen 
van de dekking door de Bf 109. Op 15 
september 1940 lanceerde de Luftwaffe 
een grootscheepse aanval op Londen. 
Ze verloren 60 vliegtuigen. 
 
Deel 5: eindfase, 1 oktober - 31 oktober 
1940 
Er werden door de Duitsers acties op 
kleinere schaal uitgevoerd. 
3080 jongemannen met 14 nationa-
liteiten hadden de slag gewonnen. Meer 
dan één op vijf verloor hierbij zijn leven 
en minder dan de helft zou de oorlog 
overleven. Winston Churchill zei over 
die kerels: "Nooit hebben zovelen zo 
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veel te danken gehad aan zo weinigen" 
(Engels: "Never was so much owed by so 
many to so few"). 
Een belangrijke reden waarom de 
Duitse verliezen aan vliegtuigen belang-
rijk hoger waren dan de Britse, was dat 
de Britten beschikten over een geheim 
wapen: de radar. Daardoor waren zij vrij 
goed op de hoogte van de positie van de 
Duitse vliegtuigen, terwijl de Duitsers 
geen idee hadden waar de Britse 
vliegtuigen zich ophielden. De Slag om 
Engeland zorgde ervoor dat Groot-
Brittannië opnieuw werd betrokken en 
ernstig werd genomen als strijdende 
mogendheid, vooral in de Verenigde 
Staten. Voor Duitsland was het een zaak 
die als minder belangrijk werd afge-
daan. 
 
Een belangrijke rol speelde daarna Stalin. 
De aandacht van Hitler en Herman 
Göring verplaatste zich naar de invasie 
in Rusland. Ze achtten de Britten, ook al 
waren ze niet overwonnen, niet in staat 
hen veel schade toe te brengen.  
 
Meer hierover in uitgave 3 
Leen 
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NEDERLANDSE AMBASSADE 

 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 

Seftigenstrasse 7, 3007 Bern 

Tel. 031 350 87 00*     Fax 031 350 87 10 

Internet: http://zwitserland.nlambassade.org 

E-mail: ben@minbuza.nl 

 

Tevens heeft de ambassade een Facebookpagina waar regelmatig 

interessante berichten voor de Nederlandse gemeenschap in Zwitserland en 

Liechtenstein op verschijnen en die voor iedereen, dus ook voor mensen 

zonder Facebook account, toegankelijk is  
 

*Telefonische visa- en paspoortinfo uitsluitend tussen 15.00 en 16.00 uur 

OPENINGSTIJDEN: 

De ambassade is telefonisch bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur en van  

13.30- 17.00 uur.  

Voor het aanvragen van een reisdocument kunt u uitsluitend na afspraak 

terecht. Het afsprakensysteem kunt u online vinden en boeken. 
 

Openingstijden consulaire balie: 

Maandag, dinsdag, woensdag: 09.00 tot 14.30 uur 

Donderdag, vrijdag: 09.00 tot 13.00 uurr 

  

http://zwitserland.nlambassade.org/
mailto:ben@minbuza.nl
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