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Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. 

Website: www.pf68.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Marco Dijkhuizen doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2021 incl. Nieuwsbrief per mail: € 18,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,00 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 43,65 per jaar. 

Contributie 2021 incl. Nieuwsbrief per post: € 28,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,00 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 53,65 per jaar.  

Contributie gaarne overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant 
betalen op de verenigingsavond. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.  

Data verenigingsavonden 2021 (onder voorbehoud) 

18 mei veiling 
15 juni* veiling + verloting 

21 september veiling + verloting 
19 oktober veiling 
16 november veiling + algemene vergadering begroting 
14 december* veiling + (Kerst)verloting 
 
*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 30 oktober 2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
Van de voorzitter 

Een versoepeling van de coronamaatregelen zit er in april nog niet in. De coronamaatregelen blijven in ieder 
geval tot en met 20 april van kracht. We blijven echter optimistisch en hopen dat er vanaf mei betere tijden 
aanbreken. Zodra we te horen krijgen dat de Schalm weer open mag, staan we vooraan in de rij om er gebruik 
van te maken en kunnen we misschien voorzichtig de draad weer oppakken. Tot aan die tijd gaan we zoveel 
mogelijk door op de al ingeslagen weg. 

Ik schrijf bewust ‘zoveel mogelijk’ want soms moet er even een accu opgeladen worden. Daarvoor verwijs ik u 
naar het schrijven van onze veilingmeester elders in deze Zegelaer. 
Zo gauw de veilingmeester weer super uitgerust terug is van vakantie hoopt hij natuurlijk dat hij bedolven wordt 
onder de veilingkavels die u in die tussentijd voor hem heeft gemaakt. Er is na zijn noodkreet om kavels in te 
leveren gelukkig al het een en ander ingeleverd maar er is nog dringend behoefte aan kavels buitenland en 
(snuffel)dozen. 
Het schema voor het ruilen van de kratten met stuiverboeken loopt inmiddels op rolletjes en de deelnemers 
zijn enthousiast. Voor het volgend seizoen (2021/2022) hebben we inmiddels al 6 volle kratten klaar staan. Wilt 
u nog stuiverboeken inleveren neem dan contact op met Gert of David.   
Na mijn oproep voor rondzendboekjes hebben diverse leden toegezegd boekjes te gaan maken maar mijn 
noodkreet om boekjes in te leveren blijft staan. Uw rondzendboekjes kunt u inleveren bij Janny. 
Geen lege boekjes/plakkertjes of Hawid? Deze zijn altijd te bestellen bij Stampie onze hofleverancier waar u 
natuurlijk ook terecht kunt voor al uw andere postzegelbenodigdheden.  
Wilt u gebruik maken van onze bibliotheek? Neem dan contact op met Adri of met een van de bestuursleden. 
Zij helpen u graag verder. Een overzicht van onze bezittingen in de bibliotheek kunt u vinden op onze site. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen  
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Contributie 

Uw contributie voor 2021 nog niet voldaan omdat u het bent vergeten of omdat u hoopte uw contributie contant 
op een verenigingsavond te voldoen? Onze penningmeester ziet uw contributiebetaling voor 2021 graag zo 

spoedig mogelijk tegemoet op bankrekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris’68 Vleuten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Persoonlijke zegels 

In de vorige Zegelaer schreef ik al dat onze persoonlijke Postfris ’68 zegels met de afbeelding van de 
Broederschapshuisjes van Vleuten te bestellen zijn. Diverse leden (en niet-leden) hebben al laten weten dat zij 
graag één of meerdere velletjes of een losse zegel aan hun verzameling willen toevoegen. Om de leden die 
vergeten zijn te bestellen verlengen we de besteltermijn. Mocht u één of meerdere velletjes (12 euro per vel) of 
een enkele zegel (1,20 euro) willen bestellen geef dat dan uiterlijk 18 mei door aan Janny (janny@vierbergen.nl 
of 030-2881087). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 8 - april 2021 

Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten 
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe 
hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs en ook dit keer heeft Stampie weer een extra prijs beschikbaar 
gesteld. 

Vraag 1 (2 punten): Conventionele en moderne druktechniek zijn terug te vinden op welke Nederlandse 
zegel? 

Vraag 2 (2 punten): Hopelijk kunnen we deze zomer weer een ballonvaart maken. 
Op welke Nederlandse zegel ziet u zo’n hete luchtballon? 

Vraag 3 (3 punten): Op dit moment zijn de terrassen nog niet open. Daarom maar stiekem bij nacht een 
terrasje pakken. 
Op welke Nederlandse zegel ziet u een terras bij nacht? 

Vraag 4 (3 punten):  Dat biertje op het terras moet eerst gebrouwen worden. Kunt u een zegel vinden met 
een bierbrouwerij?  

Vraag 5 (5 punten): Op de hoes van een cd’tje van de NITS staan Nederlandse postzegels afgebeeld. 
Welke zegels zijn dat? NVPH nummers. 

Vraag 6 (5 punten): We kennen allemaal de Rode Kruis zegels. Maar er zijn ook zegels uitgeven voor het 
Witte Kruis. Welke zegels zijn dat en van wanneer tot wanneer zijn deze uitgegeven? 

Vraag 7 (5 punten): Welke Nederlandse zegels verwijzen naar de Conventie van Geneve? 

Vraag 8 (5 punten): Kunt u een zegel vinden waarop een volkslied staat afgebeeld? 

Vraag 9 (10 punten): Wat is een carnet en noem tenminste 3 voorbeelden van zo’n carnet. 

Vraag 10 (10 punten):  Na het zien van de Passion op zoek naar een laatste vraag voor deze puzzel. Het viel 
mij op dat, bij het doorbladeren van de NVPH-catalogus, zegels met het thema Kerst in 
overvloed te vinden zijn. Echter zegels met thema’s als Palmpasen, Pasen en 
Pinksteren zijn wat lastiger te vinden. 
a. Kunt u twee zegels vinden die verwijzen naar Palmpasen? 
b. Kunt u een zegel vinden met Jezus die zijn kruis draagt? 
c. Kunt u twee zegels vinden die verwijzen naar Pasen? 
d. Kunt u een zegel vinden gewijd aan Pinksteren? 
 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 30 april 2021 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 7 - maart 2021 

Vraag 1 (2 punten): De ooievaar, het symbool van Den Haag en de brenger van baby’s, was niet moeilijk te 
vinden. Op o.a. de zegels 805, 1735, 2482, 2517 en 2744 staat hij afgebeeld. Ook in 
Zwitserland vinden we op zegel 2299 een ooievaar.  

Vraag 2 (2 punten): In 1947 loodste de toenmalige minister van Sociale Zaken, dr. Willem Drees, de 
Noodwet Algemene Ouderdomsvoorziening door de kamer. Het was echter een 
noodwet die telkens verlengd moest worden en pas negen jaar later werd deze wet 
omgezet in een permanente wet. Vanaf 1 januari 1957 ontvingen alle Nederlanders, 
arm of rijk, vanaf 65 jaar een ouderdomsuitkering. Hoewel deze permanente wet werd 
ingevoerd door de toenmalige minister van Sociale Zaken de heer Ko Suurhoff bleef 
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men zeggen dat men “van Drees trok”. Dr. Willem Drees vinden we afgebeeld op de 
zegels NVPH 1358 en 1846.  

Vraag 3  (3 punten): Een morse/seinsleutel zien we op zegel NVPH 1180 van Nederland. Ook op zegel 
NVPH 1119 van de Nederlandse Antillen en zegel NVPH 561 van Suriname zien we 
een dergelijke sleutel. 

Vraag 4  (3 punten): Een gefantaseerde telefoonverbinding is te zien op de zegels 1428 en 1429. 

Vraag 5 (5 punten): Met zegel NVPH 1465 werd de Februari-staking van 25 februari 1941 herdacht. 
Afgebeeld is een hand die mensen tracht tegen te houden. 
Het is een deel van een foto van de razzia rond het Jonas Daniël Meyerplein in 
Amsterdam in 1941. 

Vraag 6 (5 punten): De toeslag van 30 cent staat net boven de thermometer op zegel 1444. 

Vraag 7 (5 Punten): Een kerkuil vinden we onder andere op zegel NVPH 912 van de Nederlandse Antillen. 
Ook in Suriname vinden we een zegel met een kerkuil (Zonnebloem 756) en Nederland 
gaf bij de persoonlijke postzegels eveneens een kerkuil uit nr. 2791Aa. 

Vraag 8 (5 punten): Zegels waarop voetstappen te zien zijn o.a. NVPH 1613 de eerste menselijke stap op 
de maan en NVPH 1618. 

Vraag 9 (10 punten): Hier gingen diverse inzenders de fout in en gaven Australië als antwoord. 

a. Een zegel van een Britse Kroonkolonie is te zien op zegel 1633. 
b. Mauritius was deze kroonkolonie. 
c. Het afgebeelde exemplaar wordt de Blauwe Mauritius genoemd. 
d. De zegel werd uitgegeven ter ere van het feit dat het postmuseum een Blauwe 

Mauritius had kunnen aankopen. 
e. De eerste Europeanen die op dit eiland neerstreken waren Nederlanders, die het 

eiland Mauritius noemden naar prins Maurits, graaf van Nassau. 

Ton van der Wurff schreef hierover het volgende: 
‘Ik kreeg op een gegeven moment een uitnodiging van het Postmuseum om daar naar toe te komen, want 
er zou een belangrijke onthulling plaatsvinden. Het werd tot op het laatst geheim gehouden wat er zou gaan 
gebeuren. En eindelijk was het moment daar. Het museum had een Blauwe Mauritius kunnen aankopen en 
die werd ter plekke tentoongesteld omringd door een legertje veiligheidsmensen. Op het moment van 
uitgifte van deze zegel was Mauritius een Britse kroonkolonie. Ter gelegenheid van deze aankoop werd 
NVPH 1633 met een afbeelding van de Blauwe Mauritius uitgegeven. De eerste Europeanen, die op 
Mauritius neerstreken waren de Nederlanders, die het eiland naar prins Maurits, graaf van Nassau 
noemden’ 

Vraag 10 (10 punten): De stichter van de Kaapkolonie was Jan van Riebeeck. 
Hij staat afgebeeld op de zegels NVPH 578/581. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Ladder 

Dhr. F. Rademaker - 287 + 50 = 337 punten 
Dhr. T. v.d. Wurff - 282 + 50 = 332 punten 
Dhr. V. Timmerman - 281 + 48 = 329 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 283 + 27 = 310 punten 
Dhr. A. Wuring - 264 + 45 = 309 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 258 + 50 = 308 punten 
Mw. J. Wagevoort - 257 + 40 = 297 punten 
Dhr. R. Visser - 234 + 47 = 281 punten 
Dhr. R. Mulder - 228 + 35 = 263 punten 
Dhr. G. v.d. Vliet - 185 + 50 = 235 punten 
Dhr. J. Sangers - 184 + 33 = 217 punten 
Dhr. B. v.d. Lit - 157 + 40 = 197 punten 
Dhr. J. Kling - 130 + 38 = 168 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. T. van der Wurff. 
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Beste leden, 

Al meer dan een jaar heb ik de meeste van u niet persoonlijk gezien en dat vind ik vreselijk jammer. Helaas kon 
dit niet anders en de nabije vooruitzichten zijn ook nog steeds niet hoopvol. Wel ben ik maandelijks voor u actief 
geweest en sinds het begin van de Corona pandemie heb ik 11 schriftelijke veilingen gemaakt. Een schriftelijke 
veiling betekent voor mij heel veel extra werk in verhouding tot een veiling in De Schalm.  

Wanneer een veiling volledig afgerond is moet ik alweer voorbereidingen treffen voor de volgende, hierdoor ben 
ik zeer frequent met Postfris ’68 en veilingen bezig. Op zich niet dramatisch en ik doe het graag maar er zijn ook 
nog andere leuke dingen (b.v. er even tussenuit met de caravan) in het leven, daarom heb ik mijn mede- 
bestuursleden gevraagd of we niet éénmaal een veiling over konden slaan. 

Daar waren ze het mee eens en houd in dat in de maand april geen veiling wordt gehouden. 
Vanaf mei ben ik dan weer van de partij en ik zou het fijn vinden als we dan, bijna allemaal gevaccineerd, elkaar 
weer in de Schalm zouden kunnen ontmoeten. 

Tot dan en pas op uzelf. 

Alle Wuring 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Historie op nieuwe Nederlandse postzegels 

Wie van reizen en geschiedenis houdt, kan zijn hart ophalen bij de nieuwe serie Nederlandse persoonlijke 
zegels, die PostNL vanaf 23 maart uitgeeft. Van elk van de twaalf Nederlandse provincies verschijnt een velletje 
van drie verschillende zegels. Elk kwartaal zien drie velletjes het levenslicht. Het eerst zijn de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe aan de beurt. 
Op de zegels staan oude afbeeldingen van markante gebouwen, plekken of objecten van de hoofdstad van die 
provincie. Het velletje zelf is bedrukt met een oude provinciekaart. Het leuke daarvan is, dat te zien is, dat 
provinciegrenzen in de loop van de tijd veranderen. Er is bijna geen provinciegrens meer, die met de huidige 
situatie overeenstemt. 
Voor de oude afbeeldingen en provinciekaarten kon ontwerpster Sandra Smulders grasduinen in de archieven 
van het Rijksmuseum, waar dit materiaal in overvloed is. 

 
Op het postzegelvel van de provincie Groningen zijn van de stad Groningen te zien: een prent van Hendrik 
Leffert Meyling (1810-1821) met het stadhuis aan de Grote Markt naar een ontwerp van Jacob Husly en in 1810 
in gebruik genomen, een prent van Jan Bulthuis (1773) met de vijftiende eeuwse Martinikerk, een hallenkerk 
opgedragen aan Sint Martinus van Tours, schutspatroon van het bisdom Utrecht, waartoe de stad Groningen 
langere tijd behoorde, en een prent van Carel Christiaan Antony Lent (na 1857-1869) met de uit 1661 
stammende Waag naar een ontwerp van Coenraet Roelofs. 
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Het postzegelvel van Friesland laat van Leeuwarden zien: een prent van Johann Gabriel Friedrich Poppel 
(1858) met de vrijstaande en scheefgezakte kerktoren Oldehove uit 1529, een prent van Carel Frederik 
Bendorp (1766-1792) met het Blokhuis, vanaf 1580 een gevangenis, en een prent van Isaac Reijders Sz (1847) 
met het sociëteitsgebouw Amicitia, dat in 1902 werd omgebouwd tot Hotel Amicitia. 

Tenslotte is op het postzegelvel van Drenthe van Assen afgebeeld: een prent van van Uije (1850) met de Brink, 
een voormalige voorhof van het klooster Maria in Campis waar om heen zich Assen ontwikkelde, een prent van 
Hendrik Spilman (1742) met de Staatenkamer, ook wel het Oude Landhuis genoemd, en een prent van Uije 
(1855) met een 19e eeuws stadsgezicht van Assen. 

Het zijn schitterende velletjes geworden, die zeker ook bij de motiefverzamelaars in de smaak zullen vallen. 
Toch nog even een kritische kanttekening. De velletjes bevatten drie zegels met de waarde “1” voor 
binnenlandse post. Die waarde vertegenwoordigt 96 eurocent. Waarom de velletjes dan drie euro moeten 
kosten in plaats van de gebruikelijk 2.88 euro is me een raadsel. 

Ton van der Wurff  

(Bron: Postnl)
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Interneringspost, een zoektocht naar deze geschiedenis  

Een brief in mijn collectie, interneringspost, trok mijn aandacht. Al mijn pogingen hier iets meer duidelijkheid 
over te verschaffen liepen aanvankelijk vast. Reden, ik was achter de verzender van dit bericht aangegaan. 
Ondanks de vondst van iemand uit de academische wereld met dezelfde achternaam kwam ik hier niet verder 
mee. De ontvanger liet zich eveneens in nevelen hullen. De brief is als Port-vrijdom verzonden. 
 

 
 

Het verzendadres, Euterpestraat Amsterdam, heet tegenwoordig Gerrit van der Veenstraat. Het Amsterdams 
archief was toen ”voor mij niet in te zien en vragen van mijn kant werden beantwoord met “onze gegevens 
komen online, maar we weten niet wanneer”. Daar wilde ik niet op wachten. 
 

Eerst een heel korte samenvatting van de brief van vier kantjes. Beiden, Mia en Alfred, waren verloofd en 
zouden gaan trouwen. Verzonden op 4-4-1944. Kennelijk is er op 18-4-1944 een antwoord op deze brief 
geschreven. Er worden afspraken gemaakt als alle ellende van de oorlog voorbij zouden zijn. Een huwelijk lag 
in het verschiet. 
 

Eerst mijn zoektocht zoals die verlopen is. De opmerking, in het begin, iemand vanuit de academische wereld te 
benaderen is voortgekomen uit één hit in mijn zoektocht. Uit een archief van het gymnasium in Amsterdam Zuid 
bleek dat Mia Dangremond daar succesvol gestudeerd heeft. Ze is dus mogelijk doorgegaan bij een universiteit. 
Helaas liep deze zoektocht al snel vast. Wel iemand gevonden met dezelfde achternaam en die benaderd.  
De persoon die ik benaderde heeft mij nog in contact gebracht met een familie in het oosten van het land.  
Ook die konden mij niet verder helpen. Toch onbevredigend. Er moet toch iets hierover te vinden zijn. 
Genealogie bood ook geen oplossing. Het duurt 70 jaar voordat gegevens over personen, na hun overlijden, 
openbaar terug te vinden zijn en zonder geboortedatum zoeken of een andere belangrijke datum is het 
nagenoeg onmogelijk. Dat wordt dus een andere route om verder te komen. 
 

Eerst maar eens gezocht naar het Interneringskamp Kreutzberg. Die naam komt meerdere malen voor in de 
tweede wereldoorlog als interneringskamp. De duiding in het cencuurstempel bracht mij naar Kreutzberg  
(Kluczbork) in Polen. Dat bleek een interneringkamp voor Britse militairen geweest te zijn. Later in mijn 
zoektocht kwam ik erachter dat er ook een afdeling was met burger geïnterneerden. De naam Bayless 
Hathaway blijkt een veel voorkomende naam te zijn bij militairen, maar van burgers zijn er geen gegevens te 
vinden. 
Laatste redmiddel het NIOD te benaderen met de volgende mail: ‘In de bijlage een envelop en brief die zich in 
mijn collectie bevindt. Ondanks enkele pogingen mijnerzijds ben ik er niet in geslaagd om de schrijfster, of 
familie hiervan, op te sporen. 
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De tekst in de brief geeft een aardig inkijkje in de belevingswereld van Mia Dangremond uit de Euterpestraat 75 
I te Amsterdam. De brief is voorzien van censuurstempels die in het Internierungslager Kreutzberg, gelegen in 
het huidige Polen, zijn geplaatst. 
 

De naam van de ontvanger Hathaway komt in de Britse archieven regelmatig voor. Deze ontvanger moet het 
Nederlands machtig zijn geweest. Volgens de Britse gegevens was Stalag Kreutzburg één van de plaatsen 
waar Britse militairen ondergebracht waren. Merkwaardig, omdat volgens mij Civilian vertaald moet worden als 
burger. Kortom de juiste gegevens om te bepalen wie de ontvanger is ontbreken mij. Mogelijk kunt u hier iets 
mee. 
 

Ik wacht in spanning af wat uw antwoord is op mijn vragen.’ 
 

Na enige tijd kreeg ik gelukkig van één van de onderzoekers van het NIOD het volgende antwoord:’ Zeer 
vermoedelijk is de ontvanger de heer Alfred Edward Bayless Hathaway uit Amsterdam (geboren 25 november 
1914 in Den Haag) – althans in het archief van het NIOD komt zijn naam voor op een lijst van Engelsen die door 
de Duitsers in 1940 in kamp Schoorl (*1) zijn geïnterneerd.  Helaas heb ik niet kunnen vaststellen wat er daarna 
met hem is gebeurd totdat hij, zoals uw schrijven aantoont, in 1944 verblijft in het Internierunglager (ILag) voor 
burgers in Kreutzburg (naast het burgerinterneringskamp was er ter plaatste ook een krijgsgevangenenkamp 
voor officieren – een Oflag). 
 

Na de oorlog is Alfred Edward Bayless Hathaway getrouwd met een zekere Joyce Enid Plummer en in 1947 
naar Engeland vertrokken (zie hiervoor de gegevens van het stadsarchief: 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22bayless%22%7D). In 1974 woonde het 
echtpaar in Farncomb, Surrey getuige het overlijdensbericht van mevrouw op: 
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/46275/page/5309/data.pdf. 
 

Meer informatie kan ik u niet verschaffen.’ Tot zover het bericht vanuit het NIOD. 
 

Volgens de persoonskaart van Alfred Edward Bayless Hathaway was hij geboren op 25-11-1914 in                   
’s Gravenhage. Op 24-7-1947 is hij in Amsterdam uitgeschreven en naar Groot Brittannië vertrokken. 
 

Dat toont aan dat de relatie met Mia niet heeft geleid tot een huwelijk. Hiermee was mijn zoektocht ten einde. 
Misschien een onbevredigend einde maar het is wat het is. Toch bleek er nog een verrassing uit deze 
gegevens. Het Amsterdams archief was intussen wel bereikbaar, zoals bleek uit het bericht van het NIOD. 
Daarin heb ik Maria Johanna Dangremond terug kunnen vinden. Zij is geboren op 12-1-1922 in Batavia zij 
woonde enige tijd in de Euterpestraat 751 en is overleden op 17-12-1944.  
Dat geeft het verhaal een andere dimensie. Mia, zoals ze zich noemde, had de oorlog niet overleefd. Zodat ons 
verhaal toch nog een tragisch einde kent. Nog eens extra gezocht in Delpher, de site waarin alle kranten van 
Nederland ingezien kunnen worden. Daar het volgende  
bericht gevonden in het Algemeen Handelsblad van 19-12-1945. 
In dit bericht staat als overlijdensdatum 26-11-1944. 
  
Goede raad is duur, verder zoeken. Het Amsterdams Archief,  
daar zouden ze moeten weten wat er gebeurd is. 
 

In de Eureterpestraat was ook het hoofdkwartier van de SD 
gevestigd. Bij een bombardement op 26-11-1944 werden 
ook 30 woningen getroffen met als droevig resultaat dat  
er 69 bewoners omgekomen waren. Naast dat Mia 
zwaar gewond was en later op 17 december is overleden 
kwamen ook haar ouders om het leven op die bewuste 
26e november. Hiermee wordt ook verklaard wat voor drama 
er binnen de familie Dangremond heeft afgespeeld. 
Door dat bombardement heeft Alfred Edward Bayless Hataway,  
na zijn terugkomst in Amsterdam, moeten horen dat zijn  
geliefde was omgekomen bij dat bombardement 
 

Hiermee heb ik het verhaal van deze interneringsbrief  
kunnen vertellen zodat deze brief voor mij een extra “waarde” 
krijgt. Dit artikel zal ik eveneens in de envelop doen zodat, 
wanneer deze in andere handen komt, het verhaal behouden blijft.  
 

(*1) Kamp Schoorl: werd in 1939 ingericht als legerkamp. In de Tweede Wereldoorlog werd het kamp door 
de Duitse bezetter gebruikt als internerings- en concentratiekamp. Schoorl was het eerste 
gevangenenkamp dat de Duitsers in Nederland inrichtten. Eind 1941 werd het kamp gesloten. 
 

Met dank aan het NIOD, Het Amsterdams Archief, Delpher en Internet. 

Jan Sangers  
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Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer; 
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester; 
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur. 

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur. 

 


