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Inleiding g 

Ditt proefschrift gaat over Engelandvaarders: Nederlanders die in de ja-
renn 1940-1945, vaak met grote inspanning en veel risico's, naar Engeland 
probeerdenn te komen om daar deel te nemen aan de strijd van de ge-
allieerdenn tegen nazi-Duitsland. 

Hett idee voor dit boek ontstond in het najaar van 1992, toen ik door 
Sierkk Plantinga, archivaris van het Nationaal Archief te Den Haag, werd 
gewezenn op het bestaan van een collectie verhoren van Engelandvaarders. 
Engelandvaarderss werden na aankomst in Engeland door zowel de Britse 
alss Nederlandse veiligheidsdienst aan een grondig (politie)verhoor on-
derworpenn om eventuele Duitse spionnen te ontmaskeren. De schrifte-
lijkee neerslag van de Britse verhoren bevindt zich in de archieven van de 
Engelsee veiligheidsdienst MI51 en is op grond van de Britse wetgeving in-
zakee de bescherming van de staatsveiligheid en privacy tot op de dag van 
vandaagg niet voor onderzoek vrijgegeven. De rapporten die de Neder-
landsee diensten opmaakten over de verhoren kwamen terecht in het Ar-
chiefvann het ministerie van Justitie (Londen), dat na de oorlog naar Den 
Haagg werd overgebracht en nu berust in het Nationaal Archief. In tegen-
stellingg tot de Engelse verhoren is het Nederlandse bronnenmateriaal 
-- onder bepaalde voorwaarden - wél voor onderzoekers toegankelijk. 

Inn het najaar van 1992 las ik de eerste van de honderden verhoren van 
Engelandvaarderss en raakte gegrepen door wat deze mannen en vrou-
wenn hadden meegemaakt op hun tocht naar Engeland. Al snel besefte ik 
datt elke Engelandvaarder zijn eigen Verhaal' te vertellen heeft. Tot dan 
toee was mijn beeld van Engelandvaarders voornamelijk bepaald door de 
filmfilm  Soldaat van Oranje, gebaseerd op het gelijknamige boek van E. Ha-
zelhofff  Roelfzema. Lezend in de verhoren begreep ik dat die film, hoe 
boeiendd ook, uiteindelijk een van de vele Verhalen' vormt. Naarmate ik 
err dieper in doordrong bleken de verhoren een boeiende en veelgelaagde 
bron.. Ten eerste borgen zij een schat aan feitelijke gegevens in zich om-
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trentt de achtergrond van elke Engelandvaarder (leeftijd, geografische 
herkomst,, opleiding, beroep, godsdienst, politieke overtuiging et cete-
ra).. Ten tweede maakten zij inzichtelijk op welke manier deze mensen 
Engelandd hadden kunnen bereiken. En ten derde: omdat Engelandvaar-
derss ook werden uitgevraagd over de toestand in bezet Nederland, bo-
denn deze verhoren tevens een fascinerend doorkijkje naar het leven tij -
denss de bezetting, naar wat Engelandvaarders zelf maar ook anderen in 
Nederlandd in die jaren dachten, hoopten en verwachtten. 

Alvorenss de geschiedenis van Engelandvaarders te beginnen, wil ik in 
dezee inleiding uiteenzetten met welke bedoelingen ik dit proefschrift 
hebb geschreven, wat de stand van zaken is met betrekking tot onze kennis 
rondd Engelandvaarders en ten slotte voor welke werkwijze ik heb geko-
zen. . 

Doelstelling Doelstelling 

Dee doelstelling van dit proefschrift is tweeledig. Het wil, uitgaand van de 
verhoren,, een zo compleet mogelijk beeld van de Engelandvaarders 
schetsen.. Dit betekent dat niet alleen de tocht naar Engeland aan bod 
komt,, maar ook wat daaraan voorafging en daarna gebeurde. Niet alleen 
dee geslaagde Engelandvaarders zijn object van onderzoek, maar ook die-
genenn die Engeland om allerlei redenen niet hebben gehaald. 

Dee tweede doelstelling betreft de vraag wie deze Engelandvaarders wa-
ren.. Ik wil proberen de achtergrond van Engelandvaarders zichtbaar te 
makenn of anders gezegd, deze groep zoveel mogelijk'in kaart te brengen' 
volgenss de gebruikelijke sociaal-wetenschappelijke criteria. 

Dee opbouw van het boek volgt als het ware een Engelandvaart. Het be-
gintt met een beschouwing over de beweegreden om Nederland te ont-
vluchten,, gaat dan nader in op de tocht, vervolgt met de gebeurtenissen 
rondd de aankomst in Engeland en besluit met enige concluderende be-
schouwingen.. Binnen ieder hoofdstuk is de opbouw chronologisch. 

Hoofdstukk ï geeft een overzicht van de uiteenlopende motieven. Om-
datt sommige van die redenen volgens Engelandvaarders zelf (mede) 
voortkwamenn uit de toestand in Nederland tijdens de bezetting, geeft dit 
hoofdstukk ook een globaal overzicht van het Duitse bezettingsbeleid, 
mett nadruk op de door de bezetter genomen dwangmaatregelen. 

Hoofdstukk 2 gaat over de verschillende voorbereidingen die Engeland-
vaarderss voor hun tocht hebben getroffen, de overwegingen die hun 
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keuzee voor een vluchtweg hebben bepaald, de moeilijkheden die zij bij 
dee voorbereiding hebben ondervonden en de hulp die zij in een aantal 
gevallenn hebben ontvangen. 

Hoofdstukk 3 beschrijft de diverse ontsnappingswegen die naar Enge-
landd leidden: de Noordzeeroute, de zuidelijke route, de weg via Scandi-
naviëë en nog een aantal alternatieve routes. Wat was de houding van al 
dann niet bezette landen die Engelandvaarders moesten passeren, met 
welkee problemen en gevaren werden zij geconfronteerd? Ook wordt in-
gegaann op de vraag hoe het totaal aantal Engelandvaarders over deze 
routess en subroutes was verdeeld, hoe lang zij over hun tocht deden en 
hoee hun vertrek uit Nederland en aankomst in Engeland door de tijd 
heenn was gespreid. 

Hoofdstukk 4 behandelt de lotgevallen van Nederlanders die hun po-
gingg tot Engelandvaart zagen mislukken, doordat zij werden gearres-
teerdd of op weg naar Engeland zijn omgekomen of verdwenen. Hierbij 
pastt een beschrijving van de berechting en bestraffing door Duitse in-
stantiess van de in Nederland of elders in bezet Europa gearresteerde En-
gelandvaarders. . 

Dee hoofdstukken 5 tot en met 7 hebben alledrie betrekking op wat er 
gebeurdee nadat Engelandvaarders in Engeland waren aangekomen. 
Hoofdstukk 5 gaat over de wijze waarop Engelandvaarders door zowel En-
gelsee als Nederlandse instanties werden gescreend, en belicht hun rol als 
leverancierss van informatie over bezet Nederland. Ook beschrijft dit 
hoofdstukk hoe zij door de Nederlandse regering in Londen werden ont-
vangen.. Hoofdstuk 6 richt zich in het bijzonder op de ontvangst van En-
gelandvaarderss door koningin Wilhelmina en bespreekt tevens het deco-
ratiebeleid,, waarmee de koningin en haar regering de waardering voor 
Engelandvaarderss tot uiting brachten. Hoofdstuk 7 gaat in op de manier 
waaropp Engelandvaarders voor de geallieerde oorlogvoering werden in-
gezet,, als militair, als burger of als geheim agent. 

Inn hoofdstuk 8 gaat het om het 'beeld' van de Engelandvaarders, zoals 
datt al tijdens de oorlog werd opgebouwd en vervolgens zou voortleven. 
Daarbijj  wordt onderscheid gemaakt tussen de bijdragen aan dit beeld 
vann de Engelandvaarders zelf (in de vorm van memoires) en anderen 
(historici/politici/journalisten). . 

Dee epiloog behandelt kort hoe het Engelandvaarders na de oorlog ver-
ging.. Een bijlage verschaft ten slotte door middel van statistische gege-
venss meer inzicht in de geografische herkomst van Engelandvaarders en 
hunn sociaal-politieke en godsdienstige achtergrond. 
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KennisKennis met betrekking tot Engelandvaarders 

Informatiee over Engelandvaarders was lange tijd hoofdzakelijk afkom-
stigg uit memoires van en interviews met Engelandvaarders zelf. Daarop 
zall  later uitvoerig worden ingegaan. Hier staat de ontwikkeling van het 
beeldd van de Engelandvaarders in de geschiedschrijving centraal. 

Hett eerste op historisch onderzoek gebaseerde overzicht van de ge-
schiedeniss van Engelandvaarders is van de hand van L. de Jong. In het in 
19799 verschenen negende deel van zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in 
dede Tweede Wereldoorlog, getiteld Londen, wijdt hijj  zo'n 125 pagina's aan de 
wijzee waarop Engelandvaarders langs diverse wegen naar Engeland ont-
snapten,, de hulp die zij daarbij van de Nederlandse regering in Londen 
kondenn verwachten en de rol die zij in Engeland speelden.2 De Jong be-
ziett de Engelandvaart in samenhang met de grote stroom van voorna-
melijkk joodse vluchtelingen, die direct na de Duitse inval op 10 mei 1940 
opp gang kwam. Naarmate de oorlog langer duurde, groeide de vluchte-
lingenstroomm en veranderde haar samenstelling. De Jong signaleert twee 
verschillenn tussen joodse vluchtelingen en Engelandvaarders: een ver-
schill  in intentie en een verschil in eindbestemming. Joodse vluchtelingen 
probeerdenn te ontkomen aan deportatie en hadden als eerste doel zelfbe-
houd,, terwijl Engelandvaarders de intentie hadden zich in Engeland bij 
dee Nederlandse c.q. geallieerde strijdkrachten aan te sluiten. De Jong be-
nadruktt wel dat men dit onderscheid niet mag verabsoluteren: er waren 
jodenn die ook of in de eerste plaats naar Engeland gingen om te vechten 
enn andersom waren er Engelandvaarders die op de vlucht waren, bij-
voorbeeldd omdat zij wegens verzetswerk door de Duitse politie werden 
gezocht.. Toch handhaaft De Jong het onderscheid tussen beide groepen, 
gezienn het verschil in eindbestemming. Engeland liet namelijk alleen 
personenn toe die van belang waren voor de geallieerde oorlogvoering. 
Ditt betekende in de praktijk dat Engelandvaarders (hoofdzakelijk jonge 
mannenn in de dienstplichtige leeftijd) Engeland binnen kwamen en 
vluchtelingenn (voornamelijk gezinnen) niet. Deze laatste groep moest 
eenn eindbestemming buiten Europa zoeken: in het begin van de oorlog 
konn men nog naar Nederlands-Indië, verder vertrokken vluchtelingen 
naarr Curacao, Suriname en diverse staten in Noord- en Zuid-Amerika. 

Dee Jong veronderstelt dat de Engelandvaarders eenzelfde mentaliteit 
hadden.. Hij stelt ze voor als ondernemende en recalcitrante mensen, die 
-- eenmaal beland in de gezapige Nederlandse gemeenschap in Londen -
vann mening waren dat 'men' aan de overzijde van Het Kanaal weinig be-
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greepp van wat 'leven onder de bezetting' inhield. Het bekende beeld van 
dee goede band tussen Engelandvaarders en koningin Wilhelmina is in 
hett verhaal van De Jong volop aanwezig, evenals de invloed die Enge-
landvaarderss als groep op de vorstin zouden hebben uitgeoefend in haar 
strevenn naar een nieuw naoorlogs staatsbestel. Toch constateert hij dat er 
vann een dergelijke invloed geen sprake is geweest. Wel hebben enkele En-
gelandvaarderss tijdelijk tot de vertrouwelingen van de vorstin behoord, 
maarr zij hebben niet meer gedaan dan een toch al bij de koningin be-
staandee politieke overtuiging versterken.3 Ik heb in mijn onderzoek ge-
trachtt de validiteit van deze aannames, die het geschiedbeeld sterk heb-
benn bepaald, te toetsen aan het beschikbare bronnenmateriaal. 

Dee Jong was terughoudend in het verstrekken van 'harde feiten' over 
dee Engelandvaarders; zijn cijfers zijn vooral indicaties en in feite gaat het 
omm schattingen. Hij erkent dat nader onderzoek wellicht andere uitkom-
stenn zal bieden, maar betwijfelt of een dergelijk onderzoek uitvoerbaar 
is.. Het totaal aantal ('bonafide') Engelandvaarders bedraagt volgens 
hemm ongeveer 160 o4, hoewel hij elders, sprekend over het aantal door de 
Engelsenn gescreende Nederlanders, rept van 1700 Engelandvaarders.5 

Vann het eerdergenoemde totaal van 1600 Engelandvaarders kwamen er 
inn de visie van De Jong naar schatting 200 via de Noordzeeroute, 400 via 
Zwedenn en 1000 via Spanje/Portugal. Van die laatste groep van 1000 En-
gelandvaarders,, die allen de Pyreneeën moesten passeren, hebben circa 
2000 via Zwitserland gereisd, terwijl 800 rechtstreeks vanuit Frankrijk aan 
dee klim over de Pyreneeën begonnen. 

Overr de Engelandvaarders die Engeland niet haalden, zegt De Jong dat 
naarr hun aantal alleen maar kan worden gegist. Hij schat het aantal op de 
Noordzeee omgekomen Engelandvaarders op 'stellig meer dan honderd, 
misschienn wel enkele honderden'6 en vermoedt dat van de 1000 Enge-
landvaarderss die zich in Frankrijk bevonden er 200 niet in zijn geslaagd 
omm de Pyreneeën te passeren.7 Wegens gebrek aan nadere gegevens ont-
breektt bij De Jong een totaalbeeld van gestrande of gearresteerde Enge-
landvaarders. . 

Omm - althans wat betreft de Noordzeeroute - in deze leemte te voor-
zien,, startte de oud-verzetsman J. Bruin uit Zaandam in 1990 een speur-
tochtt naar Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren met een bootje de 
Noordzeee probeerden over te steken en niet zijn aangekomen. Zijn on-
derzoekk resulteerde in het in 1998 verschenen Vrijheid achter de horizon, 
geschrevenn door hemzelf en zijn coauteur J. van der Werff.8 In dit boek 
wordenn in chronologische volgorde 133 pogingen via de Noordzee be-
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schreven,, waarvan er 30 zijn geslaagd. Een tweede publicist op dit terrein 
iss R. Korpershoek, die de door Bruin en Van der Werff verzamelde gege-
venss heeft bewerkt en enkele niet door deze auteurs genoemde mislukte 
pogingen,, waarvan hijzelf wist, heeft toegevoegd. Hij kwam op 136 po-
gingenn tot Engelandvaart via de Noordzee, waarvan 30 (oftewel 22 pro-
cent)) succesvol waren. Bij die 106 mislukte pogingen zouden 338 (Neder-
landse)) Engelandvaarders betrokken zijn geweest.9 

Inn de bestaande literatuur wordt nauwelijks een vergelijking gemaakt 
tussenn de Nederlandse Engelandvaart en die vanuit andere bezette lan-
den.. Dat is ook niet eenvoudig, alleen al gezien het verschil in de gebruik-
tee terminologie. Op grond van een onderzoek naar de bestaande litera-
tuurr en internetgegevens betreffende België, Frankrijk, Denemarken en 
Noorwegenn valt het volgende op te merken. 

Bijj  België en Frankrijk is het van belang de betekenis van de gebruikte 
terminologiee in het oog te houden. In die landen wordt gesproken over 
'oorlogsontsnapten'' of évadés de guerre, waarvan de betekenis niet geheel 
samenvaltt met de Nederlandse term 'Engelandvaarder'. De term 'oor-
logsontsnapten'' stamt uit de Eerste Wereldoorlog, toen duizenden Fran-
see en Belgische militairen door de Duitsers krijgsgevangen werden ge-
maakt.. Wie daaruit kon ontsnappen gold als 'oorlogsontsnapte'. In 1926 
verenigdenn deze mensen zich in het Nationaal Verbond van Oorlogsont-
snaptenn (NVOO), in het Frans: Union Nationale des Evadés de Guerre 
(UNEG).100 In de context van Tweede Wereldoorlog werd opnieuw gegre-
penn naar de oude aanduiding'évadés de guerre' of waar het Fransen be-
trof,, évadés de France. Hiermee worden bedoeld Belgen of Fransen die 
vanuitt bezet gebied of - net als tijdens de jaren 1914-1918 - uit Duitse 
krijgsgevangenkampenn probeerden weg te komen om zich bij hun eigen 
Belgische,, Franse c.q. geallieerde strijdkrachten te voegen. In tegenstel-
lingg tot de Nederlandse term 'Engelandvaarders' wordt in de Franse ter-
minologiee alleen tot uitdrukking gebracht dat men uit bezet gebied ont-
snapte.. Engeland als eindbestemming wordt niet genoemd. Van de Bel-
gischee uitgewekenen zijn er dan ook velen naar Belgisch Congo gegaan, 
terwijll  de Fransen zich in groten getale vervoegden in Algiers (Noord-
Afrika),, waar de in juni 1940 naar Londen ontkomen generaal Charles de 
Gaullee in 1943 een Franse regering in ballingschap had opgezet.11 Zowel 
inn de Belgische als Franse literatuur en internetbronnen zijn alleen glo-
balee cijfers voorhanden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn circa 6100 
Belgenn naar Engeland ontkomen. Van hen zagen slechts enkelen kans om 
mett een bootje of vliegtuig de Noordzee over te steken, 70 Belgen ont-
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snaptenn via Zweden en de rest, circa 6000 man, volgde de zuidelijke rou-
te:: via Frankrijk en de Pyreneeën naar Spanje. Van die groep van 6000 
hebbenn 2000 Belgen de tocht op eigen houtje ondernomen, terwijl 4000 
hulpp kregen van een escapeorganisatie, een verzetsgroep die zich erop 
toelegdee vluchtelingen en Engelandvaarders uit bezet gebied te lood-
sen.12 2 

Inn de jaren 1941-1944 zijn in totaal ongeveer 30.000 a 35.000 Fransen de 
Pyreneeënn over geklommen. Onder hen bevonden zich ook vrouwen, 
kinderenn en bejaarden. Tot half november 1942 ontsnapten 8500 Fran-
sen,, in 1943 waren dat er 20.000 en in 1944 nog enkele duizenden.13 Van 
circaa 19.000 a 20.000 Fransen staat vast dat zij zich hebben aangesloten 
bijj  de Forces Francaises Libres (FFL). Deze Vrije Franse Strijdkrachten 
stondenn onder leiding van De Gaulle, die op 18 juni 1940 via de BBC-
radioo een oproep had gedaan aan alle Fransen om de strijd tegen Hitler-
Duitslandd voort te zetten. Van die 19.000 vrijwilligers zijn er echter 
slechtss 3400 ook daadwerkelijk in Engeland terechtgekomen; de overi-
genn weken uit naar Algiers.14 

Ookk het aantal Deense en Noorse ontsnapten is aanzienlijk, al is ook 
hierr niet duidelijk of zij werkelijk allemaal naar Engeland zijn verderge-
gaan.. Circa 18.000 Denen konden relatief gemakkelijk naar het neutrale 
Zwedenn ontkomen, door de Sont of het Kattegat per bootje over te ste-
ken.. Circa 3300 Noren zijn erin geslaagd vanaf de Noorse kust met een 
bootjee Engeland te bereiken. Zij worden 'Englandsfarere' genoemd. 
Daarnaastt hebben circa 50.000 Noren clandestien de grens naar Zweden 
overschreden.. Hoeveel er van die 50.000 Zwedengangers naar Engeland 
zijnn doorgereisd is onduidelijk, vermoedelijk circa 10.000.15 

All  met al ligt het aantal van wat we 'uitwijkers' zouden kunnen noemen 
inn een aantal landen dus aanzienlijk hoger dan in Nederland. Hoewel een 
explicietee en cijfermatige vergelijking in de geschiedschrijving niet ge-
maaktt is, wordt daarin wel gewezen op een aantal factoren die van belang 
zijn.. Zo laat De Jong doorschemeren dat het aantal Engelandvaarders uit 
anderee bezette gebieden hoger was en wijst vervolgens op het feit dat de 
Nederlandsee kustlijn door de Duitse autoriteiten gemakkelijk te bewa-
kenn viel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Noorse fjordenkust. Werd 
gekozenn voor een route over land, dan moesten vanuit Nederland vele 
grenzenn worden gepasseerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, 
vann waaruit slechts één grens (de Spaanse) overgestoken hoefde te wor-
den.16 6 
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Werkwijze,Werkwijze, bronnen en verzameling van gegevens 

Ditt proefschrift steunt op vier soorten bronnen: 

ïï archiefmateriaal; 

22 secundaire literatuur; 
33 interviews met Engelandvaarders en andere betrokkenen; 
44 een enquête waarop 192 Engelandvaarders hebben gerespondeerd. 

Dee aldus verzamelde gegevens werden in een tweetal databestanden on-
dergebracht:: een bestand met de gegevens van 1706 Engelandvaarders en 
eenn bestand met de gegevens van 598 Nederlanders, die vergeefs probeer-
denn naar Engeland te komen. De exacte gegevens zijn in de bijlagen ge-
specificeerd. . 

Alvorenss het archiefmateriaal, de twee databestanden alsmede de enquê-
tee nader toe te lichten, is het hier wellicht de plaats om aan te geven welke 
definitiee van Engelandvaarders is gehanteerd. Als Engelandvaarders heb 
ikk die Nederlanders beschouwd die vanaf 14 mei 1940 (de datum van de 
Nederlandsee capitulatie) uit bezet Nederland of een ander bezet gebied 
inn Europa naar Engeland probeerden te ontsnappen, met de bedoeling 
omm op enigerlei wijze van daaruit bij te dragen aan de strijd tegen Hitler-
Duitsland. . 

Dee gehanteerde datumgrens impliceert dat bijvoorbeeld Nederlan-
derss die in de meidagen van 1940 nog net op tijd per schip uit IJmuiden 
kondenn vertrekken, niet tot Engelandvaarders zijn gerekend. Het criteri-
umm 'bezet Nederland' impliceert dat Nederlanders, die zich vanuit het 
zuidenn van Nederland (in het najaar van 1944 bevrijd) als oorlogsvrijwil-
ligerr hebben gemeld niet in het bestand werden opgenomen. Dit gold 
ookk voor de grote aantallen Nederlandse (dwang)arbeiders die in Frank-
rijkk werkzaam waren toen dit land in de zomer van 1944 werd bevrijd en 
vervolgenss massaal naar Engeland doorstroomden. Een groepje Neder-
landerss (plus enkele buitenlanders) die in april 1945 vanuit het nog be-
zettee deel van Nederland naar Engeland vertrokken (met een redding-
boott vanaf Texel) zijn daarentegen wel in het bestand opgenomen. Het 
criteriumm 'of een ander bezet gebied' betekent dat Nederlanders die in 
Belgiëë of Frankrijk waren toen deze landen bezet raakten (of hier in de 
meidagenn van 1940 naartoe waren gevlucht) als Engelandvaarder zijn 
meegeteld,, als zij vervolgens getracht hebben naar Engeland te ontsnap-

l 88 INLEIDING 



pen.. De aanduiding'Nederland of een ander bezet gebied in Europa'be-
tekent,, dat ik Nederlanders die uit het in maart 1942 door Japan bezette 
Nederlands-Indiëë ontsnapten17, niet in het onderzoeksbestand heb op-
genomen,, al hadden zij dezelfde intentie als Nederlanders die uit bezet 
Nederlandd ontkwamen. 

Hett criterium 'Nederlanderschap' is niet in strikt juridische zin gehan-
teerd.. Sommige Engelandvaarders (met name in Nederland verblijven-
dee Duitse vluchtelingen) woonden al jaren met hun familie in Neder-
land,, hadden hier bijvoorbeeld hun opleiding genoten en waren volledig 
geïntegreerd,, maar waren in mei 1940 soms nog niet formeel genaturali-
seerdd als Nederlander. In de hier verzamelde gegevens zijn zij als 'Neder-
landers'' beschouwd. 

Hett criterium 'intentie om vanuit Engeland verder te vechten' is uiter-
aardd problematisch. Hoe een dergelijke intentie vast te stellen? Mensen 
zittenn gecompliceerd in elkaar en realiseren zich vaak niet waarom ze iets 
doen.. Afgezien daarvan is het feit dat men daadwerkelijk in Engeland 
dienstt nam bij de strijdkrachten een indicatie, maar dit bewijst op zich 
niett dat de intentie daartoe van tevoren al bestond. Er gold immers 
dienstplichtt voor alle mannelijke Nederlanders tussen 18 en 42 jaar, die 
zichh buiten bezet gebied bevonden.18 Bovendien zou een dergelijk stand-
puntt leiden tot uitsluiting van vrouwelijke Engelandvaarders (voor wie 
dee dienstplicht niet gold) en diegenen die voor militaire dienst waren af-
gekeurd.. Daarnaast was er- zoals in hoofdstuk 1 zal worden aangetoond -
bijj  Engelandvaarders dikwijls sprake van een combinatie van beweegre-
denen,, waarvan de wens om voor het vaderland te vechten er één was. 
Voorzoverr er in de diverse archieven een verhoor van de betrokken En-
gelandvaarderr beschikbaar was (en dat geldt voor ruim 1500 van de 1706 
diee in het bestand werden opgenomen), vielen de achtergronden rond 
hett vertrek meestal wel te reconstrueren en kon aan de hand daarvan 
wordenn bepaald of de persoon in kwestie aan mijn definitie beant-
woordde.. De persoonlijke beweegredenen kwamen echter niet altijd ter 
sprakee in het verhoor, zeker niet in de korte uittreksels die ik in andere 
archievenn dan die van Justitie aantrof. Bovendien heb ik uit andere bron-
nenn circa tweehonderd namen van Engelandvaarders gevonden die niet 
bijj  de verhoren waren terug te vinden.19 In al deze gevallen waar dus on-
voldoendee informatie over de motivatie beschikbaar was heb ik gepro-
beerdd deze langs andere weg te verkrijgen.20 Uiteindelijk heb ik van on-
geveerr de helft van de populatie de beweegredenen kunnen achterhalen. 

Nógg een restrictie moet worden vermeld: alleen diegenen werden aan 
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hett databestand toegevoegd die ook werkelijk in Engeland zijn aangeko-
men.. Vooral in de eerste oorlogsjaren kwam het voor dat uit Nederland 
ontsnaptee personen vanuit Spanje/Portugal rechtstreeks naar Neder-
lands-Indië,, Australië, Suriname, de Verenigde Staten of Canada reisden 
enn daar werden ingelijfd bij de Nederlandse strijdkrachten. Zij ontvin-
genn daar ook hun militaire training (vergelijk de opleiding voor piloten 
enn ander luchtmachtpersoneel op de Amerikaanse vliegbasis Jackson) 
enn zijn gedurende de hele oorlog nooit in Engeland geweest. Om hoeveel 
personenn het gaat is onduidelijk, vermoedelijk enkele tientallen. 

Hetzelfdee geldt voor een groep die Engeland trachtte te bereiken via 
Zwitserland.. In december 1944 zijn 480 van deze mensen onder militaire 
begeleidingg via het grotendeels bevrijde Frankrijk richting Engeland ge-
reisd.. In Parijs werd het konvooi gesplist: 180 gingen door naar Engeland 
(enn gelden dus in dit onderzoek als Engelandvaarders), de 300 overigen 
werdenn naar gevechtsposities in Zeeland gedirigeerd en daar als militair 
ingezet.211 Zij hadden dezelfde intenties als diegenen die wél in Engeland 
aankwamen,, maar aangezien zij dat land niet bereikten zijn zij niet in de 
groepp 'Engelandvaarders' opgenomen. 

Samenvattendd beantwoordt de onderzoekspopulatie aan de volgende 
vierr criteria: 

11 clandestien vertrek tijdens de bezetting; 
22 oogmerk om aan geallieerde kant mee te vechten; 
33 de status van burger of ingezetene van Nederland; 
44 daadwerkelijke aankomst in Engeland. 

Hett is duidelijk dat de samenstelling van de onderzoekspopulatie hier-
meee in een aantal gevallen arbitrair is, zij het dat dit zeker niet in overwe-
gendee mate zo is. Maar het was de enige methode om zo precies mogelijk 
dee groep te bepalen, in aansluiting op de overwegingen die in de oorlogs-
jarenn hebben gegolden. 

Inn dat kader wil ik nogmaals wijzen op de aard van het belangrijkste 
bronnenmateriaall  dat mij ten dienste stond: de verhoren die de Neder-
landsee veiligheidsdiensten de Engelandvaarders hebben afgenomen. 
Voorr een groot deel gebeurde dat in Londen, maar sommige Engeland-
vaarderss werden ook onderweg al door vertegenwoordigers van de Ne-
derlandsee regering ondervraagd. Het Bureau Inlichtingen had in neutra-
lee landen als Zweden, Zwitserland, Spanje en Portugal vestigingen, waar 
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eenn voorlopig antecedentenonderzoek bij Engelandvaarders werd ver-
richtt vóór zij naar Engeland werden doorgestuurd.22 

Dee vraag is natuurlijk in hoeverre deze verhoren een volledig en waar-
heidsgetrouww beeld geven van de Engelandvaarders. Deze rapporten wa-
renn het resultaat van ondervragingen. Met andere woorden: de onder-
vragerr had een sturende rol. Niettemin is het voor de onderzoeker van 
belangg te weten dat de ondervraging volgens een vast protocol verliep en 
datt elke Engelandvaarder aan het begin van het verhoor de gelegenheid 
kreegg zijn levensloop te geven en in eigen woorden het verhaal van zijn of 
haarr ontsnapping te doen. In het uiteindelijke rapport werd dit door de 
ondervragerr zoveel mogelijk in de bewoordingen van de ondervraagde 
opgetekendd en regelmatig werd de betrokken Engelandvaarder ook let-
terlijkk geciteerd.23 Op deze gronden neem ik aan dat de verhoren - mits 
zijj  met de vereiste bronnenkritiek worden benaderd - een verantwoorde 
basiss zijn voor een onderzoek naar de drijfveren en achtergronden van 
Engelandvaarders. . 

Hett door mij opgebouwde databestand van in Engeland aangekomen 
Engelandvaarderss bevat de gegevens van 1706 Nederlanders: 1658 man-
nenn en 48 vrouwen. Dit is dus de onderzoekspopulatie. De over hen ver-
zameldee gegevens (variërend van hun naam, geboortedatum, opleiding, 
beroep,, godsdienst tot informatie over hun verzetsverleden, vluchtweg 
enn militaire bestemming) vormen de basis voor de in dit proefschrift op-
genomenn tabellen en grafieken. De onderzoekspopulatie van 1706 Enge-
landvaarderss komt naar mijn idee dicht in de buurt van het werkelijke 
aantall  Engelandvaarders, maar ik pretendeer niet dat ik met deze 1706 
werkelijkk alle Engelandvaarders heb achterhaald. Omdat het pas eind 
1941,, begin 1942 vaste regel werd dat Engelandvaarders na door de Engel-
senn te zijn gescreend ook door Nederlandse instanties werden verhoord, 
iss het niet ondenkbaar dat sommige vroege Engelandvaarders niet zijn 
ondervraagd.. Bovendien is na de oorlog door de diverse departementen 
diee verhoren in hun archieven bewaarden flink met dit bronnenmateri-
aall  'geschoven'. Verhoren werden indertijd gelicht, opgenomen in andere 
archiefbestandenn of raakten 'gewoon' zoek. 

Daarnaastt is een databestand aangelegd van personen die betrokken 
warenn bij een mislukte poging Engeland te bereiken. Het gaat hier om 
5988 mensen. Dit databestand is gebaseerd op, ten eerste, de verhoren van 
aangekomenn Engelandvaarders. Daaruit viel soms informatie te distille-
renn over mislukte pogingen tot Engelandvaart. Soms hadden die Enge-
landvaarderss namelijk zelf één of meer eerdere, mislukte pogingen ge-
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daan.. Zij verwezen ook regelmatig naar mislukte pogingen van anderen, 
diee bijvoorbeeld waren gearresteerd. Veel informatie over gestrande En-
gelandvaarderss is voorts afkomstig uit secundaire literatuur: monogra-
fieënfieën over verzet en vervolging, de geschiedenis van een bepaalde stad of 
streekk tijdens de Tweede Wereldoorlog en egodocumenten. In (oor-
logs)herinneringenn zijn nogal eens verwijzingen te vinden naar een mis-
luktee poging tot Engelandvaart van de auteur zelf of van anderen. In de 
memoiress van het CHU-Tweede-Kamerlid jkvw. C. Wttewaal van Stoet-
wegenn (1901-1986) viel bijvoorbeeld te lezen dat haar jongste broer Oncko 
inn 1943 samen met de uit Curacao afkomstige student rechten George 
Maduroo een poging deed om naar Zwitserland te ontsnappen. Beiden 
werdenn onderweg gearresteerd. De broer van de freule overleefde het 
concentratiekampp Sachsenhausen; Maduro, naar wie na de oorlog de 
Haagsee miniatuurattractie Madurodam werd vernoemd, overleed in fe-
bruarii  1945 in Dachau.24 

Anderee bronnen voor het bestand van gestrande Engelandvaarders 
warenn een aantal archieven van de Duitse strafrechtspraak in Nederland 
enn de namenlijsten als die op het zogenaamde 'Vijfluik' , een gedenkteken 
voorr omgekomen Engelandvaarders, dat in 1949 in de kapel op de Erebe-
graafplaatss te Loenen is opgericht. 

Voorall  de informatie over deze groep was lastig te beoordelen. Vaak 
wass het relaas van zo'n mislukte poging tot Engelandvaart diverse keren 
doorverteldd c.q. overgeschreven, waardoor er allerlei onnauwkeurighe-
denn in waren geslopen. Door terug te keren naar de (meest) oorspronke-
lijkee bron en eventuele nog in leven zijnde betrokkenen of familieleden 
opp te sporen, kon ik in een aantal gevallen de juiste toedracht boven wa-
terr krijgen.25 Het was echter niet mogelijk om alle gevonden meldingen 
vann mislukte pogingen op een dergelijke manier te checken. Een schrif-
telijkee neerslag van wat gebeurde is meestal niet voorhanden, terwijl fa-
milieledenn en andere betrokkenen vaak al overleden zijn. 

Doorr de geheimhouding waarmee Engelandvaart vanzelfsprekend 
omgevenn was en door het verstrijken van de tijd is de werkelijke omvang 
vann het verschijnsel 'pogingen tot Engelandvaart' niet meer te achterha-
len.. Met nadruk moet dan ook worden opgemerkt, dat het aantal van 598 
Nederlanderss die vergeefs naar Engeland probeerden te komen slechts 
eenn indicatie vormt. 
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Tott slot wil ik enkele opmerkingen maken over de enquête die begin 1997 
werdd uitgezet in De Schakel het orgaan van de Stichting Genootschap 
Engelandvaarders.. Doel van deze enquête was: 

11 nog in leven zijnde Engelandvaarders, in aanvulling op de verhoren uit 
hett archief, te vragen naar hun motivatie, eventuele aanleiding tot hun 
vertrek,, vluchtweg et cetera; 

22 meer te weten te komen over de periode na aankomst in Engeland; 
33 ook gestrande Engelandvaarders - die immers bij de verhoren ontbre-

kenn - naar hun ervaringen te kunnen vragen. Tot de leden van het Ge-
nootschapp Engelandvaarders behoren namelijk ook diegenen die En-
gelandd niet hebben gehaald. 

Ditt betekent dat het hierdoor mogelijk werd op een tweetal punten be-
langrijkee gegevens te verwerven. Ten eerste werd het mogelijk een nader 
beeldd te krijgen van de verhoren (en dat wil zeggen van de manier waar-
opp de verhoren werden afgenomen en daarmee dus ook de waarde van 
mijnn belangrijkste bronnenmateriaal). Daarnaast werd het mogelijk 
enigszinss zicht te krijgen op de periode na aankomst in Engeland (waar 
hett belangrijkste bronnenmateriaal uiteraard geen gegevens over bevat-
te).. Dat wil zeggen of zij door de koningin waren ontvangen, voor welk 
krijgsmachtdeell  zij hadden gekozen en in een aantal gevallen hoe hun le-
venn verder verlopen was. 

Vann de circa 500 leden die het Genootschap Engelandvaarders in 1997 
teldee hebben er 192 op de vragenlijst gerespondeerd. De respons bedroeg 
duss 38 procent. Van die 192 deelnemers aan de enquête (186 mannen en 6 
vrouwen)) waren 157 Engelandvaarders in Engeland aangekomen, de 
overigee 35 hadden daartoe een of meer vergeefse pogingen gedaan of wa-
renn wel ontsnapt maar reisden niet door naar Engeland.26 

Uiteraardd moeten de hiermee verkregen gegevens met de gebruikelijke 
bronnenkritischee zin worden gehanteerd. Ten eerste moet voortdurend 
bedachtt worden dat het aantal respondenten klein was in verhouding tot 
hett totale aantal Engelandvaarders. Aan de uitkomsten kunnen dus ook 
geenn algemeen geldende uitspraken over de hele groep worden ontleend. 
Bovendienn moet in het oog worden gehouden dat in de herinnering van 
dee betrokkenen vertekeningen zijn opgetreden, alleen al gezien het feit 
datt sinds de oorlog inmiddels ruim 60 jaar verstreken zijn. 

Maarr de enquête bleek in een aantal opzichten een belangrijk instru-
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ment,, zowel om het bronnenmateriaal te kunnen beoordelen, maar 
voorall  ook omdat het de mogelijkheid bood met een aantal Engeland-
vaarderss in contact te komen. De vele dozen archiefmateriaal die ik in de 
afgelopenn jaren heb doorgeworsteld dreigden mij wel eens te doen verge-
tenn dat mijn onderzoek ging over mensen van vlees en bloed. De vele 
persoonlijkee contacten met Engelandvaarders (per telefoon, brief, 
e-maill  of in een interview) brachten 'de mens' achter het dossier echter 
directt weer in beeld. Ik heb die contacten als zeer waardevol ervaren en 
denkk er met plezier aan terug. 
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