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1 1 

Beweegredenen n 

S.. Timmers Verhoeven beschrijft in zijn memoires hoe hij samen met 
eenn groep andere Nederlanders na een afmattende tocht over de Pyre-
neeënn in maart 1944 in Spanje arriveerde. Behalve door de Spaanse poli-
tie,, de Guardia Civil , werden zij ook ondervraagd door de Nederlandse 
ambtenaarr E. Hertzberger, een in Spanje gestationeerde medewerker van 
hett Londense Bureau Inlichtingen (B I ).X Hij vroeg hun onder andere wat 
dee reden van hun vertrek uit Nederland was geweest. Timmers Verhoe-
venn wist daarop geen antwoord: 

Dezee voor ons zo absurde vraag was zo'n doffe tegenstelling met 
watt wij hadden meegemaakt, dat wij zogezegd met de bek vol tan-
denn zaten. De onlogica was gewoon te veel voor ons vermoeide be-
vattingsvermogen.. De goede man [...] kreeg dan ook de meest 
bizarree antwoorden. De een zei: 'Ik ging weg voor Koningin en Va-
derland'' of een andere, wat meer originele inborst kwam met 'Voor 
mijnn familie.' Er was er een onder ons die zei 'Voor mijn nageslacht'. 
Ditt was duidelijk een voltreffer want Hertzberger vroeg onmiddel-
lijk :: 'Hoeveel kinderen heeft u dan wel?' Het antwoord daarop was 
[...]:: 'Die heb ik nog niet, maar ik ga ze wel maken, dat beloof ik u.' 
Mett elkaar hebben we er nogal wat over gediscussieerd, maar een 
kortt antwoord hebben we nooit kunnen vinden, want het was ge-
woonn logisch voor ons dat we zijn gegaan.2 

Dee journalist Mathieu Smedts, die in 1942 bij een poging via Zwitserland 
tee ontsnappen werd gearresteerd, vatte het bondig samen. 'Er was één 
dringendee reden om het land te verlaten: de Duitsers waren er.'3 

Zowell  Timmers Verhoeven als Smedts zag zijn besluit om te vertrek-
kenn als een logisch en rechtstreeks gevolg van de bezetting. Nederland 
wass door de vijand onder de voet gelopen en moest worden bevrijd. Voor 
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henn betekende dat: een reis naar Engeland om van daaruit aan geallieer-
dee zijde de strijd tegen Duitsland te voeren uit liefdee voor het vaderland. 

Zoo vanzelfsprekend het voor deze twee was, zo intrigerend blijf t de 
vraagg wat Engelandvaarders ertoe dreef om een gevaarlijke tocht te on-
dernemen,, waarmee zij zelfs hun leven riskeerden. Het antwoord op die 
vraagg lag niet voor iedereen zo simpel en eenduidig als hier wordt ge-
schetst,, omdat de werkelijkheid nu eenmaal zelden simpel en eenduidig 
is.. Zeker, vaderlandsliefde was een belangrijke drijfveer, al had dit niet 
voorr elke Engelandvaarder dezelfde inhoud. Maar het was niet het enige 
motief:: naast patriottisme hebben vele andere beweegredenen een rol 
gespeeld.. Een enkel voorbeeld kan dit verduidelijken. Jan Steman uit het 
Limburgsee Simpelveld werkte als arbeider in een van de staatsmijnen. 
Hijj  had als dienstplichtig militair de Duitse inval meegemaakt en was in 
dee zomer van 1940 gedemobiliseerd. Sinds dat moment was hij - naar ei-
genn zeggen - van plan naar Engeland te gaan, maar hij wist niet hoe. In 
hett begin van 1942 kwam hij een paar keer in botsing met de Duitse auto-
riteiten,, onder andere omdat hij had geweigerd om op zondag te werken. 
Diee zondagsarbeid was vanaf maart 1942 door de bezetter verplicht ge-
steldd om de steenkoolproductie, die onder meer door langzaam-aan-
actiess van mijnwerkers achterbleef, te verhogen.4 Toen hij op 18 mei 1942 
vann een agent van de mijnenpolitie de waarschuwing kreeg dat hij zou 
wordenn gearresteerd, besloot hij de volgende dag samen met een vriend 
tee vertrekken, zonder veel voorbereiding en met slechts ƒ18,- op zak.5 

Dee stemming onder de Nederlandse bevolking was tijdens de bezet-
tingg overwegend anti-Duits. In principe zullen dus vermoedelijk veel 
Nederlanderss bereid zijn geweest om naar Engeland te gaan en van daar-
uitt te vechten voor de bevrijding van het vaderland. Toch hebben slechts 
circaa 1700 Nederlanders dit werkelijk gedaan. Op een bevolking van 
8.833.9777 inwoners (op 31 december 1939) is dat een percentage van 0,02 
procent.6 6 

Dee wil om te vertrekken alléén was bovendien niet toereikend, men 
moestt ook over de mogelijkheid beschikken om de tocht naar Engeland 
tee ondernemen. Aan zo'n reis waren tal van praktische problemen en ge-
varenn verbonden, die veel mensen zullen hebben afschrikt. Daarnaast 
zijnn ook leeftijd en gezinssituatie bepalend geweest. Het moge duidelijk 
zijnn dat een vaderlandslievende veertiger met baan, vrouw en kinderen 
minderr snel geneigd was alles en iedereen in de steek te laten, dan bij-
voorbeeldd een scholier die net eindexamen had gedaan. Het is verder evi-
dentt dat karaktereigenschappen als vasthoudendheid, vindingrijkheid 
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enn ondernemingszin bevorderend hebben gewerkt. Een dergelijke per-
soonlijkheidsstructuurr zorgde ervoor dat mensen - ondanks beperkin-
genn en tegenslagen - tóch naar Engeland probeerden te ontsnappen en 
daartoee zelfs meerdere pogingen waagden. 

Loss van dit alles is er nog een andere factor van belang geweest. Ik doel 
hierr op de dwangmaatregelen van het Duitse bestuur in Nederland, 
waarmee—naarmatee de bezetting langer duurde - meer en meer Neder-
landerss te maken kregen. Bij menig Engelandvaarder hebben deze 
dwangmaatregelenn (mede) een rol gespeeld bij hun besluit om te ver-
trekken.. Zij vormden een soort pushfactor, een begrip dat onder meer in 
migratieonderzoekk wordt gebruikt om negatieve omstandigheden aan 
tee duiden die mensen ertoe brengen om hun huidige verblijfplaats te ver-
laten.. Zo zag Steman zich door zijn dreigende arrestatie min of meer ge-
dwongenn om zijn tot dan toe vage Engelandvaardersplannen ten uitvoer 
tee brengen. Het tegenovergestelde, de pullfactor, is in deze context het 
verlangenn om daar te zijn waar geen Duitsers waren, in het land dat de 
geallieerdee strijd tegen nazi-Duitsland aanvoerde: Engeland. 

Ditt eerste hoofdstuk vormt een poging om dit ingewikkelde complex 
vann al dan niet persoonlijke motieven van Engelandvaarders en daarmee 
samenhangendee 'publieke' omstandigheden gedurende de jaren 1940-
19455 te ontrafelen. Daartoe worden eerst de beweegredenen behandeld 
diee uit het onderzoeksmateriaal naar voren komen en die in vijf hoofd-
motievenn uiteenvallen.7 Bij elk hoofdmotief is weer een aantal submotie-
venn te onderscheiden, die schematisch als volgt zijn weer te geven: 

Vaderlandsliefdee - woede over inval 
-- plichtsgevoel 
-- vechten voor bevrijding 
-- iets willen doen voor goede zaak 
-- zich ter beschikking stellen van de 

Nederlandsee regering in Londen 
Oranjj  egezindheid - sympathie voor/trouw aan koningin 
Vrijheidszinn - onder druk van bezetter uit willen 

-- niet lijdzaam willen toezien terwijl bezetter 
zijnn gang gaat 

Zuchtt naar avontuur - behoefte aan verandering 
-- iets van de wereld willen zien 

Privé-problemenn - problemen in relationele sfeer 
-- problemen op het werk 
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Vervolgenss wordt nader ingegaan op de 'publieke omstandigheden' tij -
denss de bezetting, die naast de motivatie bij velen een rol hebben ge-
speeldd in de afweging rond het vertrek. Om duidelijk te maken welke 
pushfactorenn er speelden volgt eerst een overzicht van het Duitse bezet-
tingsbeleid,, toegespitst op bepaalde dwangmaatregelen als de vervolging 
vann joden en de arbeidsinzet. Aan de hand van diverse voorbeelden 
wordtt daarna getoond hoe dergelijke nijpende omstandigheden de 
doorslagg konden geven tot een besluit om naar Engeland te ontsnappen. 

Verzetsliedenn die in opdracht Engelandvaarder werden, bijvoorbeeld 
omm berichten naar Londen over te brengen, horen eigenlijk niet thuis in 
hett bovenstaande rijtje. Niettemin kwamen ook dit soort pragmatische 
redenenn voor. Zij worden apart behandeld in de daaropvolgende para-
graaf.. Tot slot wordt de motivatie van (de weinige) vrouwelijke Enge-
landvaarderss toegelicht. 

'' Voor Nederland en Oranje' en andere motieven 

Dee Duitse inval op 10 mei 1940 en de Nederlandse capitulatie vier dagen 
laterr lag voor vrijwel alle Engelandvaarders aan de basis van hun besluit 
omm naar Engeland te gaan. Welke verpletterende indruk 'mei '40' maak-
te,, wordt duidelijk uit de woorden van een Engelandvaarder die bij het 
uitbrekenn van de oorlog nog maar 15 jaar was: 

Ikk was zeer beschaamd en teleurgesteld door de snelle capitulatie 
vann Holland. In mei 1940 hadden 'wij ' 300.000 man gemobiliseerd 
enn werden verslagen door drie Duitse divisies met 45.000 man. Zo-
draa ik oud genoeg was, wilde ik naar Engeland, officier worden en 
tonenn hoe het te doen...8 

Ookk het bombardement op Rotterdam, waarmee de Duitsers de Neder-
landsee overgave hadden afgedwongen, speelde een rol: 'Ik heb als militair 
Rotterdamm (10-14 mei 1940) meegemaakt,' aldus een andere Engeland-
vaarder,, 'en het was daar dat ik besloot, hoe dan ook, door te strijden.'9 

Menn moet er rekening mee houden dat in dergelijke uitspraken zo veel 
jaarr na dato sprake kan zijn van enige vertekening en rationalisatie ach-
teraf.. Daarom hoeven die uitspraken echter nog niet onoprecht te zijn. 
Sommigee Engelandvaarders zijn zich trouwens terdege van dit probleem 
bewustt en beschrijven hun motivatie nuchter, afstandelijk en met gevoel 

288 BEWEEGREDENEN 



voorr nuances. E. Asselberghs, die in mei 1940 ook nog zeer jong was, 
schrijftt bijvoorbeeld: 

Ikk vond de invasie en de overweldiging van Nederland onvoorstel-
baar'gemeen'' en ongerechtvaardigd. Toen ik [...] na de overgave 
eindelozee colonnes Duitse soldaten langs zag komen rijden en zag 
datt het écht waar was, nam ik me tóen al voor, als ik ertoe in staat 
zouu zijn, mee te zullen werken om die ontstane toestand ongedaan 
tee maken, 'de vijand te verdrijven'. 

Hijj  voegt daaraan toe: 

Datt klinkt erg patriottisch en dat was het ook wel, maar patriottis-
mee zoals een kind dat kan beleven... Toch is in de daaropvolgende 
jarenn het voornemen blijven bestaan, gegroeid zelfs, door het zien 
vann de dingen die er in het land gebeurden.10 

Ookk Engelandvaarder RL. baron D'Aulnis de Bourrouill is van mening 
datt men vaderlandsliefde niet in 'van die heldhaftige, zwaar gedramati-
seerdee termen moet zien'. Bij hem was het veeleer de strijd in mei 1940 die 
hemm deed besluiten door te vechten: 

Wijj  hadden een goede lichting soldaten, die batterij was geweldig 
solidair.. Als je dan besluit om door te strijden, dan komt dat veeleer 
voortt uit loyaliteit met je medestrijders, gekoppeld aan dat be-
dreigdee gevoel voor de hele samenleving, jouw eigen samenleving. 
Daarbijj  komt nog dat ik me ronduit ergerde aan Duitsers. Schreeu-
werig,, altijd lawaai, autoritair. Dus ik vond: Nederland daar blijf je 
vanaf!!  Dat is van mij. Die tuin is van ons. Dat soort primitieve ge-
dachtenn zijn uiteindelijk veel waarachtiger, veel krachtiger dan het 
begripp 'vaderlandsliefde'.11 

Somss gold de loyaliteit van Engelandvaarders niet alleen Nederland, 
maarr ook of vooral het Nederlandse grondgebied overzee. Toen Neder-
lands-Indiëë in maart 1942 door de Japanners werd bezet, was dit voor di-
versee Engelandvaarders reden om op weg te gaan en vanuit Engeland de 
strijdd tegen Japan aan te binden. Vaak waren deze Engelandvaarders in 
Nederlands-Indiëë geboren (dat gold voor 11 procent van de onderzoeks-
populatie12),, hadden daar nog familie wonen of waren als KNiL-militai r 
inn dit gebied actief geweest. 
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Behalvee woede en verontwaardiging over de inval, was het niet zelden 
ookk plichtsgevoel dat Engelandvaarders ertoe bracht de stap te wagen. 
Ditt gold bijvoorbeeld voor Jan van Lelyveld, destijds student rechten, die 
inn 1943 een (mislukte) poging tot Engelandvaart deed: 

Mij nn grootvader en overgrootvader, ze heetten ook allebei Jan, wa-
renn militair. Alleen, ze hadden nooit een oorlog meegemaakt. Ik 
dacht:: nu is het oorlog, het kan niet zo zijn dat deze Jan geen poot 
uitsteekt...13 3 

Dee meeste Engelandvaarders wilden, net als Van Lelyveld, als militair 
deelnemenn aan de strijd tegen Duitsland. Zij wilden dienst nemen bij de 
Nederlandsee strijdkrachten in Engeland. Er waren er ook die hun bijdra-
gee in meer neutrale termen omschreven. Zij wilden naar Engeland om 
'ietss te doen voor Nederland' of'mee te werken aan de bevrijding'. Ande-
renn formuleerden het nog algemener: zij stelden zich 'ter beschikking 
vann de Nederlandse regering in Londen'. Die regering werd geacht uit te 
makenn welke vorm die bijdrage moest aannemen. 

Hett 'iets doen voor de goede zaak' kon natuurlijk ook in Nederland zelf 
plaatsvindenn in de vorm van ondergrondse activiteiten tegen de bezetter. 
Vann 848 Engelandvaarders, ongeveer de helft van de onderzoekspopula-
tie,, is het verzetsverleden bekend. Van deze groep hebben 342 Engeland-
vaarderss verzetsactiviteiten gepleegd (40 procent). Dat was verzet in de 
ruimstee zin van het woord en omvatte ook incidenteel en symbolisch 
verzet,, zoals het af en toe doorgeven van illegale blaadjes of het dragen 
vann een goudsbloem in het knoopsgat als teken van aanhankelijkheid 
aann het Huis van Oranje. Ook waren daarbij enkele Engelandvaarders 
diee aangaven in het verzet te zijn geweest, maar die niet vertelden waaruit 
datt verzet bestond. Beperken wij ons tot deelname aan georganiseerd en 
systematischh verzet, sabotage, spionage en gewapend verzet dan daalt de 
400 procent naar 27 procent (zie tabel 2). De conclusie luidt, dat van de 848 
Engelandvaarderss van wie het verzetsverleden bekend is een meerder-
heidd (60 procent) nooit iets met verzet te maken heeft gehad. Dat was 
meestall  niet omdat zij niet wilden, maar omdat het moeilijk was om aan-
sluitingg te vinden bij een verzetsgroep. Hoe moeilijk dat was blijkt uit de 
woordenn van Engelandvaarder Maarten Cieremans: 

Ikk had mij net als vele anderen toen graag bij het verzet willen aan-
sluiten,, maar er is nergens een huis met een bord 'Aanmeldingsbu-
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reauu voor het verzet'. Hoe vind je dat? Je moet toevallig worden op-
gemerktt door iemand die daarin iets te zeggen heeft. Die laat jou 
eenn boodschapje doen en die denkt: ja, dat lijk t me wel een geschikt 
jochie.. En dan heb je kans dat je erin komt.14 

Wanneerr het niet lukte om bij de illegaliteit te komen, was naar Engeland 
gaann een goed alternatief om toch iets 'tegen de Duitsers' te kunnen on-
dernemen.. Van degenen die er wél bij betrokken raakten (of zelf een 
groepjee startten), merkten velen dat het (vroege) verzet nogal amateu-
ristischh was en weinig effect sorteerde. Een van hen, de al genoemde 
D'Aulnis,, besefte toen dat 'ondergronds bezig zijn een vak is dat je moet 
leren'.. In zijn opinie moest hij daarvoor naar Engeland en dus werd hij 
Engelandvaarder.15 5 

Voorr anderen was het 'goedbedoelde amateurisme' van de onder-
grondsee reden om juist niét tot een verzetsgroep toe te treden, maar in 
plaatss daarvan naar Engeland te gaan. Zij wilden liever 'met open vizier 
strijden'166 of hadden het idee in Engeland 'nuttiger te zijn' voor de strijd 
tegenn Duitsland17 dan wanneer zij in Nederland bleven. Weer anderen 
achttenn zichzelf niet geschikt voor ondergronds werk: 

Ikk achtte mij niet geschikt voor ondergronds verzet en had er niet 
genoegg moed voor. Het kwam mij voor, dat mijn kansen beter wa-
ren,, wanneer ik zou proberen om tegen de bezettende macht te 
vechtenn in uniform...18 

E.. Pannenborg had een soortgelijke redenering. 'Ik zat dicht genoeg bij 
hett verzet,' zegt hij in een interview: 

omm me te kunnen indenken, te weten wat ik daarvoor zou moeten 
opbrengen.. [...] Ik bedoel hiermee: 't grote verzet, ik wist dat ik 
daarvoorr niet geschikt was. Ie moest iemand anders worden, stalen 
zenuwenn hebben...19 

Behalvee liefde voor het vaderland speelde ook trouw aan en sympathie 
voorr de naar Londen uitgeweken koningin Wilhelmina een rol in de mo-
tivatie.. Voor de marineofficier Ch. Douw van der Krap bijvoorbeeld was 
het,, zodra de capitulatie een feit was, duidelijk dat hij naar Engeland 
moestt zien te komen. 'Iedere Nederlandse jongen', en zeker hij als mili -
tair,, had volgens hem de plicht om de koningin naar Engeland te volgen. 
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Hett was zijn vaste overtuiging dat daar, buiten Nederlands grondgebied, 
strijdkrachtenn zouden worden bijeengebracht en dat Wilhelmina om die 
redenn het land had verlaten. In die visie stond Douw van der Krap op dat 
moment,, mei 1940, nog vrijwel alleen. Collega's en superieuren bij de 
marinee zagen hem - zo had hij de indruk - als een soort Don Quichot, 
'eenn emotionele doordrammer, die niet wilde aanvaarden dat we totaal 
verslagenn waren'.20 Ook buiten militaire kringen was er teleurstelling, 
verbitteringg en onbegrip over het haastige vertrek van de koningin naar 
Londen.. Zo werd in Twente op straat het portret van Wilhelmina ver-
scheurd.. Ook zijn er berichten over Nederlanders die in woede hun rid-
derordenn weggooiden.21 Maar geleidelijk wist Wilhelmina haar geschok-
tee onderdanen door haar toespraken vanuit Londen nieuw vertrouwen 
tee geven en tot verzet tee inspireren. Hoe snel dat proces zich voltrok is on-
duidelijk,, maar dat de koningin terugkeerde in de volksgunst is onmis-
kenbaar.222 Nederlands bekendste Engelandvaarder, Erik Hazelhoff 
Roelfzema,, was direct al in mei 1940 opgetogen over de manier waarop 
dee koningin vlak na haar aankomst in Engeland via de BBC-radio 'fel van 
leerr [trok] tegen Hitler en zijn trawanten': 

Mijnn oren tuitten ervan, als ik dacht aan het kleine, ronde poppe-
tje,, dat zo hoffelijk heen en weer boog in de gouden koets, nog niet 
zolangg geleden. Dit was geen vluchtelinge die sprak, maar iemand 
diee de strijd zojuist had aangebonden. Welnu, dan wij ook. We wa-
renn er nog. Alleen het leger had zich overgegeven, we hadden een 
veldslagg verloren. Net als Engeland. Meer niet.23 

Dee populariteit van het koningshuis had vanaf 1898, toen Wilhelmina de 
troonn besteeg, diverse ups en downs gekend. Tijdens haar periode van 
ballingschapp in Londen groeide de koningin echter na verloop van tijd 
uitt tot een onbetwistbaar symbool van onverzettelijkheid. Haar stand-
vastigheidd en totale afwijzing van 'de moffen', zoals zij de Duitsers placht 
tee noemen, maakten haar bij brede lagen van de bevolking zeer geliefd. 
Zelfss in communistische kringen, waar men vanouds toch niet erg voor 
dee monarchie was geporteerd, werden haar toespraken hogelijk gewaar-
deerd.244 De bewondering voor Wilhelmina grensde bij sommigen zelfs 
aann verering. Iets daarvan klinkt door in de woorden van Gerard Rutten, 
diee na zijn aankomst in Engeland in 1943 als medewerker van de Rijks-
voorlichtingsdienstt veel met de koningin te maken kreeg. 'Het vuur 
branddee Oranje...' schreef hij in een terugblik in 1962. 'Dit vuur ver-
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warmdee ons in de doodse kilte van de oorlogsjaren en was een lichtbaken 
inn de duisternis van de bezetting en oorlog.'25 Toch moet de toewijding 
vann Engelandvaarders aan het koningshuis ook weer niet worden over-
dreven.. Het staat vast dat koningin Wilhelmina enorme populariteit bij 
Engelandvaarderss verwierf, nadat zij in Londen waren aangekomen. De 
koninginn ontving hen immers op de thee, luisterde met grote aandacht 
naarr hun verhalen over bezet Nederland en beschouwde hen als bood-
schapperss van haar geknechte volk. Maar of Wilhelmina bij alle Enge-
landvaarderss ook al zo geliefd was vóór zij vertrokken en of Engeland-
vaarderss als groep grotere aanhangers van het Huis van Oranje waren 
dann andere Nederlanders, zijn vragen die moeilijk of niet kunnen wor-
denn beantwoord.26 

Dezelfdee kanttekeningen zijn te plaatsen bij het begrip 'patriottisme'. 
Iemandd als de schrijver/journalist Jacques Gans, die Engeland in 1943 be-
reikte,, had bijvoorbeeld weinig op met het woord Vaderland'. In zijn in 
19511 gepubliceerde boek Het vege lijf  legt de toenmalige bohémien en 'be-
roepsdwarsligger'' Gans uit waarom: 

InIn dat woord [vaderland, ad\ zit voor mijn gevoel een teveel aan 
plechtigheid.. Het klinkt te gedragen en te gezwollen. [... ] Ook 'pal 
staan'' voor onze driekleur heeft me steeds een liefhebberij geleken 
voorr bijzonder primitieve zielen. [...] ...onweerlegbaar lijk t mij het 
woordd van de oude Léautaud, dat het eerste vaderland op aarde het 
levenn is. Ik ben aan dit leven gehecht, meer dan aan welk vaderland 
ook.. En nooit was ik zo aan het leven gehecht als in de toestand van 
dee woede der vaderlanden, die oorlog heet.27 

Waaromm Jacques Gans dan toch naar Engeland ging? Omdat een vriend 
uitt het verzet, P.A.M. Pooters, hem daar om vroeg en ook omdat hij het 
verderfelijkee nationaal-socialisme tijdens een verblijf in Berlijn in de ja-
renn dertig al had bestreden. Maar de hoofdreden was waarschijnlijk dat 
hijj  het gezag van de nieuwe machthebbers, de Duitsers, niet wenste te ac-
cepteren.. Van jongs af aan leek hem immers 'niets verleidelijker dan de 
spott drijven met hen die van tevoren aankondigen, dat er met hen niet te 
spottenn valt'.28 Gans was een uitzondering, wiens denkbeelden over patri-
ottismee beslist niet model staan voor de 'gemiddelde' Engelandvaarder. 
Tochh waren er meer, die zich - zij het niet zo extreem als hij - ongemakke-
lij kk voelden bij het woord 'vaderland'. Een deelnemer aan de enquête 
schrijft: : 
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'Vaderlandsliefde'wass voor mij een te gezwollen woord. Het was 
eerderr een gevoel van onrust, de behoefte uit Nederland weg te 
kunnen,, beseffend datje in Engeland echt iets zou kunnen doen.29 

Aann de wens om 'te vechten voor de bevrijding' werd door sommige En-
gelandvaarderss toegevoegd, dat zij niet 'werkeloos' of'lijdzaam' wilden 
toezienn hoe de bezetter in Nederland zijn gang ging. Hieruit spreekt een 
gevoell  van machteloosheid, van 'opgesloten zijn'. Nederland was bezet, 
dee grenzen werden hermetisch gesloten en het openbare en persoonlijke 
levenn kwam - geleidelijk aan - onder een steeds verdergaande Duitse 
controle.. De inwoners van dat bezette Nederland zaten letterlijk en fi-
guurlijkk Vast'. Dit gevoel van onvrijheid was voor menig Engelandvaar-
derr misschien wel net zo bepalend voor het vertrek als het streven het va-
derlandd te dienen. Voor Cieremans was het een van de hoofdoorzaken 
vann zijn Engelandvaart: 

Jee wilde niet steeds langer onder die druk, van dit mag niet en dat 
magniet.. [...] Je ging dingen doen omdat het niet mocht... uit ba-
lorigheid.. Inde spertijd naar mijn meisje... [...] Dat soort dingen ga 
jee doen uit opstandigheid. [...] Ik wilde vrijheid. En die ken je pas 
alss je hem kwijt bent.30 

Hett leven tijdens de bezetting was voor iedereen zorgelijk, zwaar en de-
primerend.. Voor jongeren was het bovendien dodelijk saai. Een van die 
zichh vervelende adolescenten was de journalist W.L. Brugsma, die in 1943 
negentienn jaar oud was. 'Omdat er een avondklok heerste,' schrijft hij in 
zijnzijn memoires, 

duurdenn de huisfeestjes tot zes uur 's ochtends: patriottisch vrijen. 
Iederee vorm van werken werd beschouwd als een vorm van colla-
boratiee en zo heerste een vaderlandslievende vorm van 'dolce far 
nientee > gevuld met anglofiele bezigheden als het lezen van boeken 
vann 'Sapper' over de Eerste Wereldoorlog, het achterover drukken 
vann een resterende fles whisky uit de kelder, het op de piano spelen 
vann 'Coming in on a wing and a prayer' en andere songs, waarin 
oorlogvoerenn leek te bestaan uit het winnen van een luchtgevecht, 
dann landen met een brandende motor en ten slotte het rendez-
vousvous met de geliefde in 'Room 504'.31 
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Eenn tocht naar Engeland bood de mogelijkheid om aan de verstikkende 
sfeerr in bezet Nederland te ontsnappen, de blik te verruimen en iets van 
dee wereld te zien. Dat zo'n reis gevaarlijk was en wel eens noodlottig zou 
kunnenn eindigen, daarvan waren de meeste Engelandvaarders zich ter-
degee bewust. Maar vooral voor de jongeren onder hen, die zich nog niet 
gebondenn wisten door een baan en/of een huwelijk, had het Engelandva-
renn desondanks iets aantrekkelijks. Het betekende avontuur, verande-
ring,, nieuwe ontmoetingen en nieuwe vergezichten. Niet elke Engeland-
vaarderr voor wie dit meespeelde, zal zich destijds bewust zijn geweest 
vann zijn zucht naar avontuur. En degene die dit wel besefte, zal het waar-
schijnlijkk niet aan zichzelf of anderen hebben toegegeven. Het woord 
'avonturier'' had (en heeft) immers een enigszins negatieve klank. 'Zucht 
naarr avontuur' klinkt in ieder geval minder verheven dan 'Voor Konin-
ginn en Vaderland'. 

Voorzoverr er bij Engelandvaarders sprake was van een behoefte aan 
hett nieuwe en onbekende, vond dat merkwaardigerwijs zijn spiegelbeeld 
inn de Nederlandse jongeren die zich als vrijwillige r voor de Waffen-ss 
melddenn en naar het oostfront werden gestuurd.32 Het wijst op de moge-
lijkheidd dat door een aantal jongeren de Nederlandse samenleving als zo 
benauwdd en saai werd ervaren, dat niet uit te sluiten valt dat voor som-
migenn zelfs de keuze tussen Engelandvaart en oostfront vrij willekeurig 
was. . 

Hett avontuurlijke aspect van een reis naar Engeland bestond in ieder ge-
vall  in de perceptie van de achterblijvers, bijvoorbeeld familie of vrienden 
vann Engelandvaarders, die niet goed begrepen waarom hun broer, zoon 
off  vriend was weggegaan. Dit blijkt duidelijk uit de getuigenis van een 
broerr van Engelandvaarder Adrianus ('Janus') Heijblom.'Toen [Janus] 
pass weg was,' vertelde zijn broer in een interview, 

begreepp ik eigenlijk niet goed waarom hij zoiets gedaan had. Janus 
wass helemaal niet zo avontuurlijk aangelegd en als een van de elf 
kinderenn bij ons thuis was hij altijd een van de rustigste geweest. Wel 
wass het een flinke kerel met veel ondernemingslust, een die echt al-
less aanpakte. Maar hij had hier een goede betrekking [...] en kon het 
zichh zelfs permitteren om op een Norton motorfiets te rijden.33 

Off  het nu roekeloosheid was, of gezonde ondernemingslust, menig En-
gelandvaarderr noemt, terugkijkend op zijn leven in memoires of auto-
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biografie,'avontuur'' als een van de beweegredenen. Zo had schrijver Jan 
dee Hartog (1914-2002) in Zwitserland het einde van de oorlog kunnen af-
wachten.. Maar hij wilde per se naar Engeland. 'De lokroep van veiligheid 
enn vrede' schrijft hij, 

werdd overstemd door mijn vaste besluit om naar Engeland te gaan 
enn deel te nemen aan wat er in Europa gebeurde, in plaats van hier 
dee rol van toeschouwer te spelen. Tenminste, zo dacht ik er toen 
over.. Wie weet had ik gelijk. Nu, als oude man, vermoed ik dat de 
drangg naar avontuur een belangrijke rol speelde.34 

Hoewell  Jan de Hartog ten tijde van zijn vertrek in 1943 nog vrij jong was, 
konn hij niet echt meer voor een 'jongere' doorgaan. Ook al niet omdat hij 
getrouwdd was en vader van twee kinderen. Dit doet het vermoeden rijzen 
datt in sommige gevallen het vertrek naar Engeland niet alleen een ont-
snappingg was uit de verstikkende sfeer van de bezetting, maar ook het 
losbrekenn uit benauwende privé-problemen: een echtscheiding, een 
misluktee relatie, een onbeantwoorde liefde, problemen op het werk. De 
Hartogg leefde gescheiden van zijn gezin omdat hij was ondergedoken, 
maarr ook omdat zijn huwelijk op een mislukking was uitgelopen. Ver-
volgenss was hij verliefd geworden op een andere vrouw, de - eveneens 
gehuwdee - actrice Lily Bouwmeester.35 Bovendien stond De Hartog op 
eenn keerpunt in zijn carrière: in Nederland kon hij niet meer publiceren, 
omdatt hij had geweigerd om tot de Kultuurkamer toe te treden, en hij 
wildee boeken in het Engels gaan schrijven.36 

Niett elke verliefde, verloofde of getrouwde Engelandvaarder is (mede) 
wegenss relatieproblemen op pad gegaan en hetzelfde geldt voor diege-
nenn die in hun carrière of studie waren vastgelopen. Maar het kwam wél 
voor.. Bij Brugsma bijvoorbeeld was een van de overwegingen om Enge-
landvaarderr te worden, dat hij zo indruk zou kunnen maken op het 
meisjee dat hij adoreerde, maar dat hem niet zag staan: 

Inn de persoonlijke verhouding tot Babs H. kwam de liefde van één 
kant,, de mijne, en zo rees het plan om door een heroïsche daad tot 
wederkerigheidd te geraken. Wat zou het niet mooi zijn om, gezeten 
inn een Spitfire, boven Heemstede een Messerschmidt neer te schie-
ten...37 7 
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Vann de onderzoekspopulatie van 1706 Engelandvaarders, waren er 25 
waarbijj  de betrokkenen vertelden dat privé-moeilijkheden mede een rol 
speeldenn bij hun besluit naar Engeland te gaan: zes vertrokken in ver-
bandd met relatieproblemen (echtscheiding, verbroken verloving)38, ze-
venn wegens problemen thuis, zoals een conflict met hun (stief)vader, 
waarnaa zij van huis waren weggelopen39, en vijf omdat zij problemen 
haddenn op het werk of dit werk 'doelloos' of 'saai' vonden of 'het niet 
meerr konden uithouden'.40 In zeven gevallen werd de aard van de privé-
problemenn niet duidelijk omschreven. Het aandeel van Engelandvaar-
derss die handelden vanuit dit soort persoonlijke omstandigheden was 
waarschijnlijkk wel wat groter dan deze 25, maar op het totaal was het niet 
ergg veel. 

HetHet Duitse beleid tijdens de bezetting*1 

Welkee waren nu dwangmaatregelen die (sommige) Engelandvaarders 
(mede)) hebben beïnvloed bij hun besluit om het land te verlaten en naar 
Engelandd te gaan? Om deze vraag te beantwoorden is het nodig de 
hoofdlijnenn van dit Duitse beleid nader te bezien. In het voorgaande za-
genn wij al twee voorbeelden van Nederlanders die wegens Duitse maat-
regelenn besloten Engelandvaarder te worden: mijnwerker Jan Steman, 
diee weigerde om op zondag te gaan werken en om die reden dreigde te 
wordenn gearresteerd, en schrijver Jan de Hartog, die zich onttrok aan de 
Duitsee maatregel waarbij kunstenaars verplicht werden zich in te schrij-
venn bij de Kultuurkamer, waarmee ze in principe ingelijfd werden bij de 
nationaal-socialistischee propaganda. 

Aann deze voorbeelden zijn al direct twee van de drie hoofdlijnen van 
hett bezettingsbeleid af te lezen: economische en politieke gelijkschake-
ling.. Dat was nu precies de tweeledige opdracht die Reichskommissar A. 
Seyss-Inquart,, de hoogste Duitse autoriteit in bezet Nederland, van Hit-
lerr had meegekregen. Hij moest de Nederlandse economie volledig 
dienstbaarr maken aan de Duitse oorlogsinspanning en hij moest het Ne-
derlandsee volk, dat in de ogen van de Führer een soort Germaans broe-
dervolkk was, zien te winnen voor het nationaal-socialisme. Het derde 
grondprincipee van het bezettingsbeleid had te maken met het joodse be-
volkingsdeel.. De nationaal-socialistische leer beschouwde joden als 'Un-
termenschen'' en schreef voor, dat zij uit de samenleving moesten wor-
denn verwijderd en uiteindelijk vernietigd. 
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Uitt deze drie hoofdlijnen van het Duitse bestuur kwam een groot aan-
tall  verordeningen voort die diep zouden ingrijpen in het leven van de in-
wonerss van bezet Nederland. Hoewel bij die inwoners vanaf het begin 
sprakee was van een anti-Duitse stemming, werd tegen de Duitse dwang 
niett direct op grote schaal geprotesteerd of verzet gepleegd.42 Het leek 
veell  Nederlanders en zeker de autoriteiten, waaronder zelfs het gevluchte 
kabinet,, een betere tactiek om met de nieuwe machthebber samen te 
werkenn en zo 'de teugels in eigen hand te houden'.43 Deze 'gehoorzame' 
houdingg werd in de hand gewerkt door de manier waarop Seyss-Inquart 
opereerdee bij de uitvoering van zijn beleid. Hij bewandelde de weg der 
geleidelijkheid,, zodat het er aanvankelijk naar uitzag dat veel bij het oude 
zouu blijven. En hij zorgde ervoor dat de afgekondigde maatregelen 
slechtss betrekking hadden op een deel van de samenleving. Het gevolg 
was,, dat niet iedereen zich aangesproken of bedreigd voelde en maat-
schappelijkee onrust - lange tijd—beperkt bleef. 

Beidee tactieken, die van de geleidelijkheid en het 'aanpakken' van 
beperktee groepen, werden direct in de zomer van 1940 al toegepast, toen 
Hitlerr besliste dat krijgsgevangen gemaakte Nederlandse dienstplichti-
genn naar huis mochten terugkeren, maar dat het te demobiliseren 
beroepspersoneell  moest worden onderworpen aan een zogenaamde 
'erewoordverklaring'.. Het ging hier om een groep van ruim 10.000 be-
roepsofficieren,, onderofficieren en militairen met een lagere rang, af-
komstigg uit leger en marine,44 Militairen die de bewuste verklaring 
tekenden,, beloofden daarmee op 'erewoord' zich in de toekomst van 
anti-Duitsee activiteiten te onthouden en hoefden zich in ruil daarvoor 
niett in krijgsgevangenschap te begeven. Zij stonden op wachtgeld en 
probeerdenn een baan in de burgermaatschappij te bemachtigen. Een 
deell  vond werk bij de politie- en douane-instanties, een ander deel werd 
ondergebrachtt bij de Opbouwdienst, een op 15 juli 1940 in het leven ge-
roepenn overheidsdienst, die de ontslagen militairen een vervangende 
werkkringg moest bieden.45 Niet-tekenaars van de erewoordverklaring 
-- van de circa 10.000 beroepsmilitairen hebben er 71 geweigerd - werden 
alss krijgsgevangenen naar Duitsland afgevoerd. 

Diezelfdee zomer van 1940 werden ook journalisten en politici onder 
Duitsee controle gebracht c.q. op non-actief gesteld. Journalisten werk-
zaamm bij pers of radio, medewerkers van uitgeverijen et cetera kregen een 
NSB'err als hoofdredacteur, die hun duidelijk maakte dat zij anti-Duitse 
uitlatingenn in hun berichtgeving achterwege dienden te laten. Het parle-
mentt werd naar huis gestuurd. De bezetter probeerde (de leiders van) 
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partijenn en vakverenigingen over te halen tot een nationaal-socialisti-
schee koers. Toen dat niet of slechts tijdelijk lukte, werden deze organisa-
tiess - voorzover zij zichzelf nog niet hadden opgeheven - verboden. Eén 
partij,, de c PN, ging direct in juni 1940 al 'ondergronds'.46 

Allee geledingen van de maatschappij werden met Duitse propaganda 
bestookt.. Daarbij werd vooral ook aandacht besteed aan de jeugd, die 
immerss de toekomst heeft. Een van de uitvloeisels daarvan was de in ok-
toberr 1940 opgerichte Nederlandse Arbeids Dienst (NAD). Elke Neder-
landsee jongen die achttien jaar werd, moest hier gedurende zes maanden 
eenn soort arbeidsdienstplicht vervullen, waarbij hij natuurlijk tegelijk in 
nationaal-socialistischee zin werd geschoold. 

Hett ambtelijk apparaat bleef tot tevredenheid van Seyss-Inquart ge-
woonn doordraaien.. Na het vertrek van de ministers naar Londen had op 
elkk departement de secretaris-generaal de leiding overgenomen. Nu 
Duitslandd als overwinnaar uit de strijd te voorschijn was gekomen, wa-
renn deze topambtenaren van mening dat zij de Nederlandse belangen 
hett beste konden dienen door aan te blijven. Sommigen van hen kwa-
menn al snel in conflict met het door de Duitsers voorgeschreven beleid 
enn werden ontslagen of traden zelf af. Het overheidsapparaat als geheel 
bleeff  echter ter beschikking van de bezetter. 

Ookk de Nederlandse industrie en het bedrijfsleven pasten zich aan en 
produceerdenn weldra voor de Wehrmacht en andere Duitse opdrachtge-
vers.. Veel ondernemers deden dit uit eigen beweging: om het bedrijf in 
handenn te kunnen houden, om de werknemers niet tot werkloosheid te 
veroordelenn of om er financieel beter van te worden. Deels werd men 
hiertoee echter ook gedwongen: als gevolg van een door de geallieerden 
afgekondigdee economische blokkade waren Nederlandse fabrieken in 
hogee mate afhankelijk van Duitse leveranciers van grondstoffen. Voor de 
werknemerss van Nederlandse bedrijven betekende dit, dat zij behalve 
voorr hun eigen levensonderhoud in feite ook Voor de Duitsers' werkten. 

Dee maatregelen, gericht tegen de circa 160.000 joodse Nederlanders, 
werdenn al in oktober 1940 merkbaar, toen alle joodse ambtenaren wer-
denn ontslagen. In de loop van 1941 werden bioscopen, zwembaden, bi-
bliotheken,, cafés en andere openbare gelegenheden tot verboden terrein 
voorr joden verklaard. Ook mochten zij niet langer studeren aan een uni-
versiteitt of hogeschool. In het in maart 1941 ingevoerde persoonsbewijs, 
waarmeee iedere Nederlander boven de vijftien jaar zich moest legitime-
ren,, werden joden apart gemerkt door de letter j . De concentratie van jo-
denn werd zichtbaar in het feit datt werkloze joden in aparte joodse werk-
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kampenn werden samengebracht en dat joodse leerlingen alleen nog op 
apartee joodse middelbare scholen mochten zijn ingeschreven. In datzelf-
dee jaar 1941 kwam het ook al tot deportatie van joden bij wijze van straf. 
Inn februari ontstonden in de Amsterdamse Jodenhoek ongeregeldheden 
tussenn joodse knokploegen en dè militante afdeling van de NSB, de WA 
(Weerr Afdeling), waarbij een WA-man het leven liet. Na nog een ander 
incidentt werden als represaille op 22 en 23 februari 426 joodse Amster-
dammerss tussen de 20 en 35 jaar opgepakt en naar Buchenwald en Maut-
hausenn gedeporteerd. Uiteindelijk heeft van deze groep slechts 1 man het 
overleefd.. Deze eerste razzia's vormden de aanleiding tot een proteststa-
kingg in Amsterdam en omgeving, die als de Februaristaking de geschie-
deniss is ingegaan.47 Deze met harde hand neergeslagen staking markeert 
hett einde van de eerste fase van de bezetting, waarin Seyss-Inquart 
trachttee de bevolking met 'fluwelen handschoen' in de door hem ge-
wenstee richting te dirigeren. Na februari 1941 werd het Duitse beleid har-
derr en ontstond bij de bevolking een (begin van) bereidheid om zich te 
verzetten. . 

Tochh waren het ook in 1942 nog vooral de joodse Nederlanders die dit 
harderee Duitse beleid aan den lijve ondervonden. De meeste joden waren 
werkzaamm in de handel en werden brodeloos gemaakt doordat de bezet-
terr hun bedrijf(je) liquideerde of overdeed aan nieuwe eigenaars. In april 
19422 werden joden die in de provincie woonachtig waren, gedwongen 
-- met achterlating van hun bezittingen - naar Amsterdam te verhuizen. 
Vanaff  3 mei 1942 werden joden verplicht een jodenster op hun kleding te 
dragen,, zodat zij altijd en overal als jood herkenbaar waren. Midden juli 
19422 kregen de eerste joden een oproep om zich te melden voor de zoge-
naamdee 'arbeidsverruiming' in Duitsland. Via het verzamelkamp Wes-
terborkk werden zij naar concentratiekampen in het oosten gedeporteerd. 
Omdatt te weinig joden op de oproep reageerden en de gewone politie in 
Duitsee ogen te traag werkte, werden al snel speciale politiedetachemen-
tenn geformeerd uit NSB'ers en andere collaborerende Nederlanders, die 
dee mensen thuis gingen ophalen. Om al te grote onrust te voorkomen 
werdenn bepaalde groepen joden door de bezetter voorlopig van 'arbeid 
inn Duitsland' vrijgesteld. Ook zij werden echter na verloop van tijd opge-
roepen.. In totaal zijn vanuit Nederland ruim 100.000 joden gedepor-
teerdd en vermoord. 

Inn het jaar 1943 kregen voor het eerst ook niet-joodse Nederlanders 
massaall  te maken met maatregelen die hen persoonlijk raakten. Achter-
grondd hiervan was, dat het Duitsland militair gezien niet meer voor de 
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windd ging. Het streed een oorlog op twee fronten (in het oosten tegen de 
Russen,, in Noord-Afrika tegen de Amerikanen en Engelsen) en moest 
voorr die strijd meer en meer mankracht inzetten. Het gevolg was, dat de 
Duitsee oorlogseconomie door een tekort aan arbeidskrachten dreigde te 
stagneren.. In dit tekort moest worden voorzien door buitenlandse 
dwangarbeiders,, onder andere uit Nederland. De maatregelen in Neder-
landd troffen vooral drie groepen: studenten, arbeiders en militairen. 

Studentenn hadden zich al vroeg in de bezetting tot verzet bereid ge-
toond.. In november 1940 waren de Technische Hogeschool Delft en de 
Rijksuniversiteitt Leiden reeds door de bezetter gesloten (de eerste instel-
lingg tijdelijk, de andere permanent), omdat studenten daar uit protest 
tegenn het ontslag van joodse hoogleraren in staking waren gegaan. De 
studentenn lieten het niet bij protesten of stakingen. Op 5 februari 1943 
gingenn leden van de Amsterdamse en voornamelijk uit studenten be-
staandee verzetsgroep cs6 over tot liquidatie van een vooraanstaand col-
laborateur,, generaal H.A. Seyffardt. Deze wist, vóór hij overleed, nog 
duidelijkk te maken dat de aanslag naar zijn indruk door studenten was 
gepleegd.. Hierop besloot de bezetter als strafmaatregel razzia's te hou-
denn aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht en de hogescholen 
tee Wageningen en Rotterdam. Op 6 februari 1943 werden in totaal ruim 
6000 studenten opgepakt en in kamp Vught opgesloten. Deze studenten 
werdenn in de loop van de maand maart weer vrijgelaten. Maar om aan 
extraa arbeidskrachten voor Duitsland te komen had Seyss-Inquart al-
weerr een nieuwe maatregel voor studenten in petto: vóór 10 april 1943 
moestenn alle mannelijke studenten een zogenaamde loyaliteitsverkla-
ringg tekenen, waarmee zij - net als de beroepsmilitairen in 1940 - beloof-
denn in de toekomst niets tegen het bezettingsregime te zullen onderne-
men.. Studenten die tekenden, mochten verder studeren, weigeraars 
moestenn zich melden en zouden in Duitsland tewerk worden gesteld. 
Vann de circa 15.000 studenten die er toen waren, heeft 86 procent gewei-
gerdd te tekenen. Van de 9000 studenten die een oproep voor Duitsland 
kregen,, hebben er 4000 aan die oproep gehoor gegeven, de rest dook on-
der. . 

Rondd deze tijd werd ook voor Nederlandse arbeiders onderduiken 
langzamerhandd de enige manier om zich aan Duitse dwang te onttrek-
ken.. In hun geval ging het om maatregelen in het kader van de 'arbeids-
inzet'.. In de jaren 1940 en 1941 geschiedde de uitzending van Nederlandse 
arbeiderss naar Duitsland (of naar Duitse projecten in het bezette België 
enn Frankrijk) op vrijwillig e basis. Werklozen werden echter daartoe ge-
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dwongen.. Wanneer zij namelijk weigerden om een baan in Duitsland te 
accepteren,, werd hun steun ingehouden. In 1942 begon de bezetter ook 
niet-werklozee arbeiders voor werk in Duitsland te selecteren. Bedrijven 
werdenn 'uitgekamd' en moesten vooral geschoolde arbeiders afstaan. Zo 
vertrokkenn er in april/mei 1942 30.000 metaalarbeiders en in september 
bijnaa 40.000 arbeiders uit de textiel- en levensmiddelenindustrie naar 
Duitsland.488 Weigeraars werden in strafkampen, zogenaamde Arbeitser-
ziehungslagerziehungslager opgesloten en van daaruit alsnog bij een Duits bedrijf 
tewerkgesteld.. Omdat de 'uitkammethode' te weinig opleverde en er bo-
vendienn veel uitgezonden arbeiders wegliepen en clandestien naar Ne-
derlandd terugkeerden (zij werden 'contractbrekers' genoemd), stapten 
dee Duitse autoriteiten in 1943 over op wat zij het 'jaarklassensysteem' 
noemden.. Dit hield in, dat alle mannelijke Nederlanders geboren tussen 
19188 en 1922 (later tussen 1915 en 1920) zich per jaargroep bij het arbeids-
bureauu moesten melden, waarna zij - na een medische keuring - naar 
Duitslandd werden gestuurd. 

Tenn slotte: de militairen. Van het beroepspersoneel had bijna iedereen 
inn 1940 de'erewoordverklaring' getekend. Desondanks waren sommigen 
vann hen actief geworden in het verzet en hadden daarmee hun 'woord' 
gebroken.. Voor de bezetter vormde dit in mei 1942 aanleiding om de be-
roepsofficierenn alsnog op te sluiten. Met een list werden 2000 van hen 
naarr de kazernes gelokt en vandaar naar krijgsgevangenkampen in 
Duitslandd overgebracht. Voorjaar 1943 ontstond het plan om ook de veel 
groteree groep reserveofficieren, onderofficieren en gewone dienstplich-
tigenn (bij elkaar ongeveer 300.000 man) krijgsgevangen te maken. Daar-
meee zou men twee vliegen in één klap slaan: bij een eventuele geallieerde 
invasiee konden deze troepen niet naar de vijand overlopen én het leverde 
Duitslandd een grote hoeveelheid arbeidskrachten op. Volgens interna-
tionaall  recht kon namelijk van krijgsgevangenen arbeid worden gevor-
derd.. Uiteraard was deze groep veel te groot om in één keer te worden 
opgeroepen.. Ook zouden bepaalde groepen militairen worden vrijge-
steldd van krijgsgevangenschap (bijvoorbeeld diegenen die werkzaam 
warenn in een bedrijf dat voor de Wehrmacht werkte). In het bericht 
waarmeee generaal Christiansen de maatregel op 29 april 1943 bekend-
maakte,, werd echter niet gerept van geleidelijkheid en vrijstellingen. 'De 
Wehrmachtsbefehlhaberr in den Niederlanden', zo luidde het bericht, 
'beveeltt dat de leden van het voormalige Nederlandse leger terstond op-
nieuww in krijgsgevangenschap [worden] weggevoerd.' Deze maatregel, 
diee door de gekozen bewoordingen het karakter van een deportatie leek 
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tee hebben, vormde de aanleiding voor de April-Meistakingen. Deze be-
gonnenn bij fabrieken in Twente en breidden zich vandaar uit naar de rest 
vann Overijssel, naar Groningen, Friesland, Gelderland, delen van Zuid-
Limburgg en ook - zij het in mindere mate - naar Noord- en Zuid-Hol-
landd en Utrecht. Anders dan bij de Februaristaking uit 1941 waren de ac-
tiess nu wijdverbreid, geografisch gezien, maar ook door alle lagen van de 
samenlevingg heen. De agrarische beroepsbevolking deed volop mee. Met 
stakerss in het hele land werd korte metten gemaakt. Van de maatregel 
waaromm het allemaal begonnen was, het in krijgsgevangenschap wegvoe-
renn van niet-beroepsmilitairen, kwam overigens niet veel terecht. Door 
tegenwerkingg van het bedrijfsleven en ambtenaren van de gewestelijke 
arbeidsbureauss én door de toegenomen bereidheid van de plattelands-
bevolkingg om onderduikers op te vangen, kregen de Duitse autoriteiten 
slechtss 11.000 dienstplichtigen in handen. Net als de Februaristaking 
markeerdenn ook de April-Meistakingen het begin van een nieuwe fase in 
dee bezetting. Een fase, waarin de bezetter overging tot regelrechte ter-
reur,, die nu echter met toenemend en goedgeorganiseerd verzet werd be-
antwoord. . 

Datt verzet brengt ons ten slotte bij weer een andere groep Nederlan-
ders,, die de Duitsers maar al te graag in handen wilde krijgen: de illegale 
werkers.. Zij kwamen, soms al in een heel vroeg stadium van de bezetting, 
inn actie tegen elke vorm van Duitse dwang. Hun geheime activiteiten - of 
hett nu ging om medewerking aan een illegaal blad, hulp aan onderdui-
kerss of piloten, spionage of gewapend verzet - vormden een reële bedrei-
gingg voor het bezettingsregime. Niet zozeer door hun grote aantal (L. de 
Jongg schat de groep verzetswerkers op 25.000 è 30.00049), als wel door de 
opruiendee werking die er van hun daden uitging. De Duitse politie zette 
dann ook alles op alles om verzetsgroepen op te sporen en uit te schakelen. 
Wanneerr zo'n groep door arrestaties uiteenviel, konden de nog op vrije 
voetenn zijnde leden hun verzetswerk meestal niet meer uitoefenen. Ook 
zijj  voegden zich dan bij het leger van onderduikers, dat in de periode tot 
septemberr 1944 naar schatting uitgroeide tot circa 200.000 man. 

EngelandvaartEngelandvaart als verzet tegen Duitse dwangmaatregelen 

Alduss werd de Duitse druk steeds verder opgevoerd en werden meer en 
meerr Nederlanders door Duitse maatregelen in hun persoonlijke levens-
sfeerr getroffen. Joden, communisten, militairen, studenten, arbeiders en 
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verzetslieden:: op al deze mensen werd jacht gemaakt. Velen van hen do-
kenn onder. Een klein deel besloot dat niet (of niet langer) te doen en ging 
opp weg naar Engeland. Waarom? 

Hett vinden van een onderduikadres was - zeker in de eerste oorlogsja-
renn - buitengewoon moeilijk. Niet iedereen bezat de juiste mentaliteit 
omm onderduikers op te vangen. De eersten die dit ondervonden, waren 
joden,, communisten en socialisten. De joodse arts Ben Sajet moest niet 
langg na de Februaristaking in 1941 hals over kop onderduiken, overigens 
toenn nog niet zozeer omdat hij jood was, maar omdat hij als voormalig 
sociaal-democratischh lid van de Amsterdamse gemeenteraad dreigde te 
wordenn gearresteerd. Hij vond tijdelijk onderdak bij een vriendin, die 
echterr kleinbehuisd was. Zij vroeg daarom aan kennissen met een grote-
ree woning en maar één kind of Sajet daar een tijdje kon blijven. 

Diee mensen zeiden: 'Dokter Sajet kan hier komen, maar dan onder 
zijnn eigen naam en niet als De Bruin. [...] Wij willen ons kind in 
waarheidd en waarachtigheid opvoeden en het kind - het was meen 
ikk een jongetje van een jaar of vijf - in een leugenachtige sfeer op-
voeden,, dat kunnen we niet.'50 

Alss Sajet anderhalf jaar later had geprobeerd onder te duiken, had hij 
waarschijnlijkk positievere ervaringen gehad. De bereidheid om vervolg-
denn een schuilplaats te bieden was toen onder druk van de bezetting toe-
genomen.. Ook werd eind 1942 een geheime organisatie opgericht, die 
tussenn aspirant-onderduikers en onderduikgevers bemiddelde: de Lan-
delijkee Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (kortweg LO ge-
noemd).. Voor joden kwam deze ontwikkeling te laat: toen de LO in de 
zomerr van 1943 landelijk actief werd, waren de meesten van hen al weg-
gevoerd. . 

Niett alleen het vinden van een onderduikadres was een probleem, ook 
hett onderduikbestaan zelfwas zwaar. Menigeen kon het niet aan om zich 
weken,, maanden jaren zelfs, te moeten schuilhouden, in volstrekt isole-
mentt en zonder bewegingsvrijheid. 'Ik kreeg,' bekent Engelandvaarder 
Hanss Kahn in zijn memoires, 'de bibbers bij de gedachte op een zolder-
kamertjee of nog erger, onder een vloer verborgen te moeten zitten, hul-
pelooss wachtend, totdat er op de deur zou worden gebonsd.'51 Ook Jan de 
Hartog,, die - vrij comfortabel - zat ondergedoken in een Amsterdams 
tehuiss voor oude dames, schrijft dat'het vooruitzicht om de rest van de 
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oorlogg in dat veilige nestje door te brengen ondraaglijk [werd] \52 Andere 
onderduikerss besloten naar Engeland te gaan, omdat zij het onderduik-
adress niet veilig meer achtten, of juist de mensen bij wie zij verborgen za-
tenn niet langer in gevaar wilden brengen. De belangrijkste reden om En-
gelandvaartt boven het onderduiken te verkiezen, was echter dat men niet 
lijdzaamm het einde van de oorlog wilde afwachten, zonder te weten hoe 
langg dat nog zou duren en zonder iets voor de bevrijding van Nederland 
tee kunnen doen. Dit klinkt al enigszins door in de zojuist geciteerde 
woordenn van Hans Kahn, maar blijk t nog duidelijker uit de opmerkin-
genn van verzetsman J.H. Knoop. Deze was in eerste instantie helemaal 
niett van plan naar Engeland te gaan. Hij vond dat hij 'als verzetsman in 
bezett Nederland nuttiger werk deed dan als enkeling in een grote ge-
allieerdee krijgsmacht'. Tot de Duitse politie hem op het spoor kwam: 

Ikk liep tegen de lamp als verzetsman. Een algemeen opsporingsbe-
vell  werd tegen mij uitgevaardigd, waardoor ik blijvend moest on-
derduiken,, dan wel proberen Engeland te bereiken. Toen koos ik 
uiteraardd voor het laatste!53 

Hett moment waarop Engelandvaarders besloten te vertrekken hing ui-
teraardd samen met de invoering van de maatregel, waaraan zij zich wil -
denn onttrekken. Zo zijn er gedurende de bezetting bepaalde 'pieken' te 
constateren,, waarop verhoudingsgewijs veel mensen met dezelfde ach-
tergrondd vertrokken: de militairen in voorjaar 1942 en zomer 1943, toen 
dee kwestie van het krijgsgevangenschap speelde, studenten vanaf voor-
jaarr 1943 toen de loyaliteitsverklaring verplicht werd gesteld, en arbeiders 
voorall  in 1943 en 1944, toen de arbeidsinzet werd geïntensiveerd. Maar 
iederr maakte daarbij zijn eigen afweging. Wanneer een oproep arriveer-
de,, was dat voor velen het sein om te vertrekken. Anderen wachtten dat 
momentt niet af en gingen weg zodra de maatregel werd aangekondigd of 
nogg eerder, wanneer zij vermoedden dat iets dergelijks ophanden was. 
Dee marineofficier J.N.J. van der Meij schrijft in zijn memoires dat hij en 
zijnn collega's er na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie van overtuigd wa-
ren, , 

datt vroeg of laat ook Nederland zijn contingent aan hulptroepen 
zouu moeten leveren. Het meest waarschijnlijk leek ons dat Mussert 
aann de regering zou worden gebracht, dat deze vervolgens vrede 
zouu sluiten met Duitsland en dat wij gemobiliseerd zouden wor-
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denn voor de strijd tegen de Sovjets. Nu was het natuurlijk mogelijk 
omm te weigeren of onder te duiken, maar als je dan gegrepen werd 
wass je dienstweigeraar of deserteur. En daar stond de doodstraf op. 
Hett leek ons daarom verstandig plannen te maken om uit te wijken 
naarr Groot-Brittannië.54 

Weerr anderen vertrokken pas toen zij hardhandig met de Duitse manier 
vann optreden hadden kennisgemaakt. De toen 23-jarige J.E. van Loon 
bijvoorbeeld,, die als betontimmerman ergens in Duitsland tewerk was 
gesteld,, liep weg nadat hij wegens anti-Duitse uitlatingen drie dagen ge-
vangenn was gezet en zwaar was mishandeld. Hij keerde clandestien naar 
Nederlandd terug en overschreed in augustus 1942 samen met een vriend 
enn vier ontsnapte Franse krijgsgevangenen de Belgische grens, richting 
Frankrijkk en Spanje.55 

Jodenn liepen groot gevaar vanaf de zomer van 1942, toen de deportaties 
begonnen.. Maar ook daarvóór waren er tal van momenten waarop zij 
kondenn besluiten tot een reis naar Engeland: het moment waarop zij hun 
baann verloren, het moment waarop zij niet meer konden studeren aan 
universiteitt of hogeschool, het moment waarop hen hun bedrijf of win-
kell  werd afgenomen, het moment waarop zij een jodenster moesten gaan 
dragen. . 

Bijj  verscheidene joodse Engelandvaarders heeft het weinig gescheeld 
off  ook zij waren gedeporteerd. Amsterdammer S. Moses beschreef- na-
datt hij in 1943 Spanje had bereikt - hoe hij in 1942 diverse keren aan de 
greepp van de bezetter ontsnapte. In de zomer van 1942 was hij tewerkge-
steldd in een joods 'werkverruimingskamp'. Met een boot ging men vanaf 
dee De Ruyterkade naar de Hembrug en vandaar was het nog een halfuur 
lopen.. Op 2 oktober 1942 voer de boot na afloop van het werk niet naar 
dee gebruikelijke aanlegsteiger, maar naar de Borneokade in Amsterdam-
Oost.. Daar kregen de arbeiders van een 'hoogere politieman' te horen dat 
zijj  naar Westerbork zouden gaan. Onder bewaking van de Grüne Polizei 
werdenn zij naar een plek gebracht in de buurt van het Muiderpoortsta-
tion: : 

Daarr was reeds een groot aantal menschen aanwezig; mannen die 
werktenn in Muiderberg en Betlem.56 [...] Steeds kwamen er over-
valwagens,, volgeladen met vrouwen en kinderen. Vrouwen riepen 
omm hun mannen, kinderen om hun ouders, vrouwen vielen flauw 
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enn kregen toevallen. Het was een verschrikkelijke toestand en 
steedss kwamen er nieuwe menschen bij...57 

Watt Moses hier beschrijft, is de uitvoering van een door politiechef Rau-
terr persoonlijk bedacht plan om de joodse werkkampen bij Amsterdam 
tee liquideren en de circa 7000 daarin verzamelde arbeiders naar Wester-
borkk te sturen. Hun vrouwen en kinderen werden thuis opgehaald. Uit-
eindelijkk zijn bij deze actie 5000 mannen en 9000 vrouwen en kinderen 
opgepaktt en gedeporteerd.58 S. Moses ontkwam aan dit lot door tijdens 
dee rit van station Muiderpoort naar Westerbork uit de trein te springen. 

Ookk uit kamp Westerbork wisten sommige joden te ontsnappen. Ge-
vangenee Bep Turksma werkte er overdag op de administratie en 's nachts 
alss verpleegster. Zij kon zich daardoor iets makkelijker door het kamp 
verplaatsen,, zonder telkens uitputtend door de bewakers te worden ge-
controleerd.. Op een dag liep zij met een stalen gezicht (maar inwendig 
bevend)) in de stromende regen de poort uit.59 Een andere Engelandvaar-
der,, Lex Gans, die net als Moses in oktober 1942 werd gegrepen, sloot zich 
inn Westerbork in een opwelling aan bij een werkploeg die toestemming 
hadd om op het station Hooghalen een trein met hout te gaan lossen. Tot 
zijnn schrik begonnen twee ss'ers de mannen op papieren te controleren, 
papierenn die Gans niet bezat. Halverwege de rij kregen zij echter genoeg 
vann de controle en mocht de hele troep doorlopen. 'Drie uur later,' 
schrijftt Lex Gans, 'stond ik op de Brink in Assen. Ontvlucht.'60 

Inn de naoorlogse beeldvorming worden joden vaak gezien als slacht-
offers,, of- wanneer zij kans zagen Nederland te verlaten - als vluchtelin-
gen.. Hier gaat het echter om joden die bereid waren om de gevaren van 
dee tocht naar Engeland te trotseren, om daar actief te kunnen deelnemen 
aann de strijd tegen Hitler-Duitsland. Juist door de anti-joodse maatrege-
len,, die zij in Nederland aan den lijve hadden ondervonden, waren deze 
joodsee Engelandvaarders vaak extra gemotiveerd om dienst te nemen, 
omm terug te slaan en wraak te nemen voor wat de Duitsers Nederland en 
inn het bijzonder de Nederlandse joden hadden aangedaan. Het is niet 
voorr niets dat een van hen, Rudy Blatt, zijn oorlogsherinneringen de titel 
Rudy,Rudy, een strijdbare jood meegaf.61 Ook Sajet, die op het moment van ver-
trekk de leeftijd van 54 jaar bezat en dus te oud was voor militaire dienst, 
wilde'ietss doen': 

Ikk deed het [naar Engeland gaan, ad\ echt niet omdat ik dacht dat 
ikk hier onveilig was. Dat klinkt misschien vreemd, want natuurlijk 
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wass ik niet veilig hier, zeker niet nu je weet hoe het verder is gegaan. 
Maarr voor mij was het echt omdat ik het idee had, dat ik daar aan 
dee overkant iets kon doen. Ik wilde wat kunnen doen.62 

Enn zo was het ook vaak bij de andere groepen: de studenten, de militai-
ren,, degenen die een oproep voor werk in Duitsland ontvingen. Hun 
tochtt naar Engeland was geen vlucht, maar een daad van verzet, een wei-
geringg om zich voor Duitse doeleinden te laten gebruiken. Het waren 
geenn vluchtelingen, maar 'vluchters' die aan de oorlog deel wilden ne-
men.. 63 Een van de weinige vrouwelijke Engelandvaarders, M. den Har-
tog-Vogelaar,, die ver na de oorlog aan een schoolklas eens het verschil 
tussenn vluchtelingen en Engelandvaarders probeerde uit te leggen, ver-
woorddee het aldus: 

Ikk zie een Engelandvaarder [...] als iemand, die aan een 'onmachti-
ge'' situatie heeft willen ontsnappen. [...] Dus niet vluchten, maar 
wegwezenn om onbewust levende gevoelens tot voortzetting van 
strijdd te kunnen bevredigen en verwezenlijken.64 

Vaakk waren Engelandvaarders tóch al van plan om naar Engeland te 
gaan.. De oproep voor Duitsland of de te ondertekenen verklaring vorm-
dee dan alleen maar de aanleiding het plan ook werkelijk uit te voeren, de 
spreekwoordelijkee 'druppel die de emmer deed overlopen'. Sommige 
deelnemerss aan de enquête hanteren in dit verband een onderscheid tus-
senn hun 'positieve' en 'negatieve' motivatie. 'Positief' staat daarbij voor 
hunn wens om vanuit Engeland de strijd voort te zetten, 'negatief' voor de 
Duitsee repressie, die hen noodzaakte het land te verlaten. 

All  eerder werd opgemerkt dat Engelandvaarders meestal meerdere 
motievenn hadden voor hun reis naar Engeland. Zo omschrijft een van 
henn zijn motivatie als een combinatie van: 

a.. vaderlandsliefde (wij waren een oranjegezinde familie); b. de vij -
andd geen diensten willen verlenen; c. actief deel te willen nemen 
aann de strijd tegen de Moffen en de Jappen; d. onderduik als stu-
dentt en i.v.m. de oproep voor melding van gedemobiliseerde Ne-
derlandsee strijdkrachten.65 

Hett was een mengeling van intenties en omstandigheden, van hoogge-
stemdee idealen en praktische overwegingen. Dat laatste blijkt bijvoor-
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beeldd uit de opsomming van een Engelandvaarder die eind 1942 in Lon-
denn arriveerde en niet minder dan zeven redenen noemde voor zijn 
komst.. Behalve zijn wens om dienst te nemen en zijn weigering om ar-
beidsdienstplichtt te vervullen of in Duitsland te gaan werken, waren dat: 

Hett onwettig en willekeurig optreden der Duitschers, dat het leven 
inn Holland voor een Hollander ondragelijk maakt, de [onmoge-
lijkheid]]  werkloos toe te zien, terwijl anderen om de toekomst van 
Nederlandd vechten, de slechte voedseltoestand en de onmogelijk-
heidd om in Holland een betrekking te vinden.66 

BoodschappersBoodschappers van het verzet 

Sommigee Nederlanders gingen naar Engeland niet zozeer omdat zij dat 
zelff  wilden, als wel omdat hun dit werd opgedragen. Het gaat hier om 
verzetsmensenn die door hun organisatie als afgezant naar Londen wer-
denn gestuurd. Zij moesten belangrijke berichten of verzoeken overbren-
genn of een eventueel verbroken zendcontact zien te herstellen. Een goed 
voorbeeldd is André Koch, medewerker van een verzetsgroep die inlich-
tingenn voor'Londen'verzamelde. In oktober 1943 droeg hij het werk over 
aann zijn naaste medewerker en vertrok naar Engeland. Doel was de rege-
ringg in ballingschap om steun te vragen voor de illegaliteit in de vorm 
vann geld, wapens en achtergrondinformatie. All e drie de verzoeken wer-
denn - mede door zijn toedoen - gehonoreerd: de eerste twee door de Ne-
derlandsee regering, het derde door de Engelse regering in de vorm van 
doorr de BBC verzorgde nachtelijke uitzendingen in alle talen van de be-
zettee gebieden.67 

Wanneerr zo'n afgezant van het verzet werd gezocht door de Duitse po-
litie,, dan diende zijn Engelandvaart een drieledig doel: hij kon zich hier-
doorr aan arrestatie onttrekken, bracht de veiligheid van de andere leden 
vann de groep niet langer in gevaar en de verzetsgroep kreeg een pleitbe-
zorgerr in Londen. Zo ontsnapte GJ. van Heuven Goedhart, een van de 
leiderss van het ondergrondse Parool, met de Gestapo op de hielen in 
april/meii  1944 naar Engeland en bracht het daar tot minister van Justitie 
inn het tweede kabinet-Gerbrandy. Ook Gerard Dogger, medewerker van 
dee verzetsgroep OD (Ordedienst), wiens foto met opsporingsbevel eind 
19411 in alle kranten stond, kreeg berichten voor Londen mee. Net als later 
bijj  Koch luidde de boodschap (of beter gezegd: het eisenpakket) ook 
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toenn al: 'Erkenning, verbinding, wapens en geld.' Dogger ging naar Enge-
land,, maar niet van harte. 'Ik voel me als een deserteur,' schrijft hij in zijn 
memoires, , 

enn ik weet dat ik het niet ben, maar toch, misschien ben ik het wel 
enn behoor ik hier te blijven. 'Samen uit, samen thuis' en hier in 
Hollandd is toch de directe confrontatie met de vijand. Maar wij 
snakkenn naar die hulp uit Engeland en hier ben ik voor hen een 
onnodigg gevaar geworden...68 

Doggerr ondernam zijn Engelandvaart samen met geheim agent Peter 
Tazelaar,, die najaar 1941 in opdracht van koningin Wilhelmina aan de 
kustt bij Scheveningen aan land was gezet om enkele vooraanstaande Ne-
derlanderss (onder wie de sociaal-democratische politicus H.B. Wiardi 
Beekman)) naar Engeland te halen. Hiermee zijn wij aangeland bij een 
anderr groepje verzetsmensen, die vroeg of laat een route naar Engeland 
namen:: geheim agenten. Zij werden met een bepaalde opdracht boven 
Nederlandd gedropt (de methode van het afzetten aan de kust, zoals bij 
Tazelaarr gebeurde, werd spoedig verlaten) en moesten zich na verloop 
vann tijd in Engeland terugmelden om rapport uit te brengen. 

Tenn slotte kwam het ook wel eens voor, dat bepaalde al of niet georga-
niseerdee verzetsgroeperingen in bezet Nederland een ontsnappingsrou-
tee uitstippelden en iemand vroegen om die weg uit te proberen. Zij spra-
kenn een code af, die over Radio Oranje moest worden uitgezonden, ten 
tekenn dat de betrokken persoon goed was aangekomen. De achterblijvers 
wistenn dan dat de route 'safe' was en dat er meer gegadigden langs die weg 
naarr Engeland konden worden gestuurd.69 

MotivatieMotivatie van vrouwelijke Engelandvaarders 

Engelandvaartt was overwegend een mannenaangelegenheid. Van de 
17066 Engelandvaarders die de basis vormen voor dit onderzoek, waren er 
slechtss 48 van het vrouwelijk geslacht. Daarmee maakten vrouwen 
slechtss 2,8 procent van het totaal uit. Voor dit geringe aandeel van vrou-
wenn zijn verschillende (praktische) redenen aan te voeren, die in latere 
hoofdstukkenn nog aan de orde zullen komen. 

Hierr gaat het echter om de beweegredenen. Betekent dit lage aantal 
vrouwelijkee Engelandvaarders nu dat vrouwen minder gemotiveerd wa-
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renn voor een reis naar Engeland? Of dat vrouwen in het algemeen min-
derr tot verzet bereid waren dan mannen? 

Uitt onderzoek naar de rol en achtergrond van vrouwen in het verzet is 
geblekenn dat verzetsdeelname van vrouwen achterbleef bij die van de 
mannen:: onder de in totaal ongeveer 30.000 Nederlanders die tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog ondergronds georganiseerd verzet pleegden, be-
vondenn zich naar schatting slechts 3000 vrouwen, ofwel 10 procent van 
hett totaal.70 Als oorzaak voor dit geringe aantal wordt aangevoerd dat 
vrouwenn minder kansen en mogelijkheden hadden om in het verzet te 
gaan.. Huwelijk en gezin vormden remmende factoren. Behalve dat zij 
doorr de zorg voor kinderen minder of niet in staat waren bij voortduring 
verzett te plegen, kwamen zij door het ontbreken van werk buitenshuis 
minderr dan mannen in contact met de buitenwereld. Daarom werd de 
noodzaakk tot verzet door vrouwen minder gevoeld. 

Wanneerr vrouwen wél verzet pleegden (en dat waren dus vooral jonge-
re,, ongehuwde vrouwen of gehuwde vrouwen zonder kinderen) hadden 
zijj  meestal - geheel conform hun maatschappelijke positie in die tijd -
eenn dienende rol, bijvoorbeeld die van koerierster. Ook fungeerden zij 
veelall  als 'manusje van alles' voor hun man of broer, die verzetswerk 
deed.. Verder waren vrouwen vooral actief in het minder spectaculaire 
verzetswerk,, zoals hulp aan onderduikers, die als de Verzorgende sector' 
binnenn het verzet kan worden omschreven. 

Interessantt zijn de observaties over de motivatie en bereidheid van 
vrouwenn om tot verzet over te gaan. B. de Graaff en L. Marcus signaleren 
dee grote rol die vrouwen speelden in het symbolisch verzet, waarmee on-
derr meer stakingen worden bedoeld. Vrouwen, zo merken zij op, waren 
sterkk in het spontaan aannemen van een protesthouding, maar konden 
diee houding door hun binding aan het gezin vervolgens niet continu-
eren.711 Ook citeren zij een verzetsvrouw die van mening was dat vrouwen 
'zeldenn voor het vaderland streden', maar in plaats daarvan 'meestal stre-
denn [...] ten behoeve van iemand die hulp of bescherming nodig had'.72 

Opvallendd is inderdaad dat de verzetsgroep, die in 1943 ongeveer 300 
joodsee kinderen uit de crèche van de Hollandse Schouwburg smokkelde 
enn daarmee van deportatie redde, voornamelijk uit vrouwen bestond.73 

Dee juriste en journaliste Gesina van der Molen, die binnen deze zoge-
naamdee 'kindergroep' een leidende rol speelde, was van mening dat het 
'moederinstinct'' vrouwen ertoe bracht 'hun deuren open te zetten voor 
vervolgdenn en verdrukten'.74 

Alss deze observaties en conclusies juist zijn, dan zal Engelandvaart 
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sommigee vrouwen inderdaad minder hebben aangesproken, omdat dit 
niett appelleerde aan de humanitaire overwegingen van waaruit zij 
meestall  tot verzet kwamen. Een veel belangrijker factor lijk t echter te 
zijn,, dat - afgezien van de maatregelen tegen de joden - alle genoemde 
Duitsee verordeningen die Nederlandse mannen ertoe brachten het land 
tee verlaten, niet voor vrouwen golden. Vrouwen werden niet in Duits-
landd tewerkgesteld75 of als krijgsgevangenen geïnterneerd; meisjes-
studentenn kregen wel de loyaliteitsverklaring voorgelegd, maar werden 
-- anders dan mannelijke studenten - ongemoeid gelaten, indien zij had-
denn geweigerd om deze verklaring te tekenen/6 Vrouwen hadden, met 
anderee woorden, minder reden om het land te verlaten. 

Datt zo veel mannen naar Duitsland werden afgevoerd, betekende tege-
lij kk dat de Nederlandse vrouwen, de moeders vooral, er alleen voor ston-
den.. Hun viel de belangrijke maar ook zware taak toe om in tijden van 
schaarstee hun gezin draaiende te houden en ervoor te zorgen dat het le-
venn zo gewoon mogelijk doorging. Deze taak, die bij uitstek een vrou-
wentaakk was, kreeg door de oorlogsomstandigheden een politieke la-
ding,, die deze voorheen niet had gehad. Het werd tot 'werk voor de goede 
zaak'.. Door hun gezin in leven te houden droegen de moeders van Ne-
derlandd tevens bij aan de 'overleving van de natie'77 Er was kortom voor 
vrouwenn die 'iets wilden doen voor Nederland en Oranje' dicht bij huis 
voldoendee werk voorhanden. Daarvoor hoefde men niet per se naar En-
geland. . 

Eenn andere reden waarom weinig vrouwen Engelandvaarder werden, 
wass wellicht dat zij in Engeland geen taak voor zichzelf zagen weggelegd. 
Nederlandd kende immers geen dienstplicht voor vrouwen. Een veelge-
noemdd motief van mannelijke Engelandvaarders, namelijk aansluiting 
bijj  de geallieerde strijdkrachten, ging daarom voor vrouwen niet op. 
Sterkerr nog, vrouwelijke Engelandvaarders die eenmaal onderweg wa-
renn hadden vaak de grootste moeite om Engeland binnen te komen, om-
datt dit land in principe alleen diegenen toeliet die van belang waren voor 
dee geallieerde oorlogvoering (in de praktijk: mannen van dienstplichtige 
leeftijd).788 Via Radio Oranje werd vooral de komst van jonge mannen 
aangemoedigd,, niet die van vrouwen. Zelfs koningin Wilhelmina, van 
wiee als vrouw wellicht enige solidariteit verwacht had kunnen worden, 
richttee zich in haar Londense toespraken bijna uitsluitend tot'onze jon-
gens'' en 'onze wakkere mannen'.79 Overigens betekent dit niet dat Wil-
helminaa tegen een dienstplicht voor vrouwen was. Zij had van jongs af 
aann grote interesse in militaire aangelegenheden en had - als dat moge-
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lij kk was geweest - het liefst letterlijk en in hoogsteigen persoon de wape-
nenn tegen de vijand opgenomen. Naar eigen zeggen was zij bereid ge-
weestt om zich in mei 1940 naar de soldaten op de Grebbeberg te begeven 
enn 'daar het lot van de krijgsman te delen'.80 

Ministerr van Defensie jhr. O.C.A. van Lidth de Jeude heeft eind 1942 
kortstondigg overwogen om een dienstplicht voor Nederlandse vrouwen 
inn te voeren. In zijn dagboek uit de Londense periode vermeldt hij welis-
waarr dat de koningin, toen hij haar van dit plan op de hoogte stelde, niet 
bijsterr enthousiast reageerde. Maar dat was omdat'zij [Wilhelmina, ad\ 
blijkbaarr zelve het plan [had] gehad de vrouwen om zich heen te verza-
melen'.811 Van Lidths voorstel tot invoering van een vrouwelijke dienst-
plichtt vond geen bijval in de ministerraad, volgens Van Lidth omdat zijn 
collega-ministerss vreesden dat de maatregel hen van hun - voorname-
lij kk uit vrouwen bestaande - administratief personeel zou beroven.82 Wel 
kwamm het in december 1943 tot oprichting van een, onder de landmacht 
ressorterend,, vrijwilli g Vrouwen Hulp Korps (VHK) , dat humanitaire 
hulpverleningg tot taak kreeg. 

Misschienn is een (deel van het) antwoord op de vraag waarom er zo 
weinigg vrouwelijke Engelandvaarders waren te vinden in de motieven en 
achtergrondd van vrouwen die wél naar Engeland gingen. Om met de 
achtergrondd te beginnen: op grond van het voorgaande zou men ver-
wachtenn dat de meeste vrouwelijke Engelandvaarders ongehuwd en kin-
derlooss waren. Van de 48 onderzochte vrouwen waren er echter 28 ge-
huwd,, 4 verloofd, 14 ongehuwd en 2 gescheiden. De meeste van deze 
vrouwenn waren inderdaad kinderloos.83 Zeventien van deze vrouwen 
warenn van joodse origine (35 procent), hetgeen de hierboven vermelde 
hypothesee dat niet-joodse vrouwen minder reden hadden om het land te 
verlaten,, lijk t te bevestigen. 

Overr de motivatie van veel van deze vrouwelijke Engelandvaarders is 
helaass weinig of niets bekend. Vooral de verhoren van gehuwde vrou-
wen,, die samen met hun man naar Engeland ontsnapten, zijn vaak erg 
summierr en bevatten slechts een verwijzing naar het verhoor van hun 
echtgenoot.. Met betrekking tot de vrouwen van wie de beweegredenen 
wéll  bekend zijn (voornamelijk dus ongehuwden), valt allereerst op dat 
motievenn die bij mannelijke Engelandvaarders wel naar voren komen als 
zuchtt naar avontuur en privé-problemen blijkbaar voor vrouwen niet 
golden.. Zij worden althans niet genoemd. Het is natuurlijk mogelijk dat 
zinn voor avontuur en relatieproblemen wel speelden, maar dat vrouwen 
ditt niet wilden toegeven, omdat zij dit ongepast vonden. 
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Hett tweede dat opvalt bij de vrouwelijke Engelandvaarders, is dat er 
eenn paar bij waren met een nogal martiaal getinte motivatie, die konin-
ginn Wilhelmina ongetwijfeld zal hebben aangesproken. Het waren vrou-
wenn die naar Engeland waren gekomen om - net als de mannen - in mili -
tairr verband te vechten voor de bevrijding. Zo iemand was bijvoorbeeld 
Lidyy Keg (1920-2002). Zij hoorde op een gegeven moment op Radio 
Oranjee een oproep aan jonge mannen om naar Engeland te komen: 

Ikk dacht toen: als ik een jongen was, zou ik dat doen. Ik heb kind 
nochh kraai. Ik wil me inzetten voor de oorlog. [...] Ik wil iets doen 
omm ons land van het Duitse juk te bevrijden.84 

Ookk Emmy Rutten-Broekman (1905-2000), die later een staffunctie bij 
hett VHK zou vervullen, had iets dergelijks in haar hoofd en verklaarde 
datt uit het milieu waaruit zij afkomstig was: haar vader was beroepsmili-
tair.855 Een enkele vrouwelijke Engelandvaarder wist zelfs precies bij welk 
deell  van de strijdkrachten zij 'dienst wilde doen1. Zo wilde Ida Veldhuy-
zenn van Zanten (1911-2000) de vijand te lij f als pilote. Zij was in het bezit 
vann haar vliegbrevet en had vóór de oorlog als stewardess bij de KLM ge-
werkt.. 'Ik kon niet tegen de vernedering van de Duitse bezetting' vertelde 
zijj  in een interview: 

Toenn ik een radio-uitzending hoorde over een Engelse pilote, Amy 
Johnson,, die een korps van vrouwelijke vrijwilligers had samenge-
steld,, dacht ik: daar moet ik bij zijn.86 

Niett alle vrouwelijk Engelandvaarders waren zo gespitst op een militaire 
taak.. Velen vonden een kantoorbaan op een ministerie in Londen ook 
eenn prima manier om bij te dragen aan de eindoverwinning. Hoezeer 
ookk deze vrouwen stonden te popelen om aan de slag te kunnen, blijk t 
uitt het reisverslag van drie jonge joodse vrouwen die in augustus 1942 uit 
Nederlandd ontsnapten en via Vichy-Frankrijk en Spanje naar Engeland 
kwamen.. Het waren Rachel ('Tox') Waterman en de zusjes Carla en 
Beatricee Musaph, respectievelijk 22,21 en 19 jaar. 'Dit is de geschiedenis 
vann "trois jeunes filles",' zo begint hun verslag, 'die alles op alles hebben 
gezett om naar Engeland te komen.' Iets verderop staat: 'Het idee om naar 
Engelandd te gaan en te werken had zich gedurende twee jaar zo diep in 
onss vastgezet, dat we nergens anders meer aan dachten.' Het verslag ein-
digtt enthousiast en hoopvol met de woorden: 

544 BEWEEGREDENEN 



Wee hebben vier grenzen illegaal overschreden, we hebben gevoch-
tenn voor ons ideaal en we hopen dat onze beloning zal zijn dat we 
meee kunnen helpen in den grooten strijd voor de eindoverwin-
ning.. Leve de Koningin.87 

Keg,, Veldhuyzen van Zanten, Waterman en de zusjes Musaph waren on-
gehuwd,, Rutten-Broekman was getrouwd en reisde haar man, die al eer-
derr naar Engeland vertrokken was, in haar eentje achterna. Dit wil overi-
genss niet zeggen dat de gehuwde vrouwen die met hun man mee naar 
Engelandd waren gegaan geen eigen motieven zouden hebben gehad en 
niett zelf een bijdrage wilden leveren aan de geallieerde zaak. Martha van 
Esso-Polakk bijvoorbeeld, die er samen met haar man in de zomer van 
19422 in slaagde uit Nederland weg te komen, stelde zich als arts in Londen 
directt ter beschikking van de Nederlandse regering.88 Dat de regering 
vann dat aanbod geen gebruik wenste te maken (waarop Van Esso-Polak 
maarr als doktersassistente aan de slag ging), is onderwerp voor een ander 
hoofdstuk. . 

Samenvatting Samenvatting 

Gegevenn de anti-Duitse stemming van de bevolking mag men aanne-
menn dat de bereidheid om naar Engeland te gaan en aan de oorlog deel te 
nemenn ruim aanwezig was. Tochh zijn slechts 1700 Nederlanders daad-
werkelijkk naar Engeland gegaan, 0,02 procent van de toenmalige Neder-
landsee bevolking. Bereidheid alleen was niet toereikend, men moest ook 
overr de mogelijkheid beschikken om een dergelijke gevaarlijke tocht te 
ondernemen.. Het was vaak een combinatie van meerdere beweegrede-
nen,, die Nederlanders deed besluiten naar Engeland te gaan. Sommige 
vann die redenen vloeiden voort uit omstandigheden tijdens de bezetting. 
Mett name dwangmaatregelen die de Duitsers namen, hebben bij menig 
Engelandvaarderr (mede) het besluit tot vertrekken bepaald. 

Watt betreft de motieven spelen vaderlandsliefde en trouw aan het ko-
ningshuiss een grote rol, al waren niet alle Engelandvaarders in dezelfde 
matee vaderlandslievend of Oranjegezind. De als beschamend ervaren 
capitulatiee op 14 mei 1940 gaf bij vrijwel alle Engelandvaarders de aanzet 
tott het (latere) besluit te proberen Engeland te bereiken, om van daaruit 
mett de geallieerden mee te vechten voor de bevrijding van Nederland. 
Datt 'meevechten' werd meestal letterlijk opgevat in de zin van dienstne-
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mingg bij de Nederlandse strijdkrachten in Engeland. Strijden tegen de 
bezetterr kon ook in Nederland zelf plaatsvinden, in de vorm van onder-
grondss verzet. Voor de meeste Engelandvaarders was dit geen optie. Zij 
kondenn geen aansluiting vinden bij een verzetsgroep of beschouwden 
hett 'ondergrondse werk' als te gevaarlijk of niet effectief genoeg. Behalve 
doorr patriottisme werd menig Engelandvaarder gedreven door vrij-
heidsdrangg en zucht naar avontuur. Met betrekking tot dit laatste moet 
wordenn opgemerkt, dat het ook vaak ging om gezonde ondernemings-
lust,, die door derden voor roekeloosheid werd aangezien. Bij een klein 
aantall  Engelandvaarders hebben persoonlijke problemen mede de 
doorslagg gegeven tot hun vertrek: ruzie met de ouders, problemen op het 
werk,, echtscheiding of een verbroken verloving. 

Hett Duitse bestuur had grofweg drie doelstellingen: de Nederlandse 
economiee moest worden ingezet ten behoeve van de Duitse oorlogsin-
spanningen,, de Nederlandse bevolking diende te worden gewonnen voor 
hett nationaal-socialisme, en de Nederlandse joden moesten - net als in 
Duitslandd in de jaren dertig al was gebeurd - worden vernietigd. De uit 
dezee doelstellingen voortkomende Duitse verordeningen troffen bepaal-
dee groeperingen uit de Nederlandse samenleving meer dan andere. Aller-
eerstt waren dat de joden. Zij werden geïsoleerd, samengedreven, beroofd 
enn ten slotte naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen gedepor-
teerdd en vermoord. Vanaf 1943 kregen ook niet-joodse Nederlanders op 
grotee schaal met Duitse dwang te maken. In het kader van de'Arbeitsein-
satz'' werden duizenden Nederlandse arbeiders gedwongen in Duitsland 
tee gaan werken. Om de 'oogst' aan arbeidskrachten te vergroten probeer-
denn de Duitse autoriteiten ook twee andere beroepsgroepen naar Duits-
landd te sturen: studenten en militairen. Beide groepen moesten door 
middell  van een verklaring beloven niets tegen de bezetter te zullen on-
dernemen.. Weigerden zij, dan werden zij als dwangarbeider c.q. krijgs-
gevangenee naar Duitsland afgevoerd. Toen zich in het voorjaar van 1943 
bovendienn reservemilitairen en dienstplichtigen moesten melden voor 
krijgsgevangenschap,, was dit het startsein voor een protest, waaraan een 
groott deel van de bevolking deelnam: de April-Meistakingen. Van de stu-
dentenn en militairen weigerden velen om aan de Duitse maatregelen mee 
tee werken: zij doken onder. Hetzelfde geldt voor de slachtoffers van de ar-
beidsinzet.. Een vierde groep die tot onderduiken genoodzaakt werd, be-
stondd uit verzetslieden die door de Duitse politie werden gezocht. Van 
dezee grote groep opgejaagde mensen (joden, arbeiders, studenten, mili-
tairen,, verzetsmensen et cetera) besloot een klein deel niet of niet langer 
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onderr te duiken, maar in plaats daarvan Nederland te verlaten en naar 
Engelandd te gaan, om daar actief deel te nemen aan de strijd tegen Hitler-
Duitsland.. Hun tocht naar Engeland was een daad van verzet, een weige-
ringg om zich voor Duitse doeleinden te laten gebruiken. Zij waren, met 
anderee woorden, geen vluchtelingen, maar Vluchters', die aan de oorlog 
wildenn deelnemen. 

Vann de onderzoekspopulatie van 1706 Engelandvaarders waren er 
slechtss 48 van het vrouwelijk geslacht, ofwel 2,8 procent. Uit onderzoek 
naarr de rol van vrouwen in het verzet is gebleken dat de verzetsdeelname 
vann vrouwen achterbleef bij die van de mannen en dat vrouwen een 
voorkeurr hadden voor de verzorgende sector in het verzet (hulp aan on-
derduikers).. Dit zou (voor een deel) het geringe aantal vrouwelijke En-
gelandvaarderss kunnen verklaren. Een andere mogelijke verklaring is 
datt niet-joodse vrouwen minder redenen hadden om het land te verla-
ten.. De maatregelen in het kader van de arbeidsinzet en die met betrek-
kingg tot studenten en militairen golden namelijk niet voor vrouwen. Dat 
zoo veel mannen naar Duitsland verdwenen, betekende tegelijk dat het 
aann de vrouwen c.q. moeders was om hun gezin draaiende te houden. 
Tenslottee is het denkbaar dat vrouwen in Engeland geen rol voor zichzelf 
zagenn weggelegd, omdat Nederland geen dienstplicht voor vrouwen 
kende. . 

Sommigee verzetslieden gingen in opdracht naar Engeland. Zij werden 
alss afgezant van hun verzetsgroep naar de Nederlandse regering in bal-
lingschapp gestuurd om berichten of verzoeken over te brengen. Ook bo-
venn bezet gebied gedropte geheim agenten, die zich in Londen moesten 
terugmelden,, en Engelandvaarders die op verzoek een nieuwe route uit-
probeerden,, vallen onder deze categorie. 
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