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Voorbereiding g 

Omm zeven uur 's avonds op dinsdag 14 mei 1940 maakte generaal Winkel-
man,, de opperbevelhebber van het Nederlandse leger, via de radio de 
Nederlandsee overgave aan Duitsland bekend. Direct nadat deze verplet-
terendee boodschap in alle Nederlandse huiskamers was doorgedrongen, 
zettee zich een stroom van vluchtelingen in beweging in de richting van 
dee kust. Nederland had dan wel gecapituleerd, maar in wat wij nu de 
Randstadd noemen was nog vrijwel geen Duitser te zien. Dus spoedden 
duizendenn Nederlanders zich per auto, op de fiets ofte voet naar IJmui-
den,, Scheveningen of Hoek van Holland om te proberen van daaruit op 
eenn schip weg te komen naar Engeland. Den Helder vormde als marine-
havenn het decor voor de afvaart van marineschepen, maar speelde geen 
roll  bij de ontsnapping van burgervluchtelingen. 

Eenn dag eerder, op 13 mei, waren koningin Wilhelmina en het voltallige 
kabinett al naar Engeland uitgeweken. Ook had de regering gezorgd voor 
dee evacuatie van enkele topambtenaren en industriëlen, van wie de over-
komstt van belang was voor de Britse oorlogsproductie. Verder had men 
-voorzoverr mogelijk- geprobeerd leden en helpers van de Nederlandse 
enn Britse geheime dienst te waarschuwen, die op een Duitse opsporings-
lijstt stonden. Deze zogenaamde Fahndungsliste was door een toeval op 
122 mei in Nederlandse handen gekomen.1 Bovendien verleende de Ne-
derlandsee overheid haar medewerking aan het vertrek van burgers van 
Engelsee en Franse nationaliteit, die op 12 en 13 mei in Hoek van Holland 
enn andere havens door Engelse en Franse oorlogsschepen werden opge-
pikt.. Zelfs werd er - nog op 14 mei - nauwkeurig zorggedragen voor het 
transportt (per schip) van zo'n 500 Duitse krijgsgevangenen naar Enge-
land. . 

Dee grote massa individuele vluchtelingen was echter volkomen op 
zichzelff  aangewezen. Het waren niet alleen mensen die vanwege hun 
joodsee afkomst of politieke overtuiging onmiddellijke arrestatie vrees-
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den,, maar hier en daar ook mensen die - geschokt door de capitulatie -
niett langer in een door Duitsland overheerst Nederland wilden blijven. 
Voorbeeldd van de eerste categorie vluchtelingen is de historicus Lou de 
Jong,, toen nog journalist bij De Groene Amsterdammer, die samen met 
zijnn vrouw Liesbeth en enkele andere familieleden in een taxi vanuit 
Amsterdamm naar IJmuiden wist te komen. Dat was niet eenvoudig, om-
datt taxicentrales overbezet en daardoor telefonisch onbereikbaar waren 
geworden.. Plotseling kwam er echter een taxi aanrijden over de Amstel-
dijk,, waar De Jong woonde. Die taxi was eigenlijk door een - eveneens 
joodsee - buurman besteld, maar De Jong wist de man ervan te overtui-
genn dat hij als schrijver van antifascistische stukken in De Groene meer 
gevaarr liep. De buurman stond daarop zijn taxi af. In zijn memoires be-
schrijftt De Jong hoe maar liefst zeven mensen zich in één taxi probeer-
denn te proppen: behalve hijzelf en zijn vrouw waren dat zijn ouders, zijn 
zusjee en zijn grootouders van moederskant. 

[Dat]]  werd door de chauffeur onderbroken met de opmerking dat 
hijj  hoogstens vijf personen kon meenemen. Twee zouden dus 
moetenn achterblijven. Welke twee? Een opgewonden gesprek ont-
stond.. Konden er niet zeven mee? De chauffeur bleef bij zijn maxi-
mum.. Ik zei: laat de oudsten blijven (wat moesten die oude mensen 
inn Engeland doen?) Niemand had een beter idee. Niemand had 
überhauptt een idee. We raakten uitgeput. Grootvader en groot-
moederr accepteerden het vonnis en keerden zuchtend naar huis te-
rug.. Wij stapten in.2 

Diezelfdee 14 mei was ook het schrijversechtpaar Jan en Annie Romein 
mett kinderen vanuit Amsterdam naar IJmuiden afgereisd. De Romeins 
stondenn bekend om hun marxistische overtuiging en activiteiten binnen 
hett antifascistische Comité van Waakzaamheid. Vertegenwoordiger van 
dee derde categorie vluchtelingen, die wegens de schok van de capitulatie 
wegg wilde, was bijvoorbeeld de 23-jarige student Jan Reus, die naar Hoek 
vann Holland trok om daar op een schip naar Engeland te komen. 

Dee uittocht vann al deze mensen naar de kust leidde tot chaotische tafe-
relenn op de wegen, want ook uit de tegenovergestelde richting, vanuit het 
zojuistt gebombardeerde Rotterdam, was een vluchtelingenstroom op 
gangg gekomen. In de kustplaatsen zelfwas de chaos zo mogelijk nog gro-
ter.. In de haven van IJmuiden hadden zich in de ochtend van 14 mei al 
grotee groepen vluchtelingen verzameld. Rond een uur of twaalf werden 
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allee toegangswegen tot IJmuiden afgesloten, naar verluidt 'wegens ver-
keersproblemen'.. Dit had tot gevolg dat een grote stroom vluchtelingen, 
diee toen eigenlijk net op gang was gekomen, de haven nooit heeft kunnen 
bereiken.. Van de schepen in IJmuiden, negen kustvaarders en een paar 
zeeschepen,, werden er enkele gebruikt om - volgens orders van het mari-
nehoofdkwartierr - de haveningang te versperren. De resterende schepen 
haddenn met elkaar mogelijk vele duizenden vluchtelingen in veiligheid 
kunnenn brengen, maar door de algehele verwarring en slechte organisa-
tiee vertrokken sommige boten slechts half geladen.3 De menigte buiten 
dee haven had geen enkele kanss en kreeg van de plaatselijke autoriteiten 
dee dringende raad, zo niet het bevel, naar huis terug te keren. Van de 
mensenn die al op de kade waren kon ook maar een deel ontkomen. Lou 
enn Liesbeth de Jong werden, door toedoen van de socialistische journa-
listt Meyer Sluyser, op de Friso toegelaten, het enige schip dat er op dat 
momentt nog lag en om acht uur 's avonds uitvoer. Zijn ouders en zusje 
wass De Jong echter in het gedrang kwijtgeraakt. Zij bleven achter. Ook de 
familiee Romein slaagde er niet in weg te komen, al hadden zij wel de ha-
venn bereikt: 

Wee fietsten door naar de vissershaven en drongen er met vele ande-
renn op een trawler, waarvan gezegd werd dat hij uit zou varen. Een 
paarr niet helemaal plezierig uitziende figuren vertelden, dat het 
wachtenn was op een bemanning die het schip zou varen en begon-
nenn onderhandelingen te voeren over overvaartkosten. Wij zaten 
opp het dek en wachtten.4 

Toenn er maar geen schot in kwam, gingen eerst de kinderen Romein van 
boordd en daarna Jan en Annie zelf. Uit het feit dat zij daarna hun kinde-
renn bij familie in Santpoort onderbrachten en zelf een doorwaakte nacht 
inn de duinen doorbrachten, blijk t wel hoe vast zij ervan overtuigd waren 
datt na de Duitse overwinning het ( N S B -) geweld tegen de 'roden' zou los-
barsten. . 

Inn Hoek van Holland, waar Jan Reus zijn vluchtplan in rook zag op-
gaan,, was de situatie al even uitzichtloos. Uit vrees voor Duitse mijnen in 
dee Nieuwe Waterweg durfde bijna geen enkele Rotterdamse scheep-
vaartmaatschappijj  haar passagiersschepen naar Engeland te sturen. In 
Scheveningenn probeerden wanhopige vluchtelingen tot diep in de nacht 
tegenn betaling van grof geld vissers over te halen om uit te varen en hen 
naarr Engeland te brengen. Soms lukte dit, maar meestal niet. Een enke-
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lingg nam het recht in eigen hand en zag kans een boot te stelen. Zo spron-
genn in Scheveningen vier jongeren aan boord van de Zeemanshoop, een 
motorreddingboott van de latere Noord- en Zuid-Hollandsche Redding 
Maatschappijj  (NZHRM). Een van hen was student aan de Technische 
Hogeschooll  Delft en had enige ervaring als leerling-machinist. Met hulp 
vann een toevallig in de buurt zijnde monteur, die overigens zelf niet mee 
wildee naar Engeland, kregen zij de motor aan de praat. Zodra omstan-
derss in de gaten kregen dat de Zeemanshoop zeeklaar werd gemaakt, 
ontstondd er aan de kade een veldslag om aan boord te komen. Een mili -
tairr die zich al op het schip bevond, moest een schot in de lucht lossen, 
overr de hoofden van de mensen op de kade heen, om de kans te krijgen 
dee trossen los te gooien. Uiteindelijk voer de zwaarbeladen Zeemans-
hoopp uit met 46 opvarenden, onder wie vijftien vrouwen en twee kinde-
ren.. Het was een geluk dat het rustig weer was. Bij storm zouden onver-
mijdelijkk mensen overboord zijn geslagen omdat benedendeks bij lange 
naa niet genoeg ruimte was voor alle opvarenden. Direct de volgende dag, 
155 mei, werden de passagiers uit hun benarde positie bevrijd. De red-
dingboott ontmoette een Engelse torpedobootjager, die de vluchtelingen 
aann boord nam en veilig aan land zette. De Zeemanshoop werd door 
Britss marinepersoneel naar Dover gebracht, waarna het scheepje door 
dee Nederlandse marine in Engeland werd gebruikt bij het opruimen van 
mijnen.5 5 

Minderr fortuinlij k waren drie andere vluchtelingen, die vanuit dat-
zelfdee Scheveningen enkele uren na de Zeemanshoop het zeegat kozen. 
Initiatiefnemerr was de latere schrijver/dichter/jurist Hugo Pos, toen nog 
rechtenstudentt in Leiden. Hij kreeg een klein open bootje in het oog: een 
vlett van een verlaten patrouillevaartuig met een buitenboordmotor en 
watt benzine. Met twee volslagen onbekenden, die hij ter plekke had ont-
moet,, besloot hij - vrijwel onvoorbereid - met dit bootje naar Engeland 
tee varen: 

Hett was ongeveer halfvier in de ochtend toen we de haven van 
Scheveningenn uit roeiden. We wuifden. Het was net of de arm van 
dee Pier heel lang terug wuifde. Ik weet zeker dat we alledrie huil-
den. . 
Keess had zijn fiets in de sloep meegenomen. Hij nam een heleboel 
plaatss in beslag. 
'Gooii  dat ding in zee,' zei Rob. 
'Blij ff  ji j met je poten ervan af. Ik zal hem in Engeland nodig hebben.' 
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Wee waren ervan overtuigd dat Het Kanaal krioelde van Engelse 
schepen,, die ons straks wel zouden oppikken. 'Brittania rules the 
waves,'' herhaalde ik tot vervelens toe.6 

Maarr zij werden niet opgepikt. In plaats daarvan zwalkte het drietal vijf 
dagenn rond op de Noordzee met slechts een half brood en één emmer 
water.. Gelukkig liep de tocht goed af: hun bootje strandde uiteindelijk 
opp de kust van België en zij kwamen ongedeerd aan wal. Pos probeerde 
daarnaa nog via Duinkerken weg te komen, waar op dat moment de eva-
cuatiee van Britse troepen gaande was, maar tevergeefs. Hij keerde naar 
Nederlandd terug en zou pas in oktober 1941 langs een heel andere 
(om)) weg Engeland bereiken. 

Inn de eerste weken na de capitulatie is het - afgezien van een paar dui-
zendd militairen (hoofdzakelijk behorend tot de marine) - slechts 1600 
Nederlandsee burgervluchtelingen gelukt Engeland te bereiken. Daarvan 
warenn er ongeveer duizend rechtstreeks uit Nederland afkomstig, de 
overigenn waren naar het zuiden weggetrokken en konden in mei en juni 
vanuitt Belgische en Franse havens wegkomen.7 

Wiee in Nederland was achtergebleven, zat opgesloten: de landsgrenzen 
werdenn onder Duitse bewaking gesteld en de open Noordzee veranderde 
inn een vijandige muur van water. Achter dat water lag het vrije, maar on-
bereikbaree Engeland. Wie daar tóch heen wilde moest proberen door dit 
cordonn te breken, of- om een andere beeldspraak te gebruiken - de ma-
zenn in het net zien op te sporen. 

Ditt hoofdstuk gaat over het net en de mazen. Ook de manier waarop 
Engelandvaarderss zich op hun tocht hebben voorbereid, komt aan de 
orde.. Hoe kwam hun keus voor een bepaalde vluchtweg tot stand, welke 
problemenn hadden zij te overwinnen, welke mogelijkheden waren er en 
vann wie hebben zij eventueel hulp gekregen bij hun vertrek? 

HetHet net en de mazen 

Zodraa het Duitse bestuursapparaat zich in Nederland had gevestigd, 
werdd een begin gemaakt met maatregelen die tot de volledige isolatie van 
Nederlandd moesten leiden. Dat gebeurde in een hoog tempo. Al op 6 juni 
19400 deed rijkscommissaris Seyss-Inquart een verordening uitgaan die 
hett verkeer van en naar het buitenland vanuit Nederland onder Duitse 
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controlee stelde. Voor een reis naar het buitenland werd een vergunning 
verplichtverplicht gesteld, verkrijgbaar bij vestigingen van de zogenaamde Ein-
undd Ausreisestelle van het Reichskommissariat. Dit laatste bureau stond 
onderr leiding van de Höhere ss- und Polizeifuhrer Rauter. Tegelijk wer-
denn alle door niet-militaire autoriteiten afgegeven vergunningen ongel-
digg verklaard.8 Wie zonder vergunning Nederland probeerde te verlaten, 
riskeerdee volgens een aanvullende verordening uit 1941 een gevangenis-
strafvann ten hoogste twee jaar of een geldboete van f. 20.000,-.9 Datzelfde 
jaar,, 1941, werd nog een belangrijke stap gezet in de richting van Duitse 
administratievee controle over de inwoners van bezet Nederland, name-
lij kk de invoering van het persoonsbewijs, dat iedere Nederlander ouder 
dann vijftien jaar moest kunnen tonen. Nederlanders die de grens over 
wilden,, dienden van toen af over drie documenten te beschikken: een 
persoonsbewijs,, een geldig paspoort en een verlofpas van een van de Ein-
undd Ausreisestellen.10 

Ookk de weg over zee werd vrijwel direct afgesloten. Dit was in de Ne-
derlandsee situatie ook niet zo moeilijk. Nederland had een overzichtelij-
ke,, korte en vlakke Noordzeekust die gemakkelijk te bewaken viel. Dit in 
tegenstellingg tot bijvoorbeeld Noorwegen met zijn grillige fjordenkust 
off  Frankrijk, waar de lange kust vanaf het midden tot de Pyreneeën 
eveneenss problemen gaf. Vanaf de Waddeneilanden tot Zeeland werden 
Duitsee posten ingericht, van waaruit men dijken en duinen in de gaten 
hield.. Ook vanuit de lucht en vanaf het water observeerden Duitse pa-
trouillevlieg-- en vaartuigenn de kust. Zeeland, de Zuid-Hollandse eilan-
denn en de Waddeneilanden werden vanaf juli 1940 (in fasen) tot Sperrge-
bietbiet verklaard, verboden gebied, behalve voor mensen die in het bezit 
vann een vergunning waren. Later werd dit Sperrgebiet uitgebreid met 
eenn brede strook langs de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer.11 

Wass het aanvankelijk nog wel hier en daar mogelijk strand en zee te be-
reiken,, vanaf 1942 werd de kust hermetisch afgegrendeld. Toen begon 
namelijkk op last van Hitler de bouw van de 'Atlantikwall'. Deze giganti-
schee verdedigingslinie langs de kust van Frankrijk, België, Nederland en 
Noorwegenn werd geacht een eventuele geallieerde landing tegen te hou-
den.. Voor Nederland betekende de Atlantikwall, dat er van Den Helder 
tott Vlissingen fortificaties en versperringen verrezen, dat strand en zee 
volkomenn ontoegankelijk werden en dat zelfs een deel van Schevenin-
gen,, dat dicht bij het strand lag, werd ontruimd en afgebroken. 

Zóó volledig werden strand en duinen door Duitse uniformen gedomi-
neerd,, dat van het bekende lied 'Waar de blanke top der duinen' tijdens 
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dee bezetting een alternatieve tekst ontstond. De eerste strofe daarvan 

luidde: : 

Waarr de blanke top der duinen 
Glinstertt van het prikkeldraad 
Waarr op iedere honderd meter 
Weerr zo'n rotmof voor je staat 
Daarr zing ik ver van 't breede strand: 
Zee komen toch nooit in Engeland!12 

Niett alleen kust en toegangswegen, ook het verkeer op het water zelf 
werdd scherp gecontroleerd. In de zomer van 1940 legde de bezetter - met 
hett oog op de geplande Duitse invasie van Engeland - de vrije scheep-
vaartt en pleziervaart in het kustgebied en de riviermondingen aan ban-
den.. Het oorlogsdagboek van de latere PvdA-politicus Jaap Burger, die 
toenn advocaat te Dordrecht was, geeft een mooi beeld van de opeen-
volgingg van de diverse Duitse Verordnungen. Burger was in zijn vrije tijd 
namelijkk ook een enthousiast zeiler. Na een verslag van een vakantiezeil-
tochtt door de Biesbosch begin september 1940, schrijft hij op 8 septem-
ber: : 

Wijj  behoren tot de kustzone. Ingaande morgen mogen we na tien 
uurr niet meer buiten komen. De openbare bedrijven zijn telefo-
nischh met de Ortskommandant verbonden, enfin 't is spul. Alles is 
inn het teken van de voorbereiding, alles is aanvalsdrukte, ter wille 
vann onze beschermers. En dat zal zo nog wel dagen, wie weet weken 
doorgaan.. Ook de eilanden zijn ontruimd moeten worden door al-
lenn die er niet thuishoren.13 

Toenn de Duitse invasie van Engeland werd afgeblazen bleven deze maat-
regelenn van kracht of werden na een korte opheffing opnieuw ingesteld. 
Opp 21 maart 1941 schrijft Burger: 

Nuu echter hebben de heren weer wat nieuws uitgevonden. We mo-
genn niet op de rivier komen. Niet roeien, niet zeilen, hoe vinden ze 
hethet uit...14 

Opp 20 juli 1942 meldt hij dat volgens de geruchten na de fietsen nu ook 
allee zeilboten in beslag zullen worden genomen. Als zeiler rept hij niet 
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vann buitenboordmotoren, waarover in mei 1941 was bepaald dat bezit-
terss ervan een vergunning moesten aanvragen. Een jaar later werd het 
bezitt verboden en werden alle buitenboordmotoren in beslag genomen. 

Naastt de pleziervaart werd ook de beroepsscheepvaart goed in de ga-
tenn gehouden. De Nederlandse vissersvloot mocht slechts een beperkt 
aantall  mijlen uit de kust varen. Om te voorkomen dat men, eenmaal op 
zee,, toch koers zou zetten naar Engeland, gingen er altijd enkele Duitse 
militairenn mee aan boord. In de havens werd grondig gecontroleerd, zo-
datt het heel riskant was om zich aan boord te verstoppen. Ten aanzien 
vann zeelieden werden ook maatregelen uitgevaardigd. Immers, Neder-
landsee zeelieden konden, aangekomen in de haven van een neutraal 
land,, besluiten niet naar Nederland terug te keren. In zeemanstermen 
heett dit: 'drossen'. Vooral op Groningse kustvaarders, die vanuit Delfzijl 
opp het neutrale Zweden voeren, deden zich kansen voor om van het 
schipp weg te lopen. In het volgende hoofdstuk wordt hierop nader inge-
gaan. . 

Dee tegenmaatregelen van de bezetter hebben de 'desertie' van Neder-
landsee zeelieden (zoals het door de Duitsers genoemd werd) wel kunnen 
verminderen,, maar nooit helemaal kunnen tegengaan. Om te beginnen 
werdenn de kapiteins van dit soort schepen aansprakelijk gesteld voor de 
verdwijningg van bemanningsleden. Ook kwam het voor dat minderjari-
gee zeelieden (en soms ook meerderjarige zeelieden) bij aanmonstering 
eenn verklaring moesten tekenen, waarin zij beloofden niet te zullen dros-
sen.. Deden zij dit tóch, dan dreigden de Duitsers hun ouders te arreste-
ren.. Overigens werd deze maatregel niet overal gelijkelijk toegepast. 

Oogdee dit pakket aan maatregelen op zich al verstrekkend, het Duitse 
controlesysteemm werd voortdurend bijgesteld en verscherpt, zodra bleek 
datt het net mazen bevatte. 

Zoo reageerde de bezetter onmiddellijk nadat het in mei 1941 twee 
groepjess Nederlanders vlak na elkaar gelukt was een vliegtuig te kapen en 
ermeee naar Engeland te vliegen. De bewaking van vliegvelden werd ver-
scherptt en geen enkele Nederlandse piloot mocht nog zonder Duitse be-
geleiderr vliegen. Ook werd bepaald dat de hoeveelheid brandstof in de 
vliegtuigenn beperkt moest zijn, zodat het vliegen van lange afstanden on-
mogelijkk was. De kaping van een vliegtuig is na mei 1941 dan ook niet 
meerr voorgekomen. 

Eenn andere maas in het net werd efficiënt gedicht, toen een Engeland-
vaarderr in het voorjaar van 1941 voor een van de geheime radiostations 
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uitt de doeken deed hoe hij via Zweden was ontsnapt. Initiator van deze 
routee was de arts Allard Oosterhuis uit Delfzijl. Hij was eigenaar van een 
kustvaarderr en participeerde in een ander schip. Vanaf de herfst van 1940 
hadd hij jongeren de mogelijkheid geboden om op zijn schepen als be-
manningslidd te monsteren, ook al hadden zij nog nooit gevaren. Met me-
dewetenn van de kapitein gingen deze zogenaamde zeelieden (voorname-
lij kk Leidse studenten) in de eerste de beste Zweedse haven van boord en 
reisdenn door naar Stockholm, waar zij zich meldden bij de Nederlandse 
consul-generaal,, A.M. de Jong. Een van hen was Hugo Pos, die na zijn 
misluktee poging van mei 1940 deze nieuwe mogelijkheid met beide han-
denn aangreep.15 Behalve op de schepen van Oosterhuis hebben Enge-
landvaarderss ook wel geprobeerd op andere kustvaarders te komen, zon-
derr dat de kapitein op de hoogte was van hun plan om te drossen. Voor 
jongerenn die niets van varen afwisten was dit moeilijk, maar de doorzet-
terr lukte het toch wel om als koksmaat op een schip te komen. En als het 
schipp dan maar Zweden aandeed, was één reis voldoende om ervandoor 
tee gaan. Tot het voorjaar 1941 dus, toen een Engelandvaarder over de ra-
dioo wat al te loslippig was geweest over deze Zweedse route. De man 
noemdee gelukkig geen namen, maar toch was uit zijn relaas zoveel dui-
delijkk geworden, dat de Duitsers precies wisten hoe zij moesten ingrij-
pen.. Zij bepaalden simpelweg dat bemanningsleden met een monster-
boekjee afgegeven na 10 mei 1940 slechts met toestemming van de Ha-
fenüberwachungsstellee der Kriegsmarine mochten aanmonsteren.16 Dit 
betekendee dat het voor mensen zonder zeevaartachtergrond moeilijk, zo 
niett onmogelijk, werd aannemelijk te maken dat zij ineenss zeeman wil-
denn worden. Hiermee was deze vluchtweg voor niet-zeevarenden zo 
goedd als afgesloten. 

ZoekenZoeken naar een (uit)weg 

Dee periode die voorafging aan het moment waarop Engelandvaarders 
daadwerkelijkk vertrokken, is grofweg in twee fasen in te delen. Meestal 
bevondenn zij zich eerst in een 'zoekend stadium'waarin slechts de inten-
tiee bestond om naar Engeland te gaan, maar nog niet duidelijk was hoe. 
Daarnaa volgde een praktische fase, waarin de plannen concreet werden 
enn actie ondernomen moest worden. Die eerste, aftastende fase duurde 
slechtss bij een enkeling kort, maar meestal vrij lang: enkele maanden of 
somss zelfs jaren. 
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Vann het geheel aan Duitse maatregelen, dat met Duitse 'Gründlichkeit' 
werdd uitgevoerd, zal ongetwijfeld een ontmoedigende werking zijn uit-
gegaan.. Talrijk zijn althans de opmerkingen in verhoren van Engeland-
vaarders,, dat zij al vanaf de capitulatie van plan waren naar Engeland te 
gaan,, maar aanvankelijk geen flauw idee hadden hoe zij dit aan moesten 
pakken.. Hoe wanhopig sommigen aan het zoeken waren, blijk t uit de ac-
tiee van een negentienjarige Rotterdammer. In september 1941 ontmoette 
hijj  twee Zweedse zeelieden, die in Rotterdam de wal op waren gegaan. 
Hijj  vroeg hun een brief, gericht aan de Nederlandse regering in Londen, 
meee te nemen en die vanuit het neutrale Zweden naar Engeland te stu-
ren. . 

Inn die brief, die inderdaad in Londen is aangekomen, vroeg hij de rege-
ringg om hulp, hulp om naar Engeland te kunnen gaan: 

II  am a Marine engineer. As my wish has been to join the English 
inn the war, I have been busy for more than a year to get an adress in 
Hollandd from where I would come into England, but all in vain. 
Mostt of the adresses were false and others were socalled for Eng-
land,, but in reality for Germany and people who went to such 
adressess never came in England, but got in Germany in a prisoner 
camp. . 

Andd now I will ask you to be as kind as to give me an adress here in 
Hollandd or in Rotterdam from where I can join the free Nether-
landss in England. I wish to work on the Navy to help so on my way 
too the end victory of England.17 

Watt er naar aanleiding van deze brief vanuit regeringskringen werd on-
dernomen,, is onbekend; waarschijnlijk niets. Hoe het met de briefschrij-
verr verderging is ook in nevelen gehuld. In Engeland is hij in ieder geval 
niett gekomen. Overigens was het meegeven van deze brief riskant: als het 
epistell  - dat door de afzender met naam en adres ondertekend werd - in 
handenn van de Duitse politie was terechtgekomen, dan was deze jonge-
mann vrijwel zeker gearresteerd. 'Unerlaubte Ausreise' of 'Unerlaubte 
Auswanderung'' op zichzelf was een betrekkelijk'lichte' overtreding, die 
voorall  in het begin van de bezetting niet al te zwaar bestraft werd. Maar 
hett werd een andere zaak wanneer bleek dat iemand, die wegens dit ver-
grijpp gepakt werd, de bedoeling had naar Engeland te gaan en zich daar 
bijj  de Nederlandse strijdkrachten aan te sluiten. Dan luidde de aanklacht 
FeindbegünstigungyFeindbegünstigungy bevoordeling van de geallieerden en dus het toebren-
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genn van schade aan het Duitse Rijk. Dit gold als een ernstiger vergrijp en 
kwamm de overtreder minstens op enkele jaren gevangenis-, tuchthuis-
straff  of concentratiekamp te staan. Was de aangeklaagde (beroeps)mili-
tairr dan werd niet zelden de doodstraf geëist.18 

Dee aanklacht Feindbegünstigung was trouwens ook van toepassing op 
mensenn die hulp verleenden aan Engelandvaarders of opriepen tot En-
gelandvaart.. Al in juli 1940 werd bijvoorbeeld een Scheveningse pen-
sionhouderr tot vijfjaar tuchthuisstraf veroordeeld, omdat hij eind mei 
geprobeerdd had Nederlandse soldaten te ronselen voor dienstneming in 
Engelandd en een plan had gemaakt om deze soldaten per boot naar En-
gelandd te vervoeren. De Nederlandse adjudant-onderofficier die door de 
pensionhouderr was benaderd deed alsof hij interesse had, maar gaf de 
mann intussen aan bij de Duitse militaire politie.19 

Err was inderdaad vaak verraad in het spel, zowel van de kant van dege-
nenn die voorwendden hulp te verlenen als van hen die voorgaven hulp te 
zoeken.. Het kwam regelmatig voor dat Nederlanders die voor de Duitse 
politiee werkten, zogenaamde V(ertrauens)Manner, in (verzets)groepen 
infiltreerden,, waar zij enthousiast meewerkten aan de voorbereiding van 
eenn ontsnapping en intussen geduldig wachtten op een moment om toe 
tee slaan. Zo werd op 3 april 1941 een poging tot Engelandvaart vanuit 
Noordwijkk aan Zee verijdeld. Het ging om een gemêleerd gezelschap van 
negenn mannen, bestaande uit enkele joden, verzetsmensen en een paar 
jongens,, die in het bezit waren van een vliegbrevet. Zij hadden het plan 
opgevatt om met een sloep met buitenboordmotor, die in de duinen ver-
stoptt was, op 3 april te vertrekken. Twee leden van de groep, Piet Rothert 
enn Jan de Jong, werkten echter in het geheim voor de Sicherheits Dienst 
(ss D ). Zij hadden zich als mede-Engelandvaarders voorgedaan en zelfs de 
aankoopp van de motorsloep geregeld en gefinancierd. Op hun aanwij-
zingenn werd bijna de hele groep op de dag van vertrek ingerekend. Een 
vann de piloten, Bob Schreiner, was toevallig wat verlaat en kon daardoor 
dee dans ontspringen. Zeker vier van de gearresteerden hebben het con-
centratiekampp niet overleefd.20 

Hett nieuws over mislukte en verraden Engelandvaarten sijpelde via di-
versee kanalen (waaronder de verhoren van Engelandvaarders die wél 
warenn aangekomen) ook door naar Londen. Op 16 juli 1941 zond Radio 
Oranjee een waarschuwing uit, gericht aan landgenoten die het bezet ge-
biedd wilden verlaten. Hun werd met klem aangeraden voorzichtig te zijn. 
Eenn paar Engelandvaarders, die in september 1941 arriveerden, lieten tij -
denss ondervragingen in Londen weten, dat van deze waarschuwing on-
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bedoeldd een ontmoedigend effect was uitgegaan. Het kwam over - zo 
zeidenn zij - alsof het Engelandvaren werd afgeraden. Sterker nog: alsof 
dee regering in Londen niet wilde dat Nederlanders naar Engeland kwa-
men.211 Dus werd de waarschuwing op 17 november 1941 - in aangepaste 
vorm-herhaald: : 

Degenen,, die aan de verpeste atmosfeer in bezet Nederland willen 
ontsnappen,, ontraden wij dit niet. Maar ons advies is: neem de ui-
terstee voorzichtigheid in acht. Ziehier onze raadgevingen: 
Tenn eerste: Gaat niet op reis, voor dat ge weet dat ge betrouwbare 
landgenotenn zult aantreffen die U verder kunnen helpen. Reizen in 
Europaa is gevaarlijk. De Gestapo heeft overal zijn agenten. 
Tenn tweede: Spreek zo weinig mogelijk over uw reisplannen, behal-
vee met hen die gij volkomen kunt vertrouwen. 
Tenn derde: Pas op in de andere bezette gebieden. Gij zult er burgers 
aantreffen,, die u in vele gevallen kunnen en willen helpen. Maar gij 
kuntt ook stoten op ambtenaren die uit lafheid en vrees minder 
moedigg zijn. Vermijdt dus zoo mogelijk alle contact met officiële 
personenn in vijandelijk of door den vijand gecontroleerd gebied. 
[...] ] 

Voorr het overige zeggen wij U dit: Ge zijt van harte welkom hier in 
Engeland,, bij het legioen, bij de vloot of bij de luchtvaart en mocht 
err voor U geen passende arbeid voorhanden zijn, dan is er voor 
jongee Nederlanders volop prachtig werk te doen in de Oost en in 
dee West. Maar: weest voorzichtig!22 

Hett was voor Nederlanders die op dat moment weg wilden vast fijn om 
tee horen dat Engelandvaarders toch heus welkom waren. Maar de prakti-
schee vraag die ook de Rotterdamse briefschrijver had gesteld, werd niet 
beantwoord.. Namelijk: hoe vond je een 'adres' waar men je verder kon 
helpen? ? 

Hett is nu - ver na de oorlog - moeilijk voorstelbaar hoe omzichtig men 
moestt opereren om een dergelijk adres te vinden. Er openlijk over praten 
wass niet raadzaam, daarin had Radio Oranje gelijk. Toch moesten aspi-
rant-Engelandvaarders-- als zij hulp nodig hadden bij de voorbereiding -
hunn voornemen aan anderen kenbaar maken. Dat moest echter op be-
hoedzamee wijze gebeuren. Een mooi voorbeeld van het gebruik van toe-
spelingenn is afkomstig van een zeeman, die in 1943 een oproep kreeg om 
voorr de Duitsers te gaan varen en daar niets voor voelde. Hij liet zich ter-

70 0 VOORBEREIDIN G G 



loopss tegenover de ambtenaar van het arbeidsbureau ontvallen, dat 'hij 
inn plaats van Consi's (Duitse sigaretten) liever Chief Whip wilde roken'. 
Dee ambtenaar begreep direct wat hij bedoelde en bezorgde hem papie-
renn op een schip dat op Zweden voer, zodat de man in kwestie kon dros-
sen,, hetgeen hij ook inderdaad gedaan heeft.23 

Niett iedereen had echter - zoals deze ambtenaar - aan een half woord 
genoeg.. Sommige lieden aan wie hulp werd gevraagd waren wel te goe-
derr trouw, maar durfden niet te helpen. Anderen waren 'fout' en gaven 
zo'nn zoekende Engelandvaarder aan. 

Somss ging het onverwacht gemakkelijk. Zoals bij de vlieger/schrijver 
A.. Viruly. In 1941 ontmoette hij een bevriende Zweedse piloot, die vanuit 
Stockholmm de familie van zijn Nederlandse vrouw bezocht had. Deze 
Zweed,, graaf Carl Gustav von Rosen, was pro-Engeland, maar wel via 
eenn overleden tante verre familie van maarschalk Hermannn Göring. Von 
Rosenn stelde Viruly voor om met hem mee naar Zweden te gaan en van 
daaruitt het vliegtuig naar Engeland te nemen. Viruly's tegenwerping dat 
dee Duitsers hem als vlieger toch nooit een visum voor Zweden zouden 
geven,, wuifde hij weg. Connecties, daar ging het om. 

Dee volgende dag ging hij [ Von Rosen, ad] zijn terugreisvisum aan-
vragenn en ik ging mee. Dat visum had hij zo, na wat amicaal praten 
mett een geweldig stevige Gestapoman. Kunt u er ook mijn vriend 
éénn geven die een boek over Zweden wil gaan schrijven? Jawohl, 
Herrr Graf, das lasst sich wohl machen! 

Ikk verwachtte dat er nu nader naar mij geïnformeerd zou worden 
enn ze me zouden oppikken - maar nee - algauw lag het toegestuur-
dee visum in de bus met nota bene Duitse bonnen voor de aankoop 
vann eten onderweg. Lekker gauw een prettig vijandelijke trein in en 
viaa Berlijn naar Stockholm, smakelijk etend. 
Weliswaarr weigerde toen de Nederlandse regering in Londen mij 
dee overkomst naar Engeland, omdat zo'n Duits visum er wat al te 
verdachtt uitzag, maar dit bleek gladstrijkbaar. Zo kon er voor de 
restt van de oorlog weer voor de goede zaak gevlogen worden.24 

Virul yy besluit zijn terugblik, niet zonder humor, met de opmerking dat 
collega-Engelandvaarderss in Londen enigszins op hem neerkeken. Hij 
wass een 'legale ontsnapper', die een makkelijke, geheel verzorgde reis 
naarr Engeland had 'geboekt', terwijl de anderen een zware tocht vol ont-
beringenn hadden moeten volbrengen. Het ging Viruly echter om het 
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doel:: 'voor de goede zaak te kunnen vliegen'. Hoe dat doel gerealiseerd 
werd,, interesseerde hem minder. 

Diee bereidheid om 'alles te proberen' om maar in Engeland te kunnen 
komen,, kwam bij meer Engelandvaarders voor, maar een ontsnapping 
mett hulp van de bezetter was voor de meeste van hen toch geen optie. 
Tenn eerste omdat het te riskant werd geacht (het kon een valstrik zijn), 
tenn tweede omdat de vereiste connecties meestal niet voorhanden waren 
enn ten derde omdat men daarmee - zoals uit het voorbeeld van Viruly 
blijk tt - de verdenking pro-Duits te zijn op zich laadde. Dat laatste gold 
ookk enigszins voor een methode, die niettemin door een aantal Enge-
landvaarderss is gebruikt: zij verklaarden zich bereid om voor de Duitsers 
inn Frankrijk of Zuid-Duitsland te gaan werken, met de bedoeling - een-
maall  daar aangekomen - weg te lopen en naar Spanje c.q. Zwitserland 
uitt te wijken. Voor Frankrijk was de organisatie die hen vanuit Neder-
landd uitzond meestal de Organisation Todt (OT), genoemd naar de 
Duitsee ir. Fritz Todt, die zich in de jaren dertig bij de aanleg van de Auto-
bahnenbahnen had onderscheiden. In het kader van deze OT werd een heel net-
werkk van arbeidsprojecten opgezet, voornamelijk ten behoeve van de 
bouww van de Atlantikwall, waar arbeiders uit heel bezet Europa aanvan-
kelijkk vrijwilli g en later gedwongen werden tewerkgesteld. Deze metho-
dee had het voordeel dat men met geldige reispapieren uit Nederland 
konn vertrekken en de eerste twee grenzen (die met België en met Frank-
rijk)) probleemloos passeerde. Maar eenmaal bij de OT gearriveerd was 
hett - afhankelijk van de situatie - niet altijd eenvoudig werkelijk te ont-
snappen.. Daarom heeft menig Engelandvaarder zijn toevlucht genomen 
tott vervalste OT-papieren. Daarmee stapten zij in een trein met arbeiders 
voorr Frankrijk om er halverwege (bijvoorbeeld in Parijs) vandoor te 
gaan.255 Zij profiteerden zo van de redelijk veilige manier van reizen, maar 
gingenn niet daadwerkelijk voor de Duitsers werken. Er was alleen één 
probleem:: voor valse OT-papieren (of andere vervalste Duitse reisdocu-
menten)) waren, alweer, connecties nodig. 

MetMet of zonder hulp 

Dee grootste kans op het vinden van informatie over een mogelijke route, 
haddenn mensen die vanuit hun persoonlijke achtergrond al tot een 
'groep'' behoorden. Studenten die weg wilden gaven onderling routes aan 
elkaarr door. Hetzelfde gebeurde onder militairen die, nadat het Neder-
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landsee leger was ontbonden, in het geheim met elkaar in contact waren 
gebleven.. Protestanten en katholieken gingen te rade bij vertrouwde ge-
loofsgenotenn of de dominee, respectievelijk de pastoor. Weer anderen 
kregenn een tip van iemand die zij kenden via de tennisclub, de politieke 
partijj  of de vakbond, waarvan zij lid waren. Het duurde niet lang of verte-
genwoordigerss van bepaalde groepen begonnen zelf ontsnappingsroutes 
tee organiseren, bedoeld voor de eigen leden, maar als het zo uitkwam ook 
openstaandd voor anderen. Een vroeg voorbeeld is de oD (Ordedienst): 
eenn verzetsgroep van (oud- )militairen en anderen, die zich - onder meer 
doorr het verzamelen van wapens - voorbereidde op het moment dat de 
Duitserss verslagen zouden zijn. In het machtsvacuüm dat op dat mo-
mentt zou ontstaan zag de OD voor zichzelf de taak weggelegd de orde te 
bewaren,, totdat de wettige Nederlandse regering zou zijn teruggekeerd. 
Sommigee militairen wilden al eerder tegen de Duitsers in het geweer ko-
menn en besloten zich bij de Nederlandse strijdkrachten in Engeland aan 
tee sluiten. Andere o D-leden moesten noodgedwongen naar Engeland 
uitwijken,, omdat zij vanwege hun verzetswerk gezocht werden. Het was 
duss zaak een weg naar Engeland te creëren. Korte tijd lukte dat door ont-
snappingenn per boot op touw te zetten. Dit was het werk van Tijmen 
Hoekstraa en Dirk Cornelis de Graaf, beiden lid van het LOF (Legioen van 
Oud-Frontstrijders),, een verzetsgroep die in juni 1941 met de OD gefu-
seerdd was. Hoekstra en De Graaf onderhielden in opdracht van de OD 
contactenn met mensen die weg wilden, zorgden voor boten en benodigd 
materiaall  en regelden het transport van de boten naar de kust, keurig 
verstoptt in verhuiswagens van een firma uit Diemen. De afvaarten von-
denn veelal plaats aan de Hondsbossche Zeewering bij Petten, waar dijk-
baass Jan C. Bellis in het complot zat. Enkele tientallen Engelandvaarders 
(all  of niet met militaire achtergrond) werden op deze wijze weggehol-
pen.. Toen echter op 23 juli 1941 het vertrek van twéé boten tegelijk werd 
gepland,, ging het mis. Een Duitse patrouille kreeg een van de scheepjes 
inn de gaten en een deel van de in totaal negen opvarenden, voornamelijk 
(reserve)militairen,, werd gearresteerd. Ook de organisatoren en helpers 
werdenn gearresteerd, zij het later: De Graaf en Bellis werden eind 1941 
opgepakt,, Hoekstra begin 1942.26 

Meerr succes had een andere escapelijn, die- hoewel geen oD-initiatief— 
nietteminn door veel militairen is gebruikt. Het was een lijn, die vanuit 
Nederlandd naar Zwitserland voerde. Startpunt was het Noord-Brabant-
see Putte waar de woning van kunststoffenfabrikant Job van Niftri k prak-
tischh op de grens met België lag. Schildwachten patrouilleerden voor 
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hunn huis, maar het was vrij makkelijk die om de tuin te leiden, de weg 
-- die tevens de grens vormde - over te steken en via een omweg naar het 
huiss van de overbuurman te lopen. Van Niftri k en zijn vrouw Betty, die 
Belgischee van geboorte was, voorzagen de passanten van Belgische pa-
pierenn en gaven hun vertrouwde adressen mee. Het eerste contactadres 
wass dat van de Nederlandse familie Van Duiken, die in Antwerpen 
woonde.. De Van Niftriks namen mensen aan die de vluchtelingen tel-
kenss voor een deel van de reis vergezelden, zogenaamde 'passeurs', en or-
ganiseerdenn zo een complete vluchtweg tot aan Zwitserland. Zij kregen 
dee gegadigden veelal aangeleverd door het OD-lid L. Melse (1910-1943), 
eenn accountant uit Den Haag, en door majoor H.G. van Voorthuijsen, de 
voormaligee commandant van het vliegveld Soesterberg.27 Job en Betty 
vann Niftri k zijn actief geweest van januari 194128 tot 5 augustus 1942, toen 
zijj  hun werk door verraad moesten staken. Net op tijd konden zij via hun 
eigenn ontsnappingsroute naar Zwitserland ontkomen. In die anderhalf 
jaarr hebben zij een kleine honderd Engelandvaarders kunnen helpen, 
voornamelijkk militairen, onder wie veel vliegeniers.29 

Tegenn de tijd dat de Van Niftriks hun escapelijn moesten opgeven,, wa-
renn elders in het land nieuwe initiatieven ontstaan om mensen 'door te 
sluizen'.. Zo hadden zich bijvoorbeeld in de provincie Zuid-Limburg 
-- strategisch gelegen voor de routes naar het zuiden - diverse groepen 
gevormdd die hulp boden aan uit Duitsland ontsnapte Franse krijgsge-
vangenen,, neergehaalde geallieerde piloten en joodse Nederlanders. De 
Fransee krijgsgevangenen wilden naar huis; de piloten moesten zich zo 
snell  mogelijk melden in Engeland om weer aan de strijd te kunnen deel-
nemenn en de joden probeerden te ontkomen aan de in 1942 begonnen 
deportaties.. In Limburg hadden rooms-katholieke geestelijken een be-
langrijkk aandeel in de hulp aan vluchtelingen. In het dorpje Grubben-
vorst,, bij Venlo, bestond bijvoorbeeld al vanaf eind 1940 een groep rond 
pastoorr HJ. Vullinghs, die Franse krijgsgevangenen en later anderen de 
grenss over hielp. In Roermond was er een soortgelijke groep onder lei-
dingg van kapelaan E.A.F. Goossens. Maar ook niet-geestelijken waren 
actief:: in Maastricht hielp W. van Schaik mensen via het gangenstelsel 
vann de St. Pietersberg naar België en in Weert opereerde Matthieu Bee-
len,, passeur van de ontsnappingslijn 'Fiat Libertas'. De groep 'Fiat Liber-
tas'' was in 1942 onder de naam 'Luctor et Emergo' als inlichtingengroep 
begonnen,, maar had zich tegen het einde van dat jaar op het functione-
renn als ontsnappingslijn toegelegd.30 En dit is nog maar een kleine greep 
uitt het totaal aantal groepen en individuen dat in Limburg actief was.31 
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Noord-Brabantt bood hetzelfde beeld: in Hilvarenbeek bijvoorbeeld 
bestondd de mogelijkheid om door de bossen naar België te lopen. De le-
raarr Eugène van der Heijden en de marechaussee Karst Smit hebben hier, 
alss medewerkers van 'Dutch-Paris', een door de in Frankrijk wonende 
Nederlanderr Jean Weidner opgerichte escapeorganisatie, vele joodse 
vluchtelingen,, piloten en Engelandvaarders illegaal naar Brussel ge-
bracht.. Belangrijk was de rol van collega's van Smit, Nederlandse mare-
chaussees,, die in deze omgeving bereid waren op de uitkijk te staan. Van 
derr Heijden en Smit konden functioneren tot eind 1943, toen zij - nadat 
bijnaa alle leden van de groep waren gearresteerd - moesten onderdui-
ken.32 2 

Concentreerdenn lijnen als Dutch-Paris en Fiat Libertas zich op het de 
grenss over smokkelen van vluchtelingen door middel van goed ingelich-
tee passeurs, er waren ook organisaties die meer de nadruk legden op de 
leveringg van valse reispapieren. Voorbeeld hiervan is de Rotterdamse 
verzetsgroepp van Henk Lindemans. Via diens broer, de later zo beruchte 
dubbelspionn Christiaan Lindemans, alias King Kong, voorzag deze 
groepp Nederlanders van (valse) oT-papieren, waarmee ze snel en veilig 
naarr Frankrijk konden reizen. Lindemans kon deze papieren vrij makke-
lij kk aanleveren, omdat hij sinds eind 1942 in dienst was van een Neder-
landsee aannemer die in Cherbourg voor de OT werkte.33 

Hoee groot nu was het aandeel van deze escapelij nen met betrekking tot 
geslaagdee ontsnappingen van Engelandvaarders? Van mijn onderzoeks-
groepp van 1706 Engelandvaarders is 31 procent via een vanuit Nederland 
georganiseerdee escaperoute weggekomen (zie tabel 3). 

Hett gaat hier - afgezien van een kleine groep die via de Noordzee werd 
weggeholpenn - bijna uitsluitend om Engelandvaarders die de zuidelijke 
landroutee volgden. Dat wil zeggen dat zij via België, Frankrijk, eventueel 
Zwitserland,, Spanje en Portugal naar Engeland reisden. Wanneer het 
aantall  van 535 met georganiseerde hulp ontkomen Engelandvaarders 
naarr jaartal wordt uitgesplitst (zie tabel 4), dan blijken de jaren 1942-1943 
hett hoogtepunt te vormen. Dat lijk t voor de hand liggend, want in de eer-
stee oorlogsjaren waren de ontsnappingslij nen nog in opbouw en was de 
noodzaakk om weg te komen nog niet zo urgent. Vanaf 1942, toen de jo-
dendeportatiess op gang kwamen en maatregelen als de arbeidsinzet in 
werkingg traden, was die noodzaak er wel degelijk. In 1944 nam het aantal 
vertrekkendee Engelandvaarders als geheel af, doordat het einde van de 
oorlogg in zicht kwam. 
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Tenn minste 982 Engelandvaarders (ruim de helft van de populatie) heb-
benn ondanks lang zoeken en behoedzaam informeren nooit een escape-
organisatiee kunnen vinden. Zij zijn zoals dat heet 'op de bonnefooi' 
vertrokken.. In het verhoor dat hen na aankomst in Engeland werd af-
genomenn staan zinsneden als: 

Hijj  zocht voortdurend naar contacten om weg te komen, doch het 
iss hem nooit gelukt een organisatie te vinden en hij besloot ten ein-
dee raad het maar op eigen houtje te proberen.34 

of: : 

Hett plan bestond bij hem praktisch sinds de capitulatie. Hij had 
echterr geen contact met enige organisatie en het gelukte hem niet 
contactenn aan te boren. Ten slotte besloot hij dan maar zonder eni-
gee hulp alleen te vertrekken en te trachten via Frankrijk en Spanje 
wegg te komen...35 

Somss was het op eigen houtje vertrekken niet noodgedwongen, maar 
eenn bewuste keuze. Vertrouwen op een ontsnappingslijn hield grote risi-
co'ss in. Zo'n lij n vormde een lange en kwetsbare keten van schakels. Zo-
draa door arrestatie van een van de tussenpersonen ook maar één scha-
keltjee wegviel, kon de hele ketting worden verbroken, hetgeen bij de 
meestee lijnen dan ook vroeg of laat is gebeurd. Weliswaar werd zo'n op-
geroldee organisatie door anderen meestal weer opgebouwd, maar het 
wass en bleef een kwetsbaar geheel, dat te allen tijde blootstond aan het 
gevaarr van Duitse infiltratie. 

Hett niet gebruikmaken van een geheel georganiseerde route, beteken-
dee dat Engelandvaarders hun persoonlijke veiligheid niet in handen van 
derdenn legden en zelf het initiatief behielden. Daar staat tegenover, dat 
hett een grotere inzet van henzelf vereiste. Zij moesten zélf de te volgen 
routee plannen, zelf nadenken over betrouwbare adressen, zelf zonder op 
tee vallen geld omwisselen en onderweg aan eten zien te komen. Het bleek 
hierbijj  een groot voordeel als Engelandvaarders voor vakantie of werk al 
eerderr in het buitenland geweest waren en bijvoorbeeld in België of 
Frankrijkk kennissen, familie of zakenrelaties hadden wonen. Dit bete-
kendee dat zij een aantal steunpunten hadden, waar zij voor onderdak of 
hulpp terechtkonden. Overigens is van de groep Engelandvaarders die op 
dee bonnefooi vertrok een flink aantal in België of Frankrijk alsnog in 
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contactt met passeurs van een escapelijn gekomen. Zij werden vervol-
genss door zo'n buitenlandse organisatie verder geholpen.36 Bovendien 
will  'zonder georganiseerde hulp vertrokken' niet zeggen dat men ook 
onderwegg van elke hulp verstoken bleef. Er werd namelijk ook buiten 
organisatiess om, door particulieren bijgesprongen: spoorwegbeambten 
bijvoorbeeld,, die bij controles een oogje toeknepen, hotelhouders die 
bereidd waren iemand zonder registratie op te nemen, geestelijken die 
hunn kerk als schuilplaats beschikbaar stelden. Slechts een enkele Enge-
landvaarderr heeft de tocht helemaal op eigen kracht, zonderr enige hulp 
kunnenn volbrengen. 

DeDe keuze voor een vluchtweg 

Engelandvaarderr Hans Kahn, die in de zomer van 1942 vertrok, geeft in 
zijnn memoires goed inzicht in de manier waarop zijn keuze voor een be-
paaldee vluchtweg tot stand kwam. Toen hij eenmaal had besloten Enge-
landvaarderr te worden en zich bij de vrije Nederlandse strijdkrachten 
aann te sluiten, zette hij de mogelijkheden op een rijtje: 

Err waren twee manieren. De eerste hield in dat ik rechtstreeks de 
Noordzeee moest oversteken, hetzij vanuit Nederland, hetzij vanuit 
hethet neutrale Zweden. De tweede methode was via België en Frank-
rijkk naar het neutrale Spanje reizen en daarvandaan naar Gibraltar. 
Dee eerste route bleek onmogelijk vanwege de Duitse kustbeveili-
gingg en de voortdurende zee- en luchtpatrouilles. Daarbij zou ik, 
omm naar Zweden te kunnen komen, via Duitsland moeten reizen of 
eenn plaatsje moeten vinden op een Nederlandse kustvaarder, waar-
voorr mij ten enenmale de connecties ontbraken. 
Dee Talmoed vertelt dat er een lange weg is die de kortste is en een 
kortee weg die uiteindelijk de langste blijkt. Ik besloot dus de langste 
wegg te kiezen en hoewel de zee niet ver van mijn woning gelegen 
was,, zou ik in omgekeerde richting vertrekken.37 

Uitt dit relaas wordt allereerst duidelijk dat de keuze vooral draaide om 
diee tussen de korte weg (Noordzee) en de lange (via het zuiden). De rou-
tee via Zweden stond voornamelijk open voor zeelieden tenzij je - zoals 
Kahnn terecht opmerkt - over connecties beschikte. 

Watt waren nu de voor- en nadelen van de zee- en landroute? De weg 
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overr de Noordzee leek - vooral voor mensen die met het water ver-
trouwdd waren — op het eerste gezicht aantrekkelijker. Het was een korte 
route,, die, vergeleken met een lange reis over land, minder gevaarlijk 
leek.. Als een Engelandvaarder eenmaal onopgemerkt met een bootje was 
weggekomen,, kon hij binnen twee dagen in Engeland zijn, terwijl hij op 
wegg naar Spanje - een reis van maanden - vele controles in treinen en 
bussenn moest doorstaan en wel drie of vier grenzen clandestien moest 
overschrijden.. Begin 1942 drong in Nederland het bericht door dat in 
Dijj  on en Besancon enkele cadetten van de KM A, op weg naar Zwitser-
landd waren gearresteerd en ter dood veroordeeld. In hoofdstuk 4 (Mis-
luktee pogingen tot Engelandvaart) wordt hierop nader ingegaan. De 
ontzettingg over de terechtstelling van deze jonge Nederlanders was groot 
enn deed vele aspirant-Engelandvaarders - tijdelijk - terugschrikken voor 
eenn reis via het zuiden. Ook berichten aan het thuisfront van Engeland-
vaarders,, die in Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje in vluchtelingenkam-
penn vastzaten, waren niet erg bemoedigend. Zo liet de 24-jarige Enge-
landvaarderr Bernard Berger na aankomst in Engeland in augustus 1943 
weten: : 

Dee duur van de reis via Spanje/Portugal naar Engeland en de be-
richtenn uit onbezet Frankrijk en Spanje deden velen en ook mij 
zoekenn naar een methode overzee...38 

Bijkomendd voordeel van de Noordzeeroute was, dat men wat meer baga-
gee kon meenemen, terwijl dit bij een reis per trein uiteraard beperkt 
moestt blijven. Een laatste punt dat tegen de zuidelijke route pleitte, was 
hett feit dat de reis door wel drie of vier buitenlanden voerde en dat daar 
vreemdee talen werden gesproken. Een groot deel van de Nederlandse be-
volkingg had in 1940 nog nooit vakantie genoten en zeker geen vakantie in 
hett buitenland. Was dat wel het geval, dan ging het hooguit om een 
weekjee Ardennen of een reisje langs de Rijn. Alleen de elitee trok naar de 
Fransee Cöte d'Azur of Zwitserse Alpen. Ook de schoolopleiding speelde 
eenn belangrijke rol: had een Engelandvaarder middelbaar onderwijs ge-
notenn (gymnasium, hbs of ulo) - en dat gold voor 61 procent van de En-
gelandvaarderss die zijn aangekomen39 - dan kon hij of zij zich redelijk 
reddenn in het buitenland. Lager opgeleiden spraken echter geen vreemde 
talen,, hetgeen een reden kon zijn voor een andere weg te kiezen. 

Ondankss al deze problemen en bezwaren verbonden met de zuidelijke 
route,, was de weg over de Noordzee oneindig veel moeilijker en gevaar-
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lijkerr dan welke andere route dan ook. Overigens moet worden opge-
merktt dat dit gegeven achteraf makkelijk te constateren valt, maar dat 
aspirant-Engelandvaarderss zich hiervan destijds niet zo bewust waren. 
Zijj  beschouwden de Noordzeeroute als een van de mogelijke routes. Het 
wass echter een route waarbij enorm veel problemen opdoemden. Om 
aann een boot en andere benodigdheden te komen, diende men te be-
schikkenn over geld en connecties. Volgend probleem was de afscherming 
vann de kust, die het bijna ondoenlijk maakte met een boot aan de kust te 
komenn en ongemerkt het zeegat te kunnen kiezen. Verder was het levens-
gevaarlijkk om met een klein, nauwelijks zeewaardig scheepje de Noord-
zeee op te gaan. Zelfs al waren de opvarenden ervaren zeilers, bij storm 
maaktenn zij geen enkele kans. 

Vaakk sneuvelde een vluchtpoging per boot al voor zij begonnen was: de 
hierr geciteerde Berger was samen met een vriend van plan in de winter 
vann 1942 met een bootje te vertrekken. Het wachten was op gunstig weer 
enn nieuwe maan. Intussen was het bootje, dat ergens op de binnenwate-
renn lag, ingevroren en door de Duitsers in beslag genomen. Uiteindelijk 
zouu Berger Engeland toch via de door hem gewantrouwde 'landroute' 
bereikenn en met hem de meeste andere Engelandvaarders. 

Overigenss was er lang niet altijd sprake van een bewuste keuze voor 
eenn bepaalde vluchtweg, waarbij alle opties zorgvuldig werden afgewo-
gen.. Het toeval speelde een grote rol. Het hing er maar van af welke indi-
viduenn c.q. organisaties een zoekende Engelandvaarder op zijn pad 
kreeg.. Ook de geografische herkomst kan een factor zijn geweest: ie-
mandd die in een van de zuidelijke provincies woonde en zich dus al dicht 
bijj  de grens met België bevond, was waarschijnlijk minder geneigd de 
Noordzeeroutee te overwegen. Omgekeerd betekent dit niet dat iemand 
diee vlak bij de kust woonde automatisch bij de Noordzeeroute uit kwam 
(ziee de overwegingen van Hans Kahn). Voor mensen die haast hadden 
mett hun vertrek (bijvoorbeeld omdat arrestatie of deportatie dreigde) 
viell  bovendien weinig te kiezen. Zij grepen elke ontsnappingsmogelijk-
heidd aan, of het nu een weg over land of over zee was, als het hen maar 
buitenn bezet Nederland bracht en in de richting van het vrije Engeland. 

PraktischePraktische voorbereidingen afscheid 

Mett het vinden van of kiezen voor een bepaalde route was een belangrijk 
probleemm opgelost, maar het betekende niet altijd dat een Engelandvaar-
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derr direct kon vertrekken. Hij moest besluiten of hij alleen zou reizen of 
samenn met anderen. Verder moesten er natuurlijk diverse praktische za-
kenn worden geregeld, zoals 'hoe kom ik aan geld?' en 'wat neem ik mee?' 
Tenn slotte was er de thuissituatie, waarvan afscheid genomen moest wor-
den. . 

Veruitt de meeste Engelandvaarders zijn samen met één of meer ande-
renn aan hun reis begonnen: met een vriend, kennis, collega, klas- of stu-
diegenoott of met familie (zie tabel 5). Die laatste categorie, familie 
(broers,, neven, zwagers), had het voordeel dat men elkaar door en door 
kende.. Onder 1706 Engelandvaarders zijn minstens 32 gevallen aan te 
wijzenn waarbij twee broers op stap gingen. Een paar keer ging het zelfs 
omm drie broers. 

Maarr het gebeurde ook vaak dat de reisgenoten elkaar slechts opper-
vlakkigg kenden. Maarten Cieremans bijvoorbeeld, ging op pad met een 
vagee kennis uit zijn woonplaats Arnhem, die beweerde een route te ken-
nen,, hetgeen later een leugen bleek. De derde reisgenoot, Ewoud Doerr-
leben,, 24 jaar oud en net afgestudeerd aan de Koloniale Landbouwschool 
tee Deventer, was Cieremans volslagen onbekend. Gedurende de reis ont-
stondd tussen hen een hechte vriendschap, terwijl de initiator van de 
tocht,, die zogenaamd een weg wist, in Zwitserland afhaakte. Cieremans 
enn Doerrleben gingen daarop samen verder naar Engeland.40 

Dee voordelen van samen reizen waren evident: twee wisten meer dan 
één;; je kon met elkaar overleggen en in moeilijke of gevaarlijke situaties 
konn je op elkaar steunen. Sprak je als Engelandvaarder geen vreemde ta-
len,, dan was het zelfs van levensbelang om een medereiziger te vinden 
diee dat wél deed. Zo had de 27-j ar ige p T T - monteur Pieter Ganderheyden 
all  een maand na de capitulatie plannen om naar Engeland te gaan. Hij 
steldee zijn vertrek echter steeds uit, omdat hij geen Frans sprak en bang 
wass daardoor in het buitenland op te vallen. Toen zijn jongere broer Bas-
tiaan,, die deze taal wel beheerste, in 1943 bereid was mee te gaan, vertrok-
kenn zij samen.41 

Hett gold als extra veilig om samen met een vrouw te reizen, omdat men 
zichh dan onderweg als echtpaar kon voordoen. Dit was minder opval-
lendd dan wanneer met een groepje jonge mannen in de dienstplichtige 
leeftijdd werd gereisd. Om die reden werd op georganiseerde escapelijnen 
vaakk een vrouwelijke passeur ingezet, om een man alleen te begeleiden. 
Jann de Hartog had zelfs twéé begeleiders: een vrouw met kind. Hij ont-
moettee beiden op het beginpunt van zijn reis, het Amsterdamse Centraal 
Station: : 
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Hett bleek een knappe, blonde vrouw te zijn van een jaar of dertig, 
modieuss gekleed, met een jongetje dat mij aan stond te gapen. 
'Dag,, lieve schat,' zei ze met een Vlaams accent. 'Ik heb onze kaart-
jess naar Emmeloord.' Ik sloeg een arm om haar schouders, kuste 
haarr op de wang en zei: 'Bep, lieve schat, ik zag je niet aankomen.' 
Toenn boog ik me voorover en gaf het kind ook een kus om het nog 
geloofwaardigerr te maken. [...] In de trein gingen we in een hoek 
vann een coupé zitten, die al spoedig volliep. Ik gedroeg me alsof dit 
hett gezin was, dat ik al jaren had; gelukkig sloten de twee anderen 
zichh daarbij aan. Het jongetje begon spontaan te praten tegen 'va-
der',, [... ] terwijl aan mijn linkerkant zijn moeder door bleef babbe-
lenn over het huishouden.42 

Degenenn die niet via een escapelijn reisden, hebben het meestal zonder 
eenn vrouwelijke reisgenoot moeten doen. Er zijn wel pasgetrouwde of 
verloofdee stellen samen naar Engeland gegaan, maar zij vormden een 
minderheid:: tot de onderzoekspopulatie behoorden negentien echtpa-
renn en twee verloofde stellen. De meeste Engelandvaarders waren jong 
enn nog ongebonden. Als zij verkering hadden wilden zij hun meisje 
meestall  niet aan gevaar blootstellen, ook al wilde het meisje in kwestie 
misschienn wel mee. 

Off  er nu in het gezelschap van mannen of vrouwen werd gereisd, het 
samenn reizen werd veruit geprefereerd boven het reizen alleen. Toch had 
hett ook voordelen om de tocht in je eentje te ondernemen. Engeland-
vaarderr Gerard van der Weerd koos daar bewust voor. 'Als je met z'n 
tweeënn bent,' zo was zijn theorie, 'praat je Nederlands met elkaar. Dat kan 
eenn bron van opvallen zijn.'43 

Dee praktische voorbereiding van de reis verschilde uiteraard naarge-
langg de tocht overzee zou plaatsvinden of over land. Maar voor beide 
manierenn van reizen was geld nodig. De financiering van een (motor)-
boott was een dure aangelegenheid. Jaap Burger werd - wegens zijn ken-
niss van de Zeeuwse wateren - begin 1943 gevraagd deel te nemen aan een 
ontsnappingspogingg per boot, georganiseerd door de verzetsman Anton 
Schrader.. De boot die Schrader in het geheim aankocht kostte ƒ5000,-, 
waarvann Burger de helft betaalde.44 Nu kon Burger, die advocaat was, dit 
bedragg waarschijnlijk wel missen. Aan minder bemiddelde deelnemers 
vann een tocht overzee werd meestal een bijdrage naar draagkracht ge-
vraagd. . 

Ditzelfdee principe werd ook meestal gehanteerd door escapeorganisa-
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ties,, die mensen over de zuidelijke landroute weg hielpen. Toch werden 
ookk hier flinke bedragen gevraagd (variërend van ƒ500,- tot ƒ1000,- of 
meer)) om de vele passeurs onderweg te kunnen betalen. Helaas school er 
ookk kaf onder het koren en leerden sommige Engelandvaarders dat zij 
niett te goed van vertrouwen moesten zijn. Tekenend is de ervaring van 
eenn jonge joodse Engelandvaarder, die in de zomer van 1942 wanhopig 
naarr een uitweg zocht. Zijn problemen leken voorbij toen hij een man uit 
Puttee ontmoette, die hem voor geld via een organisatie naar Parijs kon 
helpen.. In goed vertrouwen gaf hij de man alles wat hij had (ƒ1240,-), 
waarnaa deze verdween en zich niet meer liet zien.45 

Engelandvaarderss die op eigen houtje vertrokken, hadden bedragen 
opp zak variërend van een paar tientjes tot een paar honderd gulden. Som-
mige,, meer kapitaalkrachtige Engelandvaarders gingen zelfs met een 
paarr duizend gulden op stap, maar zij vormden beslist een minderheid. 
Menigeenn sprak zijn spaargeld aan of moest het her en der bij elkaar le-
nen.. In het geval van Hans Kahn moesten er nog ingewikkelder toeren 
wordenn uitgehaald. Hij klopte aan bij zijn ondergedoken vader, die ech-
terr niets van waarde meer bezat. Kahns vader herinnerde zich echter dat 
hijj  een paar Perzische tapijten bij een vroegere buurman in bewaring had 
gegeven,, een directeur van een sigarettenfabriek in Amsterdam: 

Dee directeur, een forse en joviale man, ontving me heel gastvrij op 
zijnn kantoor. Ik gaf hem het briefje van mijn vader en gelukkig be-
greepp hij onmiddellijk hoe de vork in de steel zat, zodat ik hem 
nietss hoefde uit te leggen. Zonder verdere omhaal begon hij al het 
contantee geld bij elkaar te scharrelen dat hij kon vinden, totdat hij 
zo'nn vijfduizend gulden bij elkaar had - lang geen misselijk bedrag 
dus.. Ik vermoedde dat die tapijten in de handel veel meer waard 
zoudenn zijn geweest, maar wat kocht je daarvoor onder dit soort 
omstandigheden?? Ook had de man me gemakkelijk met een paar 
honderdd piek kunnen afschepen, maar dat deed hij niet - ik zal 
hemm daarvoorr altijd dankbaar blijven...46 

Hett geld voor de reis moest onderweg steeds omgewisseld worden, want 
vann tevoren vreemde valuta kopen was zonder reisvergunning officieel 
natuurlijkk uitgesloten, al zal er in het niet-officiële circuit wellicht iets te 
regelenn geweest zijn. Sommige Engelandvaarders gingen hun familie- of 
vriendenkringg langs om - onder een voorwendsel - aan vooroorlogse 
vakantiess overgehouden Belgische en Franse muntjes op te halen. 
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Naarmatee de eigen financiële positie minder rooskleurig was, daalde 
uiteraardd het bedrag dat men beschikbaar had. Zo vertrokken in decem-
berr 1941 drie jongens van rond de twintig jaar uit Delft met '17 gulden, 
driee fietsen en vier roggebroodjes'.47 Om aan geld te komen verkochten 
zijj  onderweg hun fietsen, hetgeen 2400 Franse francs opleverde. 

Datt het zelfs met nóg minder geld op zak mogelijk was Engeland te be-
reiken,, bewees de jongste Engelandvaarder, de zestienjarige Johannes ter 
Doest.. Hij vertrok op 26 juli 1942 met een bedrag van slechts ƒ5,-. Vanuit 
zijnzijn woonplaats Hengelo sprong hij op een trein in zuidelijke richting. 
'Vóórr dezen datum', zo staat te lezen in zijn Londense verhoor, 

wass hij nog nooit in een trein geweest, maar hij zocht den conduc-
teurr op om te vragen 'hoe dit nu eigenlijk moest.' De conducteur 
verkochtt hem 'een geschreven briefje naar Nijmegen.' In Nijmegen 
staptee hij op een trein naar Maastricht en kreeg weder van den con-
ducteurr een briefje voor Maastricht. Toen had hij nog 50 cents ka-
pitaal. . 

Duss ging Ter Doest lopend verder. Af en toe kreeg hij van mensen onder-
wegg wat geld om weer een treinkaartje te kopen en bijna elke dag was er 
well  iemand die hem wat eetbaars toestopte. Exact een halfjaar na zijn 
vertrek,, op 26 januari 1943, kwam hij in Engeland aan.48 

Nadatt zo veel mogelijk geld voor de reis verzameld was, begonnen de al-
lerlaatstee voorbereidingen. Wat namen Engelandvaarders mee op reis? 

Wanneerr zij met een bootje de Noordzee over wilden, moesten zij zor-
genn voor een scheepsuitrusting, benzine (als het een motorboot was), 
eenn kompas, zaklantaarns, warme kleding, een oliepak, water en voedsel 
voorr enkele dagen en nog veel meer. Al deze zaken waren - vooral in het 
beginn van de bezetting - betrekkelijk gemakkelijk verkrijgbaar, maar 
benzinee was een probleem. Die moest op de zwarte markt gekocht wor-
den.. Als daar geen geld voor was, ging men niet zelden over tot het stelen 
vann benzine. Verder was het riskant om met scheepsbenodigdheden en 
dergelijkee over straat te gaan. Ook moesten Engelandvaarders ervoor 
zorgenn op de dag van vertrek onopvallend gekleed te gaan, zodat niet 
duidelijkk was wat zij gingen doen. De Rotterdamse gebroeders Han en 
Willemm Peteri hadden dat goed begrepen. Zij stapten op 19 september 
19411 's avonds aan het strand van Katwijk als keurige heren in hun vouw-
kano,, gekleed in colbert, stropdas, lange broek en lage schoenen. Zelfs 
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eenn trui of regenjas ontbrak in hun bagage, want in een kano kun je nu 
eenmaall  niet veel meenemen. Ook de hoeveelheid proviand was tot een 
minimumm beperkt: 

Eenn paar blikken regeringstomatensoep voor elf cent per blik. Ver-
derr wat bruine bonen, vooraf gekookt en een paar sneetjes brood. 
Meerr niet. Het ging er toch om zo snel mogelijk naar de overkant te 
komen? ? 

Alss 'echte wetenschapsstudent' had Han Peteri wel zijn rekenliniaal en 
eenn dictaat van theoretische natuurkunde meegenomen. Het dictaat 
gingg halverwege overboord, maar de rekenliniaal hield hij bij zich. Mis-
schien,, zo dacht hij, zou hij die nog nodig hebben.49 

Ookk Engelandvaarders die over land reisden, namen liefst zo weinig 
mogelijkk mee, om maar niet op te vallen. Het was het beste wanneer je 
eruitzagg als een kantoorbediende die op weg was naar zijn werk. Zoals 
Gerardd van der Weerd: 'Ik droeg een jas en een hoed. Ik had twee paar 
sokkenn bij me, een extra los boordje voor mijn overhemd en mijn scheer-
gerei.'500 Een ander, Bart Bredero, heeft het over 'een stel schone kleren, 
geconcentreerdd eten alss vlees en chocola, rookgerei... en ook nog wat geld 
uitt de verkoop van mijn fiets'.51 

Somss is de opsomming van wat Engelandvaarders meenamen veelzeg-
gendd over hun karakter. De dichter/journalist Jacques Gans had slechts 
eenn oude aktetas bij zich: 

Behalvee een verschoning en een pak brood maakten de gedichten 
vann Tristan Corbière en'Passe Temps1 van Léautaud daar de gehele 
inventariss van uit. Het kwam me raadzaam voor enige wezenlijke 
lectuurr bij me te hebben in het geval van nood...52 

Tenn slotte kwam voor Engelandvaarders onvermijdelijk het moment van 
vertrekk en dus ook dat van het afscheid van hun dierbaren. Soms was er 
geenn mogelijkheid om afscheid te nemen, omdat de Engelandvaarder in 
kwestiee gezocht werd en hals over kop moest vluchten. De 42-jarige ver-
zetsmann Jan Somer, die in Londen hoofd van het Bureau Inlichtingen 
zouu worden, werd op vrijdag 13 maart 1942 op zijn werkadres gewaar-
schuwdd dat de Gestapo bij hem thuis zat te wachten. Dus moest zijn 
tocht,, die via het echtpaar Van Niftri k zou lopen en al terdege was voor-
bereid,, op deze datum beginnen. Vanuit zijn werk ging hij naar het adres 
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vann vrienden en schreef daar een brief aan zijn vrouw en kinderen, om 
henn gedag te zeggen en moed in te spreken. Ook gaf hij aanwijzingen 
overr geldelijke aangelegenheden en stuurde alle dingen van waarde mee 
diee hij bij zich had, zoals 'zijn trouwring, manchetknopen, dasspeld en 
zijnn spoorabonnement'.53 

Dee meeste Engelandvaarders waren echter jonger dan Somer en - an-
derss dan hij - niet getrouwd (zie tabel 6). Ook al woonden zij op zichzelf, 
bijvoorbeeldd omdat zij studeerden, afscheid van 'thuis' betekende: af-
scheidd van de ouders. Lang niet iedereen vertelde zijn ouders over de 
voornemenss om naar Engeland te gaan; dat was om hen niet nodeloos 
ongerustt te maken, maar ook omdat zij, in het geval de Duitsers bij hen 
navraagg zouden doen, beter niet te veel konden weten. Voor heel jonge 
Engelandvaarderss komt daar nog bij, dat de meeste ouders als zij wel op 
dee hoogte waren geweest, hun kind beslist geen toestemming hadden ge-
gevenn om te vertrekken. Dit speelde bijvoorbeeld bij de hbs-scholier 
Gerritt Floothuis. Hij wilde al heel lang naar Engeland, maar mocht niet 
vann zijn vader omdat hij nog te jong was. Op 8 februari 1943 werd Gerrit 
188 jaar en opnieuw klopte hij bij zijn vader aan, nu met het argument dat 
hijj  oud genoeg was om in Engeland dienst te nemen. Hiervoor was zijn 
vaderr blijkbaar gevoelig. Hij gaf zijn zoon toestemming en ƒ100,- voor de 
reis.. Op de ochtend van het vertrek op 13 februari 1943 trok pa de toe-
stemmingg echter weer in en moest Gerrit het geld teruggeven. Daarop 
liepp hij samen met een schoolvriend weg van huis, met ƒ25,- van zichzelf 
opp zak.54 

Hett was dus soms maar beter stilletjes te vertrekken, zonder iets te zeg-
gen.. De negentienjarige Bart Bredero vertrok kort na Kerstmis 1942 en 
gebruiktee de jaarlijkse wintertocht van de padvinderij als dekmantel om 
zijnn ontsnappingspoging te beginnen. Hij liet wel een brief voor zijn ou-
derss achter, met daarin de redenen voor zijn verdwijning en de plechtige 
geloftee 'goed zijn best te zullen doen".55 

Ookk Maarten Cieremans schreef een brief, 'een luchtig briefje... met 
eenn smoesje over onze tijdelijke afwezigheid. Geen afscheid.' Bij hem 
bleekk dat niet alleen ouders, maar ook andere familieleden roet in het 
etenn konden gooien. Hij had zijn uitwonende, oudere zus namelijk wél 
verteldd van zijn Engelandvaartplannen en op de eerste reisdag was hij 
-- met de twee reisgenoten - bij haar langs geweest in Eindhoven om af-
scheidd te nemen. Aan het einde van die eerste dag, juist toen zij in Reusel, 
eenn plaatsje op de grens met België, waren aangekomen, kreeg hij echter 
-- via zijn zus - het alarmerende bericht dat zijn moeder bij een verkeers-
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ongelukk gewond was geraakt en dat zijn overkomst dringend gewenst 
was. . 

Ikk was volledig in paniek. Will [zijn zus, ad] had zelf geen telefoon. 
Dee middagbus was al weg. Op een geleende fiets met een houten 
Bruynzeell  voorband ratelde ik even later in een waanzinnig tempo 
naarr Eindhoven. Daar bleek dat Will mij alleen maar had willen 
weglokkenn van mijn vrienden. Op deze manier zouden zij zich niet 
inn de steek gelaten voelen... Woedend sukkelde ik terug naar Reu-
sel,, waar ik een dik uur later mijn reisgenoten weer trof...56 

Hett vereiste moed en vastberadenheid om de reis naar Engeland te begin-
nen.. Niet alleen omdat het moeilijk was afscheid te nemen, maar ook om-
datt een angstige en ongewisse periode aanbrak. Hoe goed de reis ook was 
voorbereid:: het bleef een zeer gewaagde onderneming, waarvan de uit-
komstt onzeker was. Het was dus begrijpelijk dat Engelandvaarders vlak 
voorr het vertrek door aarzelingen, om niet te zeggen, angstgevoelens wer-
denn overvallen. Schrijver Jan de Hartog weeft daar een prachtig verhaal 
omheenn in een terugblik op zijn Engelandvaart in 1943. Hij was voor hij 
weggingg ondergedoken in een tehuis voor oude dames in Amsterdam: 

Dee nacht voor mijn vertrek werd ik overrompeld door het zenuw-
slopendee gevoel dat het allemaal voor niets was. Opeens voelde ik 
mee als een kikker in een lege emmer, die geen kans had te ontsnap-
pen.. Het enige wat overbleef was bidden, ofschoon ik geen gods-
dienstigg mens was, ondanks het feit dat mijn vader, van wie ik innig 
hadd gehouden, dominee was geweest van de Nederlands Hervorm-
dee Kerk... 

Hoewell  vader De Hartog op dat moment al meer dan vier jaar dood was, 
kwamm hij die nacht - als geestverschijning - nog één keer bij zijn zoon op 
bezoek. . 

Ikk werd wakker omdat het leek alsof iemand, een zware persoon, 
opp de rand van mijn bed was komen zitten. Een ogenblik dacht ik 
datt het de directrice was, maar toen zag ik tot mijn verrassing 
-- vreemd genoeg niet met schrik - dat het mijn vader was. [... ] Hij 
zei,, rustig: 'Ik ben gekomen om je ervan te verzekeren dat alles goed 
gaat.. Je zult een paar keer op het randje ontsnappen. Je haalt het. 
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Duss niet bang zijn, alles gaat goed.' Hij strekte een hand uit, klopte 
mijj  op de schouder en stond op. 
'Maarr papa!' riep ik toen ik hem zag weglopen. 'Waar kom je van-
daan?? Waar ga je heen?' Hij antwoordde niet. Toen hij de deur be-
reikte,, keek hij nog een keer om, glimlachte en verdween. Een 
ogenblikk later, terwijl ik nog voor me uit zat te staren, besefte ik dat 
hijj  door de gesloten deur verdwenen was.57 

Dee Hartog beëindigt het verhaal met de constatering dat de verschijning 
vann zijn vader een eind had gemaakt aan zijn aarzeling: alle vrees en on-
zekerheidd waren verdwenen. Hij stond op, kleedde zich aan, ging voor 
hett eerst sinds maanden naar buiten en nam de tram naar het Centraal 
Station.. De eerste stap op weg naar Engeland was gezet. 

Samenvatting Samenvatting 

Duizendenn Nederlanders hebben op de dag van de capitulatie, 14 mei 
1940,, nog geprobeerd naar Engeland uit te wijken. Het waren voorname-
lij kk mensen die bang waren wegens hun joodse afkomst of politieke 
overtuigingg door de Duitsers te zullen worden opgepakt en ook wel 
mensen,, die niet in een door vreemden bezet Nederland wilden blijven. 
Slechtss weinigen is het gelukt weg te komen: afgezien van een paar dui-
zendd militairen, hebben circa 1600 Nederlandse burgers Engeland kun-
nenn bereiken. 

Inn de weken na de capitulatie werd Nederland door de bezetter pijlsnel 
afgegrendeld,, waardoor niemand het land meer zonder Duitse toestem-
mingg kon binnenkomen of verlaten. Langss de kust werd een strenge be-
wakingg ingesteld, bepaalde gebieden werden tot Sperrgebiet verklaard 
enn scheep- en pleziervaart werden aan banden gelegd. Nadat in 1942 de 
bouww van de Atlantikwall begon, werden strand en duinen zelfs hele-
maall  ontoegankelijk. 

Ookk het reizen over land werd streng gecontroleerd: voor buitenlandse 
reizenn moest een vergunning worden aangevraagd en vanaf 1941 moest 
elkee Nederlander zich middels een persoonsbewijs kunnen identifice-
ren.. Door al deze maatregelen werd een fijnmazig Duits net over en om 
Nederlandd heen gelegd, dat - naarmate de bezetting vorderde - steeds 
strakkerr werd aangetrokken. Wie desondanks naar het vrije Engeland 
wilde,, diende inventief te zijn en de mazen in dit net op te sporen. 
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Hett zoeken naar een uitweg was een moeizaam en gevaarlijk proces, 
waarbijj  - in verband met het gevaar van verraad - behoedzaam moest 
wordenn opgetreden. Stiekem het land verlaten (Unerlaubte Ausreise) 
wass geen al te ernstige overtreding, maar wanneer bleek dat degene die 
hieropp gepakt was het plan had zich bij de Nederlandse strijdkrachten in 
Engelandd te voegen, veranderde de aanklacht in Feindbegünstigung, een 
vergrijpp dat veel zwaarder bestraft werd. 

All  vrij vroeg in de bezetting ontstonden (verzets)groepen die zich toe-
legdenn op het bieden van hulp aan mensen die Nederland wilden ont-
vluchten:: uit Duitsland ontsnapte Franse krijgsgevangenen, neergehaal-
dee geallieerde piloten, joden en ook Engelandvaarders. Het probleem 
wass echter hoe met deze organisaties in contact te komen. Zij kwamen 
namelijkk aanvankelijk voort uit nogal gesloten groepen (studenten, mi-
litairen,, geloofsgenoten), die in eerste instantie alleen leden van de eigen 
groepp van de route lieten profiteren; later kwamen ook anderen wel voor 
dee hulp in aanmerking, maar het is begrijpelijk dat de organisatoren niet 
mett hun lijn te koop liepen. Georganiseerde escapelijnen als 'Dutch-Pa-
ris'' of'Fiat Libertas' boden een uitgestippelde route vanuit Nederland 
naarr Zwitserland of Spanje, compleet met contactadressen en passeurs. 
Err waren ook organisaties die niet zozeer werkten met passeurs, maar 
zichh concentreerden op de verstrekking van valse reispapieren, zodat 
menn bijvoorbeeld als zogenaamde o T-arbeider ongemoeid naar Frank-
rijkk kon reizen. Vertrouwen op escapeorganisaties hield risico's in, omdat 
dee Duitsers er vanzelfsprekend op gebrand waren deze lijnen op te rollen. 
Vann de onderzoeksgroep van 1706 Engelandvaarders heeft voorzover be-
kendd 31 procent direct vanuit Nederland van een vorm van georganiseer-
dee hulp gebruikgemaakt. De overigen zijn 'op eigen houtje' vertrokken. 
Onderwegg hebben zij ook allerlei hulp ontmoet, hetzij van Belgische of 
Fransee organisaties, hetzij van particulieren. 

Grofwegg waren er drie sluiproutes naar Engeland: 

11 met een bootje de Noordzee oversteken; 
22 clandestien via België, Frankrijk en eventueel Zwitserland naar 

Spanje/Portugall  reizen; 
33 aanmonsteren op een kustvaarder, die op het neutrale Zweden voer. 

Dee laatste weg, via Zweden, stond al vrij snel door Duitse maatregelen al-
leenn nog open voor zeelieden. Voor niet-zeevarenden bleven over: de 
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wegg over de Noordzee of de landroute naar het zuiden. De zuidelijke 
routee schrikte veel aspirant-Engelandvaarders af vanwege de lange duur, 
dee vele controles in treinen, waarbij men het gevaar liep gearresteerd te 
worden,, en de noodzaak om over talenkennis te beschikken. De korte 
wegg over de Noordzee, die velen op het eerste gezicht aantrekkelijker 
voorkwam,, was echter veel moeilijker en gevaarlijker. De meeste Enge-
landvaarderss hebben dan ook voor de lange weg naar Engeland gekozen: 
viaa het zuiden. 

Overigenss was er lang niet altijd sprake van een bewuste keuze, waarbij 
allee mogelijkheden zorgvuldig werden afgewogen. Voor Engelandvaar-
derss die in de zuidelijke provincies woonden en zich dus al dicht bij de 
grenss met België bevonden, kwam de weg via de Noordzee waarschijn-
lij kk niet eens 'im Frage'. Omgekeerd wil dit niet zeggen dat iemand die 
vlakk bij de kust woonde daarom de weg via zee prefereerde. De route die 
eenn Engelandvaarder volgde werd vaak door toevallige omstandigheden 
bepaald.. Diegenen die onder drukvan een dreigende arrestatie of depor-
tatiee moesten vertrekken, hadden helemaal geen keuze: zij grepen elke 
ontsnappingsmogelijkheidd aan die zich voordeed. 

Verrewegg de meeste Engelandvaarders zijn samen met een of meer an-
derenn op reis gegaan: met vrienden, collega's, klasgenoten of familie. De 
laatstee praktische voorbereidingen bestonden uit het vergaren van zo 
veell  mogelijk geld en het verzamelen van spullen die men onderweg no-
digg zou hebben. Met het geld konden Engelandvaarders onderweg het 
vervoer,, onderdak en passeurs betalen. Men nam zo weinig mogelijk mee 
enn kleedde zich zo onopvallend mogelijk, zodat het doel van de reis niet 
duidelijkk zou zijn. 

Eenn afscheid van thuis werd niet zelden achterwege gelaten, om de 
achterblijverss (meestal de ouders) niet nodeloos ongerust te maken, 
voorr hun eigen bestwil zo min mogelijk bij de plannen te betrekken en 
geenn kans te geven om de Engelandvaartplannen te dwarsbomen. 
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