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Naarr Engeland

Inleiding Inleiding
Engelandvaarderss danken hun naam aan hun tocht naar Engeland. Een
tochtt vol angstige, zenuwslopende, maar ook vrolijke momenten, een
tochtt ook vol ontmoetingen met andere mensen die hulp boden dan wel
tegenwerkten;; een tocht ten slotte, die - getuige de vele memoires - op
vrijwell alle Engelandvaarders een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.
Datt laatste komt ongetwijfeld doordat de reis naar Engeland een hachelijkee ondernemingg was. De schrijver/journalist Meyer Sluyser wijdde in
eenn terugblik op zijn Londense jaren een heel hoofdstuk aan Engelandvaarders.. Refererend aan een wonderwel geslaagde ontsnapping over de
Noordzeee stelde hij, dat eigenlijk elke Engelandvaarder zo'n wonder te
verhalenn had. 'Elke knaap, die in Engeland aankwam,' aldus Sluyser, 'was
immerss aan duizend gevaren ontsnapt.'1 Hoewel Sluyser in deze formuleringg de vrouwelijke Engelandvaarders even over het hoofd ziet, is zijn
constateringg verder volkomen juist.
Omm te zien wat die'duizend gevaren' inhielden, reizen wij in dit hoofdstukk met Engelandvaarders mee langs de diverse wegen die in oorlogstijd
naarr Engeland leidden:
ïï met een bootje over de Noordzee;
22 via België en Frankrijk en eventueel Zwitserland over de Pyreneeën
naarr Spanje toe;
33 via de noordelijke route naar Scandinavië;
44 anders.2
Afgezienn van de korte weg over de Noordzee, passeerden Engelandvaarderss bij elke andere route een hele reeks van landen: bezette landen zoals
Belgiëë en het grootste deel van Frankrijk, een vazalstaat als onbezet
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Frankrijk,, ook wel Vichy-Frankrijk genoemd, en neutrale landen als
Zwitserland,, Spanje, Portugal en Zweden. Het is noodzakelijk om af en
toee op de toestand in deze landen in te gaan, omdat die zijn weerslag had
opp de manier waarop 'vreemdelingen op doorreis', zoals Engelandvaarders,, bejegend werden.
Dee neutrale landen vormden een soort vrijplaatsen, van waaruit Engelandvaarderss naar Engeland konden doorreizen. Inderdaad waren zij
hierr buiten bereik van de Duitsers, maar dat wil niet zeggen dat zij er volkomenn veilig waren. De 'neutralen' waren immers alleen door Duitsland
ongemoeidd gelaten, omdat het - voorlopig - niet van militair-strategisch
belangg was om ze te bezetten. Zo had Hitler afgezien van een invasie van
Zwitserland,, omdat dit land geen grondstoffen bezat en omdat de veroveringg en langdurige bezetting van het Alpengebied een grote legermachtt vergde. Bovendien zag hij de voordelen in van een neutrale enclave,, midden in Europa, waar Duitse spionnen informatie konden
vergarenn en Duitse deviezenhandelaren het in Europa geroofde goud tegenn Zwitserse valuta konden omwisselen. Zweden werd met rust gelaten
omdatt het Zweedse ijzererts van vitaal belang was voor de Duitse oorlogsindustriee en omdat Hitler bang was dat de Sovjet-Unie als reactie op
eenn Duitse bezetting van Zweden heel Finland zou innemen.3 Spanje en
Portugall ten slotte, hadden leiders (respectievelijk Franco en Salazar) die
uitgesprokenn sympathiek stonden ten opzichte van het fascisme. Toch
slotenn zij zich - tot teleurstelling van Hitler en Mussolini - niet bij de Asmogendhedenn aan. Zij beseften heel goed, dat dit na een eventuele geallieerdee overwinning het einde van hun eigen bewind zou betekenen.4
Omdatt het gevaar van een Duitse inval in de eerste fase van de oorlog levensgroott aanwezig bleef, deden de neutrale landen veel concessies aan
nazi-Duitslandd en verleenden zij af en toe ook een gunst aan de geallieerden.. Naarmate de laatsten op het strijdtoneel meer terrein wonnen, ontstondd een omgekeerde situatie. Hoe Engelandvaarders in deze landen
behandeldd werden, hangt dus samen met het wisselende oorlogsverloop.
Dee cijfers die in dit hoofdstuk worden vermeld (of waarnaar wordt
verwezen)) zijn gebaseerd op het door mij opgebouwde databestand van
17066 Engelandvaarders (zie inleiding) .5 Aldus wordt geprobeerd een antwoordd te geven op de vraag hoe het totaal aantal Engelandvaarders over
diversee routes verdeeld was, hoe lang zij onderweg waren, hoeveel er in
opeenvolgendee oorlogsjaren vertrokken en in Engeland aankwamen.
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NaarNaar Engeland: de kortste weg
Nederlanderss die Engeland via de Noordzee bereikten, zijn Engelandvaarderss in de letterlijke zin van het woord (afgezien van twee groepjes
vann in totaal zes man, die begin mei 1941 een (gestolen) vliegtuig als vervoermiddell kozen) 6 . Gebruikt werden kanos, zeil- of motorbootjes of ze
voerenn (als verstekeling) aan boord van een groter schip. In het jargon
vann Londense ambtenaren werden zij betiteld als 'rechtstreeks overgekomenen'.. Dit om ze te onderscheiden van diegenen die na allerlei tijdrovendee omwegen, via Frankrijk, Zwitserland, Spanje of Zweden in Engelandd arriveerden.
Dee eerste succesvolle 'rechtstreekse overkomst' vond acht weken na de
bezettingg plaats, vanaf het strand van Noordwijk op vrijdag 5 juli 1940.
Tweee Leidse studenten, Kees van Eendenburg en Karel Michielsen, haddenn eind mei al een plan ontwikkeld om met de zeilboot van de eerste
naarr Engeland te ontsnappen. 7 Het ging om een twaalfVoetsjol, een bootjee van circa drieënhalve meter, door Van Eendenburg de Bebèk (Maleis
voor'eend')) gedoopt. 8 Zonder problemen bracht hij zijn boot met paard
enn wagen van de Kagerplassen over naar het strand van Noordwijk, vlak
bijj zijn kamer in Oegstgeest. Voedsel, drinkwater, zwemvesten en andere
benodigdhedenn werden opgeslagen in het huis van een kennis aan de
boulevard.. De hele maand juni was het prachtig strandweer. Dus oefendenn de studenten iedere dag, gehuld in zwembroek en onder het oog van
nietsvermoedendee Duitse militairen op het terras van hotel Huis ter
Duin,, met het optuigen van de boot, om er vervolgens mee door de brandingg roeien. Die branding vormde een belangrijke barrière; wanneer zij
inn staat zouden zijn daar snel doorheen te komen, was er in hun ogen al
veell gewonnen. In de loop van juni werd een derde reisgenoot aangezocht,, hun studievriend Fred Vas Nunes. Deze benadrukte in een terugblikk 61 jaar later, dat het welslagen van hun onderneming vooral aan
gelukk te danken was. Eigenlijk hadden zij namelijk hun vertrek op 5 juli
willenn uitstellen, omdat het weer was omgeslagen:
Maarr toen kwam juist het bericht door, dat alle boten van het
strandd af moesten, hoe klein ook. Het was dus nu of nooit en het
leekk doodzonde, na alle voorbereidingen, de zaak af te blazen en
datt is ons geluk geweest.
Karell Michielsen had geroeid bij Njord; hij was een poteling en
sleurdee ons door de branding. [...] Terwijl wij onze jol klaarmaak-
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ten,, had een schildwacht gevraagd: 'Wo geht das denn hin?', waarop
wee konden antwoorden, dat alle boten van het strand moesten en
wee hem dus naar Scheveningen gingen brengen, de naastbije haven.. De brave man wist kennelijk niets van zee en zeilen af, anders
hadd hij beseft, dat dat zonder motor bij zuidenwind niet goed mogelijkk was.
Maarr toen wij een paar honderd meter in zee waren en het zeil haddenn gehesen, begonnen ze [de Duitse schildwachten, ad] te schieten.. Bof dat zij alleen geweren hadden (geen machinegeweren) en
daarmeee kon je op die afstand een notendop, die de halve tijd onzichtbaarr was achter de golven, nauwelijks kwaad doen. Na een
halfuurtjee kwamen er drie Messerschmitts over, maar die waren óf
niett voor ons bedoeld, óf ze hebben ons niet gezien. [...] Een verderee bof was een plotselinge bui. Als een paars gordijn trokken de
wolkenn voor de kust langs en meteen zagen wij de vuurtoren niet
meer.. Toen wisten wij dat zij ons ook niet meer konden zien en zettenn rustig koers naar de Engelse kust...9
Ondankss slecht weer en een ruwe zee tijdens de eerste nacht kwamen de
driee Engelandvaarders na twee dagen behouden aan de overkant. Op
zondagg 7 juli werden zij ter hoogte van Great Yarmouth door een Engelse
mijnenvegerr opgepikt.
Dezee geslaagde ontsnapping via de Noordzee was de eerste van een
langee reeks pogingen die gedurende de bezettingsjaren vanaf de Nederlandsee kust hebben plaatsgevonden. Het is van belang in het oog te houdenn dat het merendeel van die pogingen jammerlijk is mislukt, doordat
dee opvarenden werden gearresteerd of onderweg zijn verdronken. Hier
gaatt het echter om de kleine groep die Engeland wél langs deze weg bereikte.. Wanneer vertrokken zij en waarvandaan? Wat hebben zij onderwegg meegemaakt? Hoe komt het dat zij slaagden, waar zo veel anderen
hett niet haalden?
Inn totaal zijn 31 ontsnappingpogingen per boot via de Noordzee geslaagd.. Daarbij waren 179 personen betrokken. Onder die 179 bevonden
zichh zeven buitenlanders: drie piloten, twee Britse en een Australische en
vierr Georgische soldaten. De piloten waren boven Nederland afgeschotenn en konden met hulp van het verzet op deze wijze naar Engeland terugkeren.. De Georgiërs maakten deel uit van een op Texel gelegerd bataljonn van de Wehrmacht, dat begin april 1945 tegen de Duitsers in opstand
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wass gekomen. Samen met een delegatie van het Texelse verzet stapten zij
opp 8 april 1945 in de reddingboot Joan Hodson en voeren daarmee vanuit
Dee Cocksdorp naar Engeland. Hun bedoeling was de geallieerden te vragenn om de opstandelingen te steunen, hetgeen overigens geweigerd
werd.100 Omdat in dit onderzoek wordt uitgegaan van Nederlandse Engelandvaarderss (zie definitie in de inleiding) komen we op een aantal van
1722 Engelandvaarders die met succes per boot de Noordzee zijn overgestokenn (zie tabel 7).11 Een van deze 172, Ab Homburg, is de Noordzee overigenss twee keer overgestoken. Van de in totaal 31 geslaagde pogingen
neemtt vooral de laatste poging vanaf Texel een bijzondere plaats in, omdatt de omstandigheden waaronder zij plaatsvond anders waren dan in
dee voorgaande jaren. Deze ontsnapping in april 1945 speelde een maand
voorr het einde van de oorlog, toen er op zee van Duitse patrouilleschepenn en -vliegtuigen weinig meer te vrezen viel. Maar het vertrek zelf bleef
uiteraardd riskant: bij arrestatie zouden zij zonder pardon door de Duitserss zijn terechtgesteld.
Terugg naar 1940. De drie studenten die op 5 juli uit Noordwijk wegkwamen,, hadden het voordeel dat de Duitse maatregelen om de kust af
tee grendelen al wel waren afgekondigd, maar nog niet waren geëffectueerd.. Er was kustbewaking, maar de stranden waren nog gewoon toegankelijkk en ook het vervoer van hun boot naar de kust was geen probleem
geweest.. Bovendien konden zij ten volle profiteren van het verrassingseffect.. De Duitsers waren - zo kort na de inval - er niet op bedacht dat
eenn paar Nederlanders brutaalweg onder hun ogen met een bootje
zoudenn wegvaren richting Engeland. Uiteraard waren zij na dit voorval
gewaarschuwdd en werd de Duitse kustbewaking verscherpt. Navolgers
vann Van Eendenburg c.s. moesten dan ook in het verborgene te werk
gaann en een (steeds) grotere inventiviteit ontplooien. In dat eerste, halvee bezettingsjaar lukte het slechts nog aan twee anderen om de stunt
vann het groepje uit Noordwijk te evenaren. Daniel Sajet en Bruin Tammes,, beiden net geslaagd voor hun eindexamen hbs, zeiden eind juli
hunn ouders gedag om een weekje te gaan zeilen in Zeeland. De Zeeuwsee wateren zouden pas begin september wegens de ophanden zijnde
Duitsee invasie van Engeland tot Sperrgebiet worden verklaard. Na een
grondigee inspectie van hun boot door de Duitse kustbewaking, werden
dee jongens gewaarschuwd dat er op hen geschoten zou worden als zij
bijj donker buiten de haven zouden zeilen. In de nacht van 1 op 2 augustuss zeilden zij toch heel stilletjes de haven van Veere uit. Zij scheerden
rakelingss langs een Duits patrouilleschip, maar werden niet opge-
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merkt.. Zo bereikten zij via de Oosterschelde open zee en vervolgens
Engeland.12 2
Naa een aarzelende start in het eerste bezettingsjaar, werd 1941 met in
totaall 80 pogingen een topjaar wat betreft de Engelandvaart over zee.
Vann Den Helder tot Vlissingen zijn groepjes Nederlanders in het geheim
inn de weer geweest met het 'organiseren' van een bootje en een uitrusting.
Vervolgenss hebben zij zich het hoofd gebroken over de vraag hoe zij hun
bootjee ongezien aan de kust konden krijgen: verstopt in een verhuiswagen,, in het ruim van een groter schip of op andere manieren. Van deze 80
pogingenn zijn er slechts 16 geslaagd: 3 in maart 1941,2 in april, 4 in juni, 1
inn juli, weer 4 in september en ten slotte 2 in november 1941.
Dee eerste groep in 1941 bestond in maart uit 7 Scheveningse vissers in
dee leeftijd van 17 tot 19 jaar, die met een garnalenvlet waren overgestoken.133 Zij werden na aankomst enthousiast door koningin Wilhelmina
ontvangen,, die het - zoals zij aan haar dochter Juliana schreef-'dolletjes
[vond]] ze uit te hooren'.14
Eenn paar weken later arriveerde in een reddingssloep een groep marineofficierenn en ingenieurs, die zelfs oranje tulpen voor de koningin had
meegenomen.. De wijze waarop zij hun ontsnapping hadden gepland,
toontt aan hoe gedegen de voorbereiding vaak was, maar ook hoeveel
mensenn daar - buiten de opvarenden om - bij betrokken konden zijn.
Initiatorr van de tocht was de werktuigbouwkundig ingenieur J.M.D. de
Niet,, die op een werf in Slikkerveer een goede, zeewaardige sloep op de
kopp had getikt. De sloep werd ondergebracht bij een groentekweker in
Katwijk,, C. Hogewoning, waar de laatste werkzaamheden aan de boot
werdenn verricht. De Engelandvaarders doopten de boot Keesje, naar de
zestienjarigee zoon van de groentekweker. De binnenschipper P. Ravensbergenn bracht de sloep, verstopt in het ruim van zijn schip, van Katwijk
naarr Simonshaven op Voorne-Putten. Daar, in het haventje van het gemaall Den Biersum, werd de sloep afgemeerd. De machinist van het gemaal,, Maarten de Graaff, zat ook in het complot en stelde zijn huis beschikbaarr als plaats van samenkomst voor de groep Engelandvaarders.
Behalvee De Niet bestond deze uit vijf personen: H. Woltjer, ingenieur, E.
Klein,, handelaar in elektrische artikelen, en J. Giel, J. Keesom en L. van
derr Veen, die alledrie marineofficier van beroep waren. Dankzij de hulp
vann H. Joosten, motorimporteur uit Amsterdam, werd op het laatste
momentt nog de haperende buitenboordmotor vervangen. Voorzien van
proviandd en tulpen, geleverd door de vader van Kees, kon de groep in de
avondd van 4 april eindelijk vertrekken. Op 5 april arriveerden zij in Enge-
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land.. Een week later werden de - waarschijnlijk enigszins verlepte - tulpenn (één bos voor koningin Wilhelmina en één voor de Britse koningin)
inn respectievelijk Maidenhead en op Buckingham Palace bezorgd.15
Gezienn het grote aantal helpers dat bij deze poging betrokken was, is
hett een wonder dat de onderneming niet voortijdig door verraad is gestrand.. Dat ook de tocht zelf goed verlopen was, kwamen de thuisblijvers
pass weken later te weten. Luisterend naar een radio-uitzending uit Londenn op tweede pinksterdag 1941, hoorde Kees Hogewoning de omroeper
tott zijn verrassing zeggen: 'En dan volgt hier nog een bericht voor Kees:
"Dee tulpen zijn goed aangekomen en ze maken het best.'"16 Met drie ervarenn marineofficieren aan boord, had deze groep voldoende kennis van
navigatiee in huis. Dat was echter bij lange na niet bij alle pogingen het geval.. De Amsterdamse arts Ben Sajet, die op 18 juni 1941 samen met twee
zoonss en vier andere mannen vanaf de Hondsbossche Zeewering bij Pettenn vertrok, heeft een groot deel van de reis met zijn arm gestrekt naar de
poolsterr moeten zitten omdat men was vergeten een kompas mee te nemen.. Er werd loodrecht op de richting van zijn arm gestuurd en zo voerenn zij inderdaad van oost naar west. Ben Sajet was de vader van de reeds
genoemdee Daniël, die in augustus van het jaar daarvoor vanuit Veere was
ontkomen.. Helaas moest Sajet sr. in Engeland vernemen, dat Daniël, die
inmiddelss bij de RAF tot piloot werd opgeleid, vlak voor de aankomst
vann zijn vader bij een oefenvlucht was verongelukt.17
Wass het al een gewaagde onderneming om met een klein scheepje de
Noordzeee op te gaan, het leek nagenoeg zelfmoord de oversteek met een
kanoo te maken. Een kano is immers bepaald niet zeewaardig te noemen.
Tochh had een kano ook voordelen: hij was zo klein dat hij in het water
nauwelijkss opviel. Verder was een (vouw)kano goedkoop, licht in gewichtt en in onderdelen te vervoeren. Vooral die laatste twee eigenschappenn vergemakkelijkten het vervoer naar de kust. Pogingen met een kano
zijnn dan ook diverse malen ondernomen en soms met succes: in 1941 zijn
vierr groepjes van elk twee man in een vouwkano overgekomen. Zeven
vann hen studeerden aan de TH-Delft (of waren daar net afgestudeerd) en
haddenn banden met een roeivereniging: het aan de TH gelieerde Laga of
dee Rotterdamse (burger)roeivereniging Nautilus. Zij waren dus goed getraind.. Die training hielp echter niet veel meer wanneer de kanovaarders
aann de elementen waren overgeleverd. Dat bleek wel uit de tocht van Jaap
vann Hamel en Rudi van Daalen Wetters. Beiden wilden in Engeland
dienstt nemen. Van Hamel was bovendien betrokken bij de Mekel-groep,
eenn verzetsgroep aan de TH-Delft, en werd om die reden gezocht. Hun
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vertrekk op 21 juni verliep voorspoedig. In een tunneltje, dat van het Zeehospitiumm in Katwijk aan Zee onder de boulevard naar het strand liep,
haddenn zij hun vouwkano in elkaar gezet. Met hulp van enkele anderen
haddenn zij de kano - tussen twee patrouilles door - naar het strand gesjouwdd en waren ongezien weggekomen. Dankzij de oostenwind lieten
zijj de kust snel achter zich. De meegenomen buitenboordmotor bleek
echterr stuk. Zij gooiden hem samen met de meegenomen blikken benzinee overboord en moesten het daarna met een klein zeiltje doen. In die
kanoo met dat zeiltje hebben zij - vrijwel zonder drinkwater - dagen
rondgezwalkt,, soms met westenwind, waardoor zij voortdurend moestenn laveren om op koers te blijven, soms in windstilte, zodat zij alleen
maarr konden peddelen. Van Daalen Wetters herinnerde zich hoe zijn
reisgenoott door vermoeidheid begon te hallucineren:
Steedss beweerde Jaap de Engelse kust te zien, wat helaas niet waar
was.. Persoonlijk dacht ik dat we Engeland al voorbij waren en dat
wee nu maar naar de Statue of Liberty moesten uitkijken (dit Jaap
natuurlijkk niet verteld)...18
Toenn zij eindelijk na vijf dagen door een Australisch oorlogsschip ter
hoogtee van Lowestoft werden opgepikt, waren zij zó verzwakt dat zij niet
zelff langs de toegeworpen touwladder omhoog konden klimmen, maar
aann boord gehesen moesten worden.
Inn vergelijking met dit hachelijke avontuur verliep de kanotocht van
dee al eerder genoemde gebroeders Peteri heel wat sneller. Zij vertrokken
opp 18 september 1941, eveneens uit Katwijk, en peddelden in 56 uur regelrechtt naar de overkant. Toch werden ook zij, in hun nietige kano op een
onmetelijkk grote Noordzee, af en toe door angst en twijfel overvallen. In
eenn interview vele jaren na de oorlog verhaalden de broers van 'golven
vann anderhalve meter hoog, die als dijken op je afkomen' en hoe zij het
gevoell kregen, dat het niet te lang moest duren:
Wee kregen ineens veel water over en er was wat wind. Het werd een
naree nacht. We hebben toen tegen elkaar gezegd: laten we maar
aardigg zijn tegen elkaar, want het kan best ophouden...
Maarr het hield niet op. In plaats daarvan kwamen zij op een mistige ochtendd op een verlaten strand terecht:
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Wee riepen voortdurend 'Ahoy' en zwaaiden met de Nederlandse
vlag,, omdat we bang waren voor landmijnen. Ten slotte verscheen
err één soldaat, die ons wenkte dat we aan land konden gaan. Tegen
Hann zei hij: 'Join the army' en drukte zijn pet op het hoofd van
mijnn broer.19
Behalvee met nietige kano's vond in 1941 ook een ontsnapping plaats met
behulpp van een groot Zwitsers vrachtschip, de St. Cergue, dat - verrast
doorr de Duitse invasie van mei 1940 - ruim een jaar in een Nederlandse
havenn aan de ketting had gelegen. Op 30 juni 1941 kreeg het schip eindelijkk toestemming om uit te varen. Tot de inderhaast geronselde bemanningg behoorden de (net afgestudeerde) rechtenstudent Erik Hazelhoff
Roelfzemaa en adelborst Peter Tazelaar. Bovendien zat ergens onder de
machinekamerr een verstekeling: de medicijnenstudent Bob van der
Stok.. Bij vertrek dreigde het mis te gaan, toen de Sipo verscheen om de
bemanningg te controleren. Doordat bijna de voltallige bemanning tegen
Duitsee orders in van boord was gegaan en zeer dronken vlak voor vertrek
terugkeerde,, kwam daar echter niets van terecht. Door ingrijpen van
eveneenss aanwezige officieren van de Duitse Kriegsmarine, die vonden
datt de Sipo zich mengde in een zaak die haar niet aanging, kon de St. Cerguee uiteindelijk zonder controle vertrekken. Deze scène in de haven van
Schiedamm is door Hazelhoff Roelfzema hilarisch beschreven in zijn boek
SoldaatSoldaat van Oranje en al even hilarisch verbeeld in de gelijknamige
film.film.2020 Enkele dagen later ontmoette de St. Cergue ergens tussen Noorwegenn en Engeland de Britse kruiser Devonshire. Samen met twee bemanningledenn stapten Hazelhoff, Tazelaar en Van der Stok over. Via de
Faereerr Eilanden en Schotland werden zij naar Londen overgebracht,
waarr zij eind juli 1941 arriveerden.21
Vanaff de Nederlandse kust gingen de pogingen tot Engelandvaart onverminderdd door. Zo wisten eind 1941 nog twee grotere groepen, van respectievelijkk zes en zeven personen, Engeland over zee te bereiken. Beide
warenn op 20 november vertrokken, de een met een klein motorbootje via
dee Brielse Maas, de ander uit Hoek van Holland met een gestolen reddingsvlet.. Beide vluchtverhalen getuigen van de ellende die opvarenden
onderwegg moesten doormaken, variërend van angst om bij vertrek ontdektt te worden, tot slecht weer, zeeziekte en motorpech. De student Dirk
Hagemijer,, die deel uitmaakte van de eerste groep, tekende later op met
hoeveell moeite zij open zee hadden bereikt. De dichte mist op de dag van
vertrekk bood hun dekking, maar maakte ook dat zij tot twee keer toe op
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eenn zandbank vastliepen. Dat betekende dat twee of drie man overboord
moestenn om, staande in het ijskoude water, de boot los te sjorren. Eenmaall op zee bleek de motor niet goed te werken. Toen dit probleem verholpenn was kwamen zij terecht in een zuidwesterstorm:
Naa drie uur varen moesten we het opgeven. Het werd levensgevaarlijkk in deze woelige zee. Een drijfanker ging overboord, een
dekzeiltjee werd over de boot getrokken om zoveel mogelijk het waterr buiten te houden. Angst in aller hart, koude en narigheid. Eeuwenn duurde het voordat de dageraad aanbrak en wij die ziedende,
woedendee zee konden bekijken, met haar schuimslierten, diepe afgrondenn en hooge, kromme golvenruggen...22
Dee groep die uit Hoek van Holland was ontsnapt, verging het intussen
evenn beroerd. Ook hier gaf de motor problemen en waren de meeste opvarendenn door zeeziekte uitgeschakeld. In de snijdende kou en zonder
voldoendee brandstof en drinkwater werd de toestand snel onhoudbaar.
Toenn zij na drie dagen land zagen, waren zij totaal gedesoriënteerd. Was
ditt Engeland of waren zij naar de kust van Frankrijk teruggedreven? Een
vann hen, Ton Loontjens, herinnert zich dit moment nog haarscherp:
Daarr zag ik, een flink stuk uit de kust, een bootje met één man erin.
Eenn visser. Welke taal zou hij spreken, Engels of Frans? Want we
wistenn echt niet waar we zaten na 68 uur ellende op de Noordzee.
'Aree you English?' schreeuwde een van ons. 'Yes,' riep de man terug.
Hett was het mooiste 'ja', dat ik ooit van mijn leven had gehoord...23
Loontjenss c.s. landden in Zuidoost-Engeland, bij het plaatsje Reculver in
hett graafschap Kent. De groep van Hagemeijer werd een dag later, op 23
novemberr 1941, vijftien kilometer uit de kust door een Engels oorlogsschipp opgepikt en bij Sheerness aan wal gezet.
Wass het in 1941 met enige vindingrijkheid en een flinke dosis geluk nog
well mogelijk met een bootje aan de kust te komen, in 1942 werd dat door
dee aanleg van de Atlantikwall bijna ondoenlijk. Het totaal aantal pogingenn daalde dan ook van tachtig naar tweeëntwintig, het aantal geslaagde
pogingenn viel terug van zestien naar zes. Daar staat tegenover, dat per geslaagdee poging gemiddeld meer mensen overkwamen dan in het jaar
daarvoor:: tegenover gemiddeld vier in 1941 kwamen er in 1942 acht per-
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sonenn per geslaagde poging over. Dit is te verklaren uit het feit dat in 1942
driee keer een groter schip werd gekaapt, waarbij de bemanning midden
opp zee door Engelandvaarders gedwongen werd naar Engeland koers te
zetten.. Het ging in alle drie gevallen om vissersschepen, die vanuit IJmuidenn opereerden. In die haven was de Nederlandse visserij gedurende
dee oorlogsjaren geconcentreerd.
Dee eerste 'kaping' deed zich voor aan boord van de stoomtrawler
Beatrice,, die op 16 februari 1942 uit IJmuiden vertrok. Wat de schipper
niett wist, was dat in de nacht van 14 op 15 februari drie mannen heimelijk
aann boord waren gegaan: de geheim agent Ab Homburg en de verzetsmensenn Jan Buizer en Jan de Haas. Na ruim 40 uur kwamen zij gewapend
tee voorschijn en maakten de schipper duidelijk dat hij naar Engeland
moestt varen, hetgeen hij deed. Voor Homburg was het de tweede maal
datt hij over zee Engeland bereikte. In maart 1941 was hij, samen met zijn
vriendenn Cor Sporre en Willem de Waard, al de Noordzee overgestoken,
toenn met een vletje met buitenboordmotor. Homburg en Sporre werden
naa aankomst door de Engelse geheime dienst SOE gerekruteerd en na een
kortee opleiding op 9 september 1941 als agent in Noord-Brabant gedropt.
Homburgg werd al vrij snel door verraad gearresteerd, maar wist op
266 oktober 1941 uit het Oranjehotel in Scheveningen te ontsnappen en
mett behulp van de Beatrice naar Engeland terug te keren. Sporre, op wie
eveneenss door de Gestapo jacht werd gemaakt, had daartoe al eerder een
pogingg gedaan. Op 13 november 1941 vertrok hij samen met een andere
geheimm agent, Wiecher Schrage, in een klein bootje vanaf Camperduin.
Zijj zijn echter nooit aangekomen.
Dee volgende 'overval op zee' vond plaats in april 1942. Organisator was
dee 30-jarige Elly Nauta-Moret, die samen met haar vader, de accountant
JJ.. Moret, en echtgenoot Felix Nauta bij een Leidse spionagegroep betrokkenn was. Vader Moret was een klein jaar eerder gearresteerd en zijn
dochterr en schoonzoon vreesden hetzelfde lot. Behalve het echtpaar
Nautaa bestond de groep uit zes mannen, onder wie een stuurman grote
vaart,, die indien nodig na overmeestering van de bemanning het schip
zouu kunnen varen. Met vervalste papieren als zogenaamde bunkerarbeiderss kregen de mannen toegang tot het gebied rond IJmuiden. Met behulpp van een bevriende politieman werden alle verstekelingen één voor
éénn de haven binnengesmokkeld en naar het schip gebracht, de Katwijk
134,, waar zij zich in de koelcellen in het visruim verstopten. Zij hadden
gelukk dat de Duitse controle, vlak voor het vertrek op de avond van
77 april, niet al te grondig was. Toen de bemanning op open zee de visnet-

1 0 22

NAAR ENGELAND

tenn had uitgezet, kropen de verstekelingen gewapend uit hun benauwde
schuilplaats.. Veel dreiging kan daarvan niet zijn uitgegaan, want bijna
allee acht overvallers waren zó zeeziek, dat zij nauwelijks op hun benen
kondenn staan. Maar de bemanning was hun goedgezind. 'Steek dat ding
maarr weg,' kreeg de kaper die als eerste met pistool de kajuit binnen
kwam,, te horen, 'want wij zijn ook Hollanders.' 24Toch was de beslissing
omm aan 'het verzoek' van de verstekelingen gehoor te geven voor deze visserss niet eenvoudig. De actie van de kapers dwong hen hun gezin in Nederlandd in de steek te laten. Pas na de verzekering van Elly Nauta, dat de
ondergrondse,, in de persoon van haar vader, voor de verzorging van hun
gezinnenn garant stond, lieten zij zich overtuigen.25 Of die gezinnen inderdaadd door het verzet financieel zijn ondersteund, valt te betwijfelen.
Morett sr. bevond zich in Duitse gevangenschap en kon dus persoonlijk
nietss uitrichten. In Nederland werd aangenomen dat de Katwijk 134 was
vergaann - al werd deze veronderstelling door de Duitsers gewantrouwd enn kregen de gezinnen van de 'omgekomen' zeelieden de gebruikelijke
uitkeringen.. Wrang was wel, dat ook de familieleden de ware toedracht
niett kenden en om hun doodgewaande verwanten rouwden, om er pas
naa de bevrijding achter te komen dat deze nog in leven waren.26
Warenn de bemanningsleden van de Katwijk 134 (en ook die van de eerderr gekaapte Beatrice) dus eigenlijk Engelandvaarders tegen wil en dank,
anderss lag dat bij de logger Katwijk no, de Gijsbert Karel van Hogendorp,, waar het initiatief tot de overval van de bemanning zelf uitging.
Hett spectaculaire plan hiertoe was minutieus uitgedacht en voorbereid
doorr de Scheveningse zeeman Jacob de Mos. Deze werd in het voorjaar
vann 1942 door schipper P. Grootveld benaderd om als stuurman met de
Katwijkk 110 mee te gaan op haringvangst. Toen De Mos hoorde dat de
schipperr overal mocht vissen en dat er een marconist mee zou gaan, begreepp hij dat de haringvangst slechts een dekmantel vormde en dat het
hierr ging om een Duits spionageschip, uitgerust met zend-, ontvangstenn peilapparatuur. Hij zag hierin een kans om naar Engeland te komen
enn stemde toe onder voorwaarde dat hij zelf de bemanning mocht samenstellen.. Dat was een slimme zet van De Mos, want Grootveld stond
bekendd om zijn NSB-lidmaatschap. Daardoor kon hij moeilijk zelf aan
eenn bemanning komen, omdat vrijwel niemand in Scheveningen op een
foutt schip wilde varen. Grootveld durfde dit gegeven niet aan zijn Duitse
superieurenn te melden, zodat die in de veronderstelling waren dat hij zelf
dee bemanning had geworven en dat die bemanning dus Duitsgezind
was.. Met een betrouwbare, door De Mos samengestelde ploeg plus twee
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tochh nog op het laatste moment door Grootveld aangenomen bemanningsleden,, Roest en Bakkenes, voer het schip op zaterdag 29 augustus
19422 de haven van IJmuiden uit. Eveneens aan boord bevond zich de
marconist,, Dijkstra geheten, die gewapend was. Bij doorzoeking van
dienss kooi vond De Mos een kaart waarop vermeld stond op welke tijden
Dijkstraa naar de wal moest seinen: 08.00 uur, 14.00 uur en 20.00 uur. De
Moss besloot daarop dat de overname van het schip zondagavond 20.00
uurr moest plaatsvinden, vlak nadat de marconist met zijn laatste uitzendingvann die dag was begonnen. Dan kon men in IJmuiden denken dat de
apparatuurr stuk was en hadden de kapers een voorsprong tot maandagochtendd 08.00 uur. Voor het zover was gebeurde een aantal dingen die
hett welslagen van de actie bedreigden. Zo bevestigde de marconist een
logg aan het schip, een instrument waarmee de snelheid en de afgelegde
afstandd van het schip werden geregistreerd. De Mos gaf de stuurman
echterr de opdracht bij het verlaten van de haven zodanig te manoeuvrerenn dat het log zou afbreken. Dit lukte. Vervolgens wilde de schipper op
zondagmiddagg de drijfhetten uitgooien. Wanneer men die zou moeten
kappenn en achterlaten, zo besefte Jacob de Mos, zouden zij voor eventuelee Duitse achtervolgers een duidelijk spoor vormen. Hij wist de schipperr te weerhouden met het argument dat hij op de dag des Heren niet de
nettenn uit kon gooien.
Vann de twee door de schipper aangenomen bemanningsleden had de
jongste,, de vijftienjarige Jantje Roest, al snel van de anderen gehoord wat
hett doel van de reis was en hij had zich meteen bereid verklaard mee te
doen.. Van de ander, de potige matroos Bakkenes, was men niet zeker. Na
eenn zenuwslopende zondag werden Bakkenes en schipper Grootveld tegenn halfzeven 's avonds naar het benedenverblijf van het schip gelokt en
opgesloten. .
Toenn brak de hel los. Bakkenes brulde als een aangeschoten dier en
probeerdee met immense kracht de kap open te duwen. Verbaan
[eenn van de vertrouwelingen van De Mos, ad\ greep een vat zout,
datt je normaal niet van de grond krijgt en legde dat op de kap. Bakkeness verplaatste zich naar de bovenkant van het roefje, waar de
kachelpijpp uitstak en drukte met oergeweld zijn hoofd naar buiten.
Toenn hij niet meer terugkon, dreigde Jantje Roest hem met een hamerr te verpletteren [wat door Jacob de Mos nog net kon worden
voorkomen].. Grootveld klapte volledig in elkaar en gilde: 'Gooi me
niett overboord.'27
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Hett verzet van Bakkenes was eigenlijk niet nodig geweest, want toen hij
hoordee waar het de andere mannen om te doen was, schaarde hij zich
aann de zijde van de Engelandvaarders. Bleef over de marconist, die met
eenn smoesje over een aanval van Engelse vliegtuigen door De Mos van
zijnn zendapparatuur werd weggelokt. Hij werd na een stevige worsteling
overmeesterdd en ontwapend. Op maandag 31 augustus, de verjaardag
vann de koningin, volgde de laatste etappe. Dwars door een onbekend
mijnenveldd stevende De Mos op de haven van Scarborough af, waar hij
aanvankelijkk met waarschuwingsschoten ontvangen werd. Twee van
huiss meegenomen witte lakens en de Nederlandse vlag maakten dat de
Katwijkk 110 ongehinderd kon doorvaren en ten slotte feestelijk door de
Engelsenn werd ingehaald.
Naa deze spectaculaire stunt van De Mos, die na de oorlog vermoedelijk
dee schrijver K. Norel heeft geïnspireerd tot zijn trilogie Engelandvaarders,ders, was het afgelopen met kapingen van grotere schepen. Er werden
nogg wel pogingen gedaan (zo probeerde een groepje er in september 1943
mett een Duitse Schnellbootvandoor te gaan28), maar die zijn alle mislukt.
Hett jaar 1942 werd niet alleen gekenmerkt door het drietal kapingen.
Hett was ook het jaar waarin de Duitse contraspionagedienst probeerde
viaa de Noordzeeroute spionnen Engeland binnen te krijgen. Al eerder
haddenn de Duitsers gepoogd agenten met een onderzeeboot aan de kust
aff te zetten. Dat was geen succes geweest: de spionnen waren direct gearresteerd.299 Misschien - zo dacht wellicht de Abwehr- was het meesmokkelenn van een Duitse agent in een groepje Engelandvaarders een betere
methode. .
Opp 18 mei 1942 arriveerden drie mannen in Engeland, die twee dagen
daarvoorr met een bootje uit Hellevoetsluis waren ontsnapt. Twee van
henn waren te goeder trouw, de derde man, de 46-jarige PTT-beambte
J.M.. Dronkers, werd door majoor Pinto - destijds als ondervrager werkzaamm bij de Engelse veiligheidsdienst- als spion ontmaskerd. Dronkers,
diee zich al ver voor de oorlog bij de NSB had aangesloten, was door de
Duitsee geheime dienst getraind in het schrijven met onzichtbare inkt en
hadd de opdracht gekregen vanuit Engeland militaire inlichtingen door te
geven.. De hele tocht was door de Duitsers tot in de puntjes geregeld zonderr dat de reisgenoten van Dronkers dit in de gaten hadden. Zij gingen
dann ook vrijuit; Dronkers werd door een Britse militaire rechtbank als
spionn ter dood veroordeeld en op oudejaarsdag 1942 opgehangen.30
Inn september probeerde de bezetter het opnieuw door twee broers
vanuitt Vlissingen in een bootje naar de overkant te sturen. De broers,
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Bramm en Jaap Erasmus, zagen hierin een uitgelezen kans om weg te komenn en speelden het spel mee, maar biechtten het hele verhaal op zodra
zijj in Engeland waren aangekomen. Na een langdurige ondervragingsperiodee kwamen zowel de Engelse als Nederlandse autoriteiten tot de
conclusiee dat zij de waarheid spraken en lieten hen vrij.31
Inn Nederland nam intussen het aantal pogingen via de Noordzee verder
af:: van 22 in 1942 tot 14 in 1943. Behalve aan de barricadering van de kust,
valtt dit te wijten aan het feit dat benzine steeds schaarser werd en dat er
sindss het verbod uit 1942 vrijwel niet meer aan een buitenboordmotor
viell te komen. Niettemin zijn er van die veertien pogingen uit 1943 vijf
gelukt.. Een van die geslaagde overtochten werd eind april gemaakt met
dee motorvlet Yvette, genoemd naar een van de opvarenden, Yvette Bartlema-Sanders.. Het bootje werd na de oorlogg opgeknapt en begin jaren
zestigg overgedragen aan het oorlogs- en verzetsmuseum in Overloon,
waarr het nu nog steeds te bezichtigen valt. Het succes van 1943 was grotendeelss toe te schrijven aan het organisatietalent van ir. Anton Schrader
(1917-2000).. De in Nederlands-Indië geboren Schrader had daar al op
jongee leeftijd het ingenieursdiploma behaald en studeerde bij het uitbrekenn van de oorlog indologie in Utrecht. Door de Duitse inval raakte hij
hett contact met zijn ouders, die hem onderhielden, kwijt en moest hij de
studiee staken. Hij accepteerde daarop een baan bij het Rijksbureau Voedselvoorzieningg en wist zich al snel op te werken tot Hoofd Bureau
Grondstoffenn van deze dienst.
All vroeg in de oorlog had hij met een aantal vrienden een mislukte pogingg gedaan om per boot via de Noordzee weg te komen. Hij leerde daaruit,, dat - wilde een poging succesvol zijn - aan een paar essentiële voorwaardenn moest zijn voldaan: de boot moest zeewaardig zijn, voorzien
zijnn van een goede motor en een zeil en men moest vertrekken bij eb en
mett oostenwind. In die omstandigheden kon men zich bij afgaand tij latenn wegdrijven in westelijke richting. Vanuit zijn positie bij het Rijksbureauu zette hij begin 1943 een vernuftig systeem op om groepjes Engelandvaarderss naar de overkant te krijgen. Allereerst regelde hij de aankoop
vann de bootjes:
Ikk gaf via mijn bureau papieren af voor controlevaartuigen, zogenaamdd voor de Centrale Crisis Controle Dienst (cccD ). Wat gecontroleerdd moest worden was de smokkel op de Zuid-Hollandse
eilandenn en in Zeeland naar wat nu de randstad heet. De bootjes
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kregenn het opschrift'Controlevaartuig' en werden verzegeld. Juist
datt zegel, dat niet meer was dan een touwtje met een loodje, maaktee diepe indruk op de Duitsers. Ze haalden zelfs een losgeraakt
bootjee voor ons terug...32
De'controlevaartuigen'' werden op een werf in Leidschendam aangepast
enn klaargemaakt voor de tocht. Schrader zorgde via zijn contacten voor
voedsel,, brandstof en weerberichten (die immers door de Duitsers geheimm werden gehouden). D. Boonstoppel, een boer in de Biesbosch,
boodd onderdak aan de aspirant-Engelandvaarders. De laatste, zeer belangrijkee schakel was schipper Kees Koole uit Schipluiden. Deze bracht
dee bootjes met zijn schip de Nooit-Volmaakt afwisselend via de sluizen
vann Vlaardingen, Rotterdam of Schiedam naar het Haringvliet. Op deze
manierr werden zo'n acht groepen weggeholpen, waarvan de helft Engelandd bereikte. Bij elke groep was gezorgd voor een technicus, die bij pech
dee motor kon repareren en één persoon, die verstand had van navigatie.
Zoo werd Jaap Burger, de latere minister van Binnenlandse Zaken in het
Londensee kabinet, om zijn kennis van de Zeeuwse wateren gevraagd mee
tee gaan met de groep die op 5 mei 1943 het zeegat koos. Burger zelfwas als
verwoedd zeiler meer voor een zeilboot, maar liet zich door Schrader
overtuigenn dat een motorbootje sneller en veiliger was. In een recordtijd
vann elf uur varen bereikte Burgers groep zonder problemen Engeland.
Niett alle door Schrader georganiseerde pogingen waren succesvol.
Toenn in augustus 1943 een groep van vijftien personen door slecht weer
enn motorpech naar de Nederlandse kust was teruggedreven en daar door
dee Kriegsmarine werd ingerekend, begreep Schrader dat hij op zijn tellen
moestt passen. Nog twee keer regelde hij een overtocht: de eerste, op
299 september, mislukte, de tweede op 8 oktober, waarmee hij ook zelfde
wijkk nam, slaagde. Op 10 oktober 1943 kwam hij samen met tien anderen
inn Engeland aan.
Schraderss invloed deed zich zelfs na zijn vertrek nog gelden, want in de
voorbereidingg van de enige geslaagde poging in 1944 heeft hij indirect
ookk een belangrijk aandeel gehad. John Osten, student geologie, en Edzardd Moddemeyer, elektrotechnisch ingenieur, waren beiden betrokken
geweestt bij de mislukte Schrader-poging van 29 september 1943. Zij gingenn samen met een medestudent van Osten, Henk Baxmeier, die door
ziektee op 29 september niet van de partij was geweest, op zoek naar een
nieuwee mogelijkheid om weg te komen. Via Schraders contact op de werf
inn Leidschendam kochten zij een zeven meter lange vlet en een zware zes-
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cilindermotor,, die door Moddemeyer met hulp van Osten en Baxmeier
werdd ingebouwd. Om de zaak financieel haalbaar te maken, werd de
groepp uitgebreid met nog twee personen: de student geologie Hein
Fuchterr en de net afgestudeerde rechtenstudent Flip Winckel. Elke deelnemerr droeg ƒ1000,- bij. Baxmeiers deelname was verder belangrijk omdatt hij goed bekend was op de Zuid-Hollandse eilanden en er veel nuttigee contacten onderhield. Winckel en Fuchter werden beurtelings ingezet
omm te assisteren bij het transport van gestolen Wehrmacht-benzine en
Ostenn kwam via zijn vader, die voor de oorlog vice-admiraal was, in het
bezitt van zeekaarten en een kompas.
Opp 16 februari deden zij met dit bootje een eerste poging. Winckel had
zijnn plaats afgestaan aan de Leidse kernfysicus professor J. de Haas, die
doorr de Nederlandse regering in ballingschap gevraagd was naar Engelandd te komen, en er was ook een niet bij name bekende marineofficier
vann de partij. Op zijn tocht door het Haringvliet liep de boot echter vast
opp een zandbank. Pas tegen het ochtendgloren konden de gestrande Engelandvaarderss loskomen. Zij voeren een stukje terug, verstopten de
boott tussen het riet en maakten dat zij wegkwamen. Een dag later haaldenn Baxmeier en Fuchter de boot op en voeren daarmee - alsof er niets
gebeurdd was - naar het haventje van Zuidland. Van hieruit werd op 23 februarii 1944 opnieuw vertrokken, nu mét Winckel en zonder de professor
enn de marineofficier. De eerste was wegens ziekte afgehaakt; de tweede
omdatt hij het'een onverantwoordelijke onderneming' vond.33 Met Baxmeierr als schipper en Osten aan de peilstok werden nu alle zandbanken
mett succes vermeden. Maar het spannendste en gevaarlijkste punt kwam
nabijj Hellevoetsluis, waar de Engelandvaarders een drietal Duitse
wachtschepenn moesten passeren. Met een minimum aan motorgeluid
enn bijna ingehouden adem kropen zij erlangs. Eenmaal op open zee
wachttee hun nieuwe ellende: de boot begon water te maken en er ontstondd een mankement aan de motor. Dit kon met veel inspanning en geduldd worden opgelost. Op 24 februari werden zij aan boord genomen
doorr een schip van de R AF Rescue Launch. Dit was een eenheid die op de
Noordzeee patrouilleerde om verongelukte vliegtuigbemanningen op te
pikken.. Het toeval wilde dat daar een Amerikaanse militair met filmcameraa aan boord was, die de ontmoeting met het kleine bootje op film
heeftt vastgelegd. Het heeft zo'n twee minuten film opgeleverd met uniekee beelden: het begint met de shot van een ongelooflijk klein bootje,
middenn op zee, met daarin vijf uitzinnig blije en zwaaiende Engelandvaarders;; daarna is te zien hoe zij hun bootje leeghalen en aan boord
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Vijff blije en opgeluchte Engelandvaarders (John Osten, Henk Baxmeier,
Heinn Fuchter, Flip Winckel en Edzard Moddemeyer) worden op 24 februarii 1944 midden op zee opgepikt door een schip van de RAF Rescue Launch.
Foto:NiOD. .

gaann van het grote schip, vervolgens zwenkt de camera naar het lege
bootje,, dat - omdat de Engelsen het niet konden meenemen - met het
boordgeschutt kapot wordt geschoten. In de laatste shot is het bootje gezonkenn en is niets anders te zien dan een zich eindeloos uitstrekkende
zee.34 4
Naa februari 1944 is het - afgezien van de al beschreven geslaagde tocht
vanaff Texel in april 1945 - niemand meer gelukt om met een bootje Engelandd te bereiken. Wel werden in 1944 nog vijf pogingen ondernomen,
maarr die zijn alle mislukt. Verwonderlijk is dat niet. De Nederlandse kust
wass een onneembare vesting geworden: niet te benaderen vanuit het westen,, vanaf zee, maar ook niet vanuit het binnenland. De Noordzeeroute
wass in deze laatste fase van de oorlog geen optie meer. Wie naar Engeland
wildee nam zijn toevlucht tot de zuidelijke route of probeerde via Scandinaviëë weg te komen. In 1945 kwam de Engelandvaart trouwens in zijn geheell tot stilstand. De geallieerde opmars en de hongerwinter die NoordNederlandd moest doormaken, maakten het reizen vrijwel onmogelijk.
Bovendienn kon eenieder nu wel aanvoelen dat de oorlog zijn einde naderde,, al wist natuurlijk niemand hoe lang het precies nog zou gaan duren.
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Vann de in totaal 136 pogingen die (voorzover bekend) in de periode 194019455 werden ondernomen om via de Noordzee naar Engeland over te steken,, zijn er 31, ofwel 23 procent, geslaagd. Ten minste 105 pogingen zijn
mislukt,, doordat de Engelandvaarders op weg naar of aan de kust werdenn gearresteerd, op zee werden aangehouden of zijn verdronken. Wat
zijnn de factoren geweest die ertoe hebben geleid dat 31 pogingen succesvoll waren? Kennis van navigatie? Een goede voorbereiding of een beter
schip?? Alvorens die vragen te beantwoorden is het zinnig eerst te kijken
naarr de succespercentages in de afzonderlijke jaren:
19400

2 geslaagde pogingen op een totaal van

19411 16
19422 6
19433 5
19444 1
19455 1

13 =
80
22
14
6
1

=
=
=
=
=

15 procent
2oprocent
27 procent
36 procent
17 procent
100 procent

Dee meeste pogingen werden gedaan in 1941, toen kust, strand en zee nog
enigszinss bereikbaar waren. Vanaf 1942 werd de Engelandvaart door de
aanlegg van de Atlantikwall bemoeilijkt, hetgeen tot uiting komt in een
dalingg van het totaal aantal pogingen. Toch was het slagingspercentage
inn de jaren 1942 en 1943 groter. De afscherming van de kust is dus niet de
enigee factor waarmee rekening moet worden gehouden. De sleutel tot
hett succes van 1942 en 1943 ligt in een goede voorbereiding en organisatie
enn het 'omzeilen' van de gebarricadeerde kust, zodat het gevaarlijke trajectt van een bootje naar de kust vervoeren en ongezien daarmee vertrekken,, kon worden 'overgeslagen'. In 1942 werd dat bijvoorbeeld gedaan
doorr de kaping van een paar vissersschepen. Het gevaarlijkste deel van
diee acties bestond uit het zich verstoppen aan boord en het overleven van
Duitsee controles. Hadden verstekelingen dit goed doorstaan en was het
schipp eenmaal buitengaats, dan hadden zij de belangrijkste barrière genomen.. Wat betreft 1943 werd al gewezen op de uitgekiende organisatie
vann verzetsman Anton Schrader, die zijn bootjes - verstopt in het ruim
vann een groter schip - naar het Haringvliet liet brengen, vanwaar het niet
verr meer varen was naar open zee. Schraders uitgebreide netwerk en
zorgvuldige,, systematische voorbereiding vormt een contrast met de pogingenn uit bijvoorbeeld 1941, toen veel mensen ad hoc en onafhankelijk
vann elkaar probeerden weg te komen. Hoewel toen ook al organisaties
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actieff waren (zoals die van dijkbaas Bellis in Petten), hebben veel Engelandvaarderss in deze fase, soms lukraak, op lokaal niveau hulp gezocht,
watt de kans op verraad deed toenemen.
Wanneerr echter alle 31 geslaagde pogingen over de hele periode in
ogenschouww worden genomen, is een goede voorbereiding of organisatiee niet langer toereikend als verklaring. Er zijn perfect voorbereide pogingenn geweest, met ervaren zeelieden aan boord, die toch zijn mislukt,
terwijll pogingen slaagden waarbij men zelfs geen kompas had meegenomen. .
Ookk de plaats van vertrek werpt weinig licht op de zaak. Langs de hele
Nederlandsee kust (zie kaart op p. 9635) zijn al dan niet gelukte pogingen
ondernomen,, waarbij vooral Katwijk en Scheveningen (met respectievelijkk elfen twaalf pogingen) en de Zuid-Hollandse eilanden populair
waren.. Dat is logisch, want van hieruit is de oversteek het kortst, namelijkk 160 kilometer of 86 mijl, terwijl de Hondsbossche Zeewering bij Pettenn veel verder van de Engelse kust verwijderd is (circa 200 kilometer of
1088 mijl). Van de zes pogingen vanuit Petten zijn er dan ook maar twee
geslaagd.. Dat lag niet alleen aan de grote afstand tot Engeland, maar ook
aann de strenge bewaking van de vlakke, onbeschutte zeewering. Kijken
wijj alleen naar de vertrekplaatsen van de geslaagde overtochten, dan levertt dat ongeveer hetzelfde beeld op als dat van alle pogingen bij elkaar:
achtt geslaagde pogingen (waaronder de drie gekaapte vissersschepen)
vondenn plaats vanaf de Noord-Hollandse kust, twaalf vanaf de ZuidHollandsee kust, zeven vanaf de Zuid-Hollandse eilanden, twee vanuit
Zeeland,, één vanaf het waddeneiland Texel. Van één geslaagde overtocht t
iss de vertrekplaats onbekend.
Hadd dan misschien het jaargetijde waarin men vertrok met het succes
tee maken? Of het type vaartuig dat gebruikt werd? Beide vragen zijn onlangss in een analyse van de Engelandvaart over zee door R. Korpershoek
onderr de loep genomen.36 Wat betreft de tijd van het jaar ontdekte hij dat
-- in tegenstelling tot wat men zou verwachten - niet de wintermaanden
mett lange nachten het gunstigste waren, maar juist de zomermaanden
mett korte nachten. De maand juni gaf het grootste aantal geslaagde pogingenn te zien, nl. zes, daarna volgen september met vijf en april met vier
geslaagdee overtochten.
Verderr is duidelijk, dat naarmate het vaartuig groter en meer zeewaardigg was, de kans om de oversteek tot een goed einde te brengen toenam.
Vann de 31 geslaagde overtochten werden er twaalf met een motorboot gemaakt,, vier met een zeeschip, vier met een zeilboot, vier met een kano,
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eenn met een vissersboot, een met een sloep. Van de overige pogingen was
hett type vaartuig onbekend. Het aantal van twaalf aangekomen motorbootjess komt echter in een ander daglicht te staan als men weet dat er in
totaall 39 vertrokken zijn (en dus 27 niet in Engeland aangekomen). Bij de
kano'ss is de discrepantie nog veel groter: er zijn 31 pogingen van kanovaarderss bekend, waarvan er slechts vier zijn geslaagd. De conclusie
moett luiden dat een goede voorbereiding, een zeewaardige boot en kenniss van navigatie natuurlijk meehielpen, maar op zich geen garantie
voorr succes vormden. Of een poging slaagde of niet hing vaak van het
toevall af: een regengordijn of mistvlaag waardoor het scheepje net op
eenn cruciaal moment aan het oog werd onttrokken of een plotselinge,
extraa patrouille op het strand, buiten de normale tijden om. In het eerste
gevall ontsprong men de dans, in het tweede geval was het: einde verhaal.
Eenmaall op zee vormden de weersomstandigheden een zeer onzekere
factor.. Meerdere bootjes zijn door een verkeerde windrichting, vaak in
combinatiee met motorpech, met Engeland al in zicht naar de Nederlandsee kust teruggedreven. En wanneer men in een storm verzeild raakte,, waren vaak zelfs de meest ervaren zeilers c.q. zeelieden kansloos. Ook
eenn flink aantal van de 172 Nederlanders die de tocht over de Noordzee
volbrachten,, zou zijn omgekomen wanneer zij niet op het laatste nippertjee uit hachelijke omstandigheden waren gered. Dat gold bijvoorbeeld
voorr twee marineofficieren, A. de Jong en JJ. Storm van 's Gravesande,
diee op 28 april 1941 vanuit Petten met een twaalfvoetsjol waren vertrokken.. Hun vertrek verliep vlot, maar toen zij na een nacht roeien de aanhangmotorr wilden starten, bleek dat niet te lukken:
Dee wind was intussen fors toegenomen, de golven werden hoger.
[.... ] Door vermoeidheid zagen we op een gegeven moment geen
kanss meer de kop van de jol op de aanschietende golven te houden.
Eenn dwarszee sloeg over de boot heen. Van het ene op het andere
momentt lagen wij vol in het water. Alle spullen waren overboord
geslagen.. Door onze zwemvesten bleven we drijven. We konden
onss vastklampen aan de nog net drijvende boot. Tegen de avond,
nett voor we de moed opgaven,, moe en versuft als we waren, werden
wee opgemerkt door een Britse torpedobootjager...37
Kortom,, zoals A. Vas Nunes, een van de allereerste Engelandvaarders via
dee Noordzee, al betoogde: of je de overkant haalde was vaak een kwestie
vann geluk.
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NaarNaar Engeland: de zuidelijke route
Gelukk was ook op de zuidelijke route een belangrijke factor. Een goed
voorbeeldd is de volgende ervaring van verzetsman en Engelandvaarder
Andréé Koch, die in 1943 - verstopt in een goederentrein met aardappelenn - op weg was naar Spanje. Alles ging goed, totdat de trein in de Pyreneeënn werd gecontroleerd:
Ikk hoorde steeds het tikken van een hamer, waarna een schuine
staaff naar beneden werd geschoven, zodat de deur geopend kon
wordenn en een Duitser in de wagon sprong. Hij controleerde dan
mett een lantaarn of alles in orde was, waarna de wagon weer werd
afgegrendeld.. Dit geluid hoorde ik steeds dichterbij komen, tot
mijnn wagon geopend werd. Ik zat verstopt onder het stro. [...] Die
Duitserr sprong de wagon in, scheen op mij met z'n lantaarn en
zegt:: 'Ach so, ein Kartoffelwagen. Alles ist in besser Ordnung.' Toen
gingg het licht weer uit. Dat is nou wat je noemt ongelooflijk geluk.
Hijj moet me wel gezien hebben, want het licht van zo'n lantaarn
schijntt gemakkelijk door stro heen. Het is merkwaardig, maar in de
Abwehrstellee zaten mensen die hevig tegen Hitler waren. Mijn gelukk was, dat ik tegen een van deze mensen ben aangelopen.. .38
Dee zuidelijke route, waarbij Engelandvaarders via België en Frankrijk
naarr het neutrale Zwitserland en/of Spanje probeerden te reizen (en van
daaruitt naar Engeland), w a s - in tegenstelling tot de korte Noordzeeroute
-- lang en ingewikkeld. Deze bestond uit talrijke etappes en voerde Engelandvaarderss door ten minste drie'buitenlanden'. De weg naar het zuiden
wass niet alleen lang in kilometers, dat was hij ook gemeten in tijd. Koch
bereiktee Spanje eind 1943 in een recordtijd van vijf dagen en kon al na een
kleinee drie maanden doorreizen naar Engeland. Hij vormde echter een
grotee uitzondering. De meeste Engelandvaarders die voor de zuidelijke
routee opteerden, waren meer dan een jaar onderweg, sommigen zelfs anderhalff of twee jaar! Gemiddeld bedroeg de reisduur 1 jaar en 3 maanden.. Niettemin is geen enkele ontsnappingsroute zó succesvol geweest:
vann de onderzoekspopulatie hebben 985 Engelandvaarders hun doel via
dezee (om) weg bereikt.
Engelandvaarderss waren niet de eersten en enigen, die de weg naar het
zuidenn kozen. In de meidagen van 1940 was een andere groep Nederlan-
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derss hen voorgegaan (zie hoofdstuk 2). Het waren voornamelijk joden,
diee vóór de Duitse opmars uit naar België vluchtten. Toen België op 28
meii door Duitsland werd ingenomen, trokken zij zuidwaarts: naar
Frankrijk.. Vanuit Franse havens werden wanhopigee pogingen ondernomenn om weg te komen op een schip naar Engeland, Noord- of ZuidAmerikaa of welke bestemming dan ook. Slechts een paar honderd Nederlandsee vluchtelingen zijn erin geslaagd aan de naderende Duitse troepen
tee ontsnappen. Dat het er maar zo weinig waren, komt doordat de Nederlandsee joden niet de enigen waren die een uitweg zochten. Vele duizendenn vluchtelingen uit heel Europa waren in Frankrijk samengestroomdd en er waren in de chaotische oorlogssituatie van dat moment
niett genoeg schepen om iedereen af te voeren. Bovendien stelden de
meestee landen zich terughoudend op inzake het vluchtelingenvraagstuk.. Zo werd een visum voor de Verenigde Staten slechts verleend aan
diegenen,, die eigen inkomsten hadden en dus niet ten laste zouden komenn van de Amerikaanse regering. De meeste vluchtelingen hadden
geenn eigen vermogen en werden dus geweigerd. Tussen 26 mei en 3 juni
werdenn Britse militairen, die Frankrijk te hulp waren gesneld, net op tijd
vanuitt Duinkerken geëvacueerd.39 Dit dankzij de medewerking van de
Engelsee bevolking, die met alles wat maar varen kon Het Kanaal overstak.. Voor burgervluchtelingen was bij deze operatie echter geen plaats.
Opp 9 juni viel Parijs in Duitse handen en nog geen twee weken later, op 22
junii 1940, volgde de Franse capitulatie. Het grootste deel van Frankrijk,
hett noorden en een brede strook langs de kust tot aan de Pyreneeën, was
doorr dee Duitsers bezet. Het zuidoostelijk deel, dat vanuit Vichy werd bestuurdd door maarschalk Philippe Pétain, werd voorlopig ongemoeid gelaten.. Van de duizenden Nederlandse vluchtelingen die door deze ontwikkelingenn in Vichy-Frankrijk, ook wePZone Non-Occupée' genoemd,
vastt kwamen te zitten, keerde een deel naar Nederland terug. Een ander
deell wist naar Zwitserland te ontsnappen of kwam na heel veel moeite
tochh in het bezit van het felbegeerde visum voor Amerika. De rest, en dat
warenn er eind 1940 zo'n tweeduizend, bleef in Zuid-Frankrijk achter.
Vanuitt het inmiddels bezette Nederland voegden zich nieuwe joodse
vluchtelingenn bij hen, vooral nadat de bezetter in 1942 een begin maakte
mett de systematische deportatie van joden. Behalve joodse vluchtelingenn kondigden zich vertegenwoordigers van een ander type ontsnapten
aan:: Engelandvaarders. Een van de eersten (vertrokken in december
1940)) was Jan Plesman, zoon van K LM -directeur Albert Plesman. Samen
mett een vriend die hij kende uit zijn diensttijd bij de luchtmacht, Geert
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Overgaauw,, fietste hij onder winterse omstandigheden naar Parijs en
reisdee vandaar verder per trein. Beiden waren van plan zich aan te sluiten
bijj de RAF. Na een lang oponthoud in Zuid-Frankrijk, konden zij op legalee wijze naar Spanje reizen. Op 23 mei 1941 kwamen zij in Engeland
aan,40 0
Inn hoofdstuk 1 (Beweegredenen) werd reeds gewezen op het verschil
tussenn vluchtelingen en Engelandvaarders: vluchtelingen verlieten bezet
Nederlandd om aan vervolging door de nazi's te ontsnappen, Engelandvaarderss deden dat om in Engeland op enigerlei wijze bij te dragen aan
dee geallieerde overwinning en de bevrijding van Nederland. Ook werd
opgemerktt dat deze groepen elkaar enigszins overlapten: onder Engelandvaarderss bevonden zich er velen, die op de vlucht waren. Veel vluchtelingenn daarentegen wilden ook - of misschien zelfs in de eerste plaats naarr Engeland om voor de bevrijding van Nederland te vechten.41 Toch
wass en bleef er één duidelijk verschil tussen beide groepen: namelijk hun
uiteindelijkee bestemming. De Britse autoriteiten lieten namelijk alleen
diegenenn toe (al of niet joods), die vanbelang werden geacht voor de geallieerdee oorlogvoering. Dit betekende dat vluchtelingen (meestal echtparenn met kinderen) Engeland doorgaans niet binnenkwamen en Engelandvaarderss (over het algemeen mannen van dienstplichtige leeftijd)
wél.422 Voor de eerstgenoemde categorie moest de Nederlandse regering
inn Londen, in de persoon van de Regeringscommissaris voor de Vluchtelingen,, O.C.A. van Lidth de Jeude, een ander toevluchtsoord vinden. Dat
bleekk een geweldig probleem. Suriname en de Nederlandse Antillen weigerdenn aanvankelijk joodse vluchtelingen op te nemen. In 1942 zijn deze
overzeesee gebiedsdelen alsnog overstag gegaan. Ook werden er enkele
honderdenn vluchtelingen via Spanje/Portugal legaal per schip naar
Nederlands-Indiëë afgevoerd. Maar het evacuatieproces verliep uiterst
traag,, naar later zou blijken: te traag. Eind 1942 werd Vichy-Frankrijk
-- als reactie op de landing van de geallieerden in Noord-Afrika - alsnog
doorr Duitsland ingenomen, zodat de daar nog resterende joodse Nederlanderss in de val zaten. Deze studie gaat over Engelandvaarders, dus zullenn joodse vluchtelingen in wat nu volgt niet of hoogstens zijdelings
genoemdd worden. Het is echter goed om voor ogen te houden, dat de geschiedeniss van Engelandvaarders die gebruikmaakten van de zuidelijke
route,, nauw met die van joodse vluchtelingen is verweven.
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VanVan Nederland naar België
Vann de 'duizend gevaren' die Engelandvaarders bedreigden, staat er wat
betreftt de zuidelijke route één onbetwist aan top: het gevaar gearresteerdd te worden bij de clandestiene overschrijding van grenzen. Het was
eenn probleem, dat zich direct al in het begin van de tocht aandiende, in
dee vorm van de grensovergang Nederland-België. In het hoofdstuk
'Voorbereiding'' werd geschetst hoe al vrij vroeg in de oorlog in Noord Brabantt en Zuid-Limburg lokale verzetsgroepjes en groepen ontstonden,, die zich toelegden op het over de grens helpen van uit Duitsland
ontsnaptee Franse krijgsgevangenen, geallieerde piloten, joodse vluchtelingenn en ook Engelandvaarders. Op handige wijze werd hierbij gebruikgemaaktt van geografische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het
gangenstelsell van de St. Pietersberg of al bestaande sociale netwerken,
zoalss de groepen smokkelaars die vanouds in het grensgebied opereerden.. Deze laatste methode had als voordeel dat Engelandvaarders bij
eventuelee arrestatie voor smokkelaars konden doorgaan. Rudy Blatt en
Fredd Hecht, respectievelijk bedrijfsleider en vertegenwoordiger in de
textielbranche,, kwamen in november 1941 op deze manier bij Roosendaall de grens over. In zijn memoires beschrijft Blatt hoe zij van hun contactpersoon,, 'Wim', een pakket kregen, dat zij op hun bagagedrager
moestenn bevestigen:
Iederr pakket [bevatte] twee worsten, een pond koffie, een paar pakjess sigaretten en wat chocolade. Als we onverhoopt door Duitsers
aangehoudenn werden, zouden die ons voor een stel smokkelaars
aanzien:: ze zouden onze 'smokkelwaar' confisqueren en ons naar
allee waarschijnlijkheid laten lopen zonder verder vragen te stellen.
Dee winst die het met onze hulp gesmokkelde spul opleverde,
vormdee de vergoeding die Wim voor zijn moeite zou krijgen.43
Somss was de grens niet meer dan een sloot, waar men overheen moest
springen.. De schrijver/journalist Jacques Gans, die in oktober 1942 door
eenn Limburgse groep 's nachts bij Weert over de grens werd gebracht,
verbaasdee zich hogelijk over het feit dat er geen prikkeldraad, geen Duitserss en geen geweren te bekennen vielen. In zijn boek Het vege lijfheiinnertt hij zich dat alleen het springen over de sloot tegenviel:
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Mijnn rechtervoet haalde de overzijde, doch het linkerbeen verdweenn in de sloot. Ik trok het ijlings België binnen. Geen best begin
alss ik nog helemaal naar Engeland moet, dacht ik...44
Langg niet elke Engelandvaarder had echter de hulp van een organisatie
tott zijn beschikking. Zij moesten op eigen houtje de grens over. Zeker als
zijj de plaatselijke situatie niet kenden, was het belangrijk daarbij goed op
tee letten en inventief te zijn. Dat gold ook voor de scholier Bart Bredero,
diee - net als Blatt - bij Roosendaal de grens passeerde, maar dan een jaar
later,, en op klaarlichte dag. Toen hij wandelend door het bos de grensbewakingg in zicht kreeg, sloeg hij - zoekend naar een manier om de post te
omzeilenn - op goed geluk links af een bospad in. Tot zijn stomme verbazingg ontdekte hij na enige tijd een klaphek in het prikkeldraad:
Hett leek wel een speciale voorziening ten gerieve van ontvluchters.
Zouu het misschien een truc zijn om je in een val te lokken? vroeg ik
mee af. Want zo eenvoudig kon het toch niet zijn een grens clandestienn te passeren? Echter waar ik ook keek: nergens iets van mensen
off een wachtpost; het bos bleef roerloos stil en nat in de winterkou.
[...]] Heel langzaam bracht ik mijn hand naar de klink, klaar om bij
hethet minste of geringste terug te deinzen. Het hek ging echter zonderr moeite open en geruisloos stapte ik op Belgisch grondgebied.45
Inn België leek, hoewel het land toch bezet was, een zorgelozer sfeer te
heersenn dan in Nederland. Blatt noteerde althans dat, hoewel er overal
Duitsee soldaten op straat waren, het vreemd genoeg leek alsof de Belgischee burgers er nauwelijks notitie van namen. 46 Deze observatie hangt
waarschijnlijkk samen met het feit, dat in België door de Duitsers 'slechts'
eenn militair bewind was gevestigd, terwijl de bezetter in Nederland het
helee civiele bestuur in handen had en daarmee een grotere greep bezat
opp het leven van alledag. Niettemin was het ook in België gevaarlijk om
zonderr papieren rond te lopen. Het was dus zaak zo snel mogelijk door te
reizen. .
Meestall werd de route Antwerpen-Brussel gevolgd. Waar veel Engelandvaarderss te voet of op de fiets van huis vertrokken waren, stapten zij
vanaff België massaal over op de trein als vervoermiddel. Reizen per trein
wass echter gevaarlijk omdat er veelvuldig Duitse controles werden gehouden.. Werd zojuist het clandestien overschrijden van grenzen het
meestt hachelijke moment op de zuidelijke route genoemd, het overleven
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vann controles in het openbaar vervoer kwam beslist op de tweede plaats.
Eenn beproefde methode o m controles te ontlopen was het zich verstoppenn op het toilet, uiteraard zonder de deur op slot te doen. Omdat de
controless in ieder geval op het eindpunt plaatsvonden, was een andere
manierr om een of twee stations daarvoor uit te stappen. Wat soms ook
werkte,, was aan de 'verkeerde' kant van de trein uitstappen - dus niet
meee met de stroom reizigers aan de perronzijde - en via de rails proberen
wegg te komen of in een ander deel van de trein (waar de controle inmiddelss gepasseerd was) opnieuw in te stappen. Soms kwam een controle
onverwachtt en moest er pijlsnel gehandeld worden. Bart Bredero had
zittenn slapen in de trein en daardoor de naderende controle niet opgemerkt.. Toen een Duitse soldaat hem en zijn medereizigers toesnauwde
hunn papieren gereed te houden en in de coupé ernaast verdween om daar
tee controleren vloog hij overeind:
Overr de knieën en karbiezen van mijn medepassagiers heen duik
[ik]] door het gangetje naar de uitgang van de wagon. Niemand in
hett gangetje en op het bordes voor de uitgang. Ik ruk het portier
openn en laat me vallen in de nauwe ruimte tussen het perron en de
wagon.. Vliegensvlug weg, onder de buffers door, onder de verbindingsslangenn en de koppelingen tussen de wagons tot onder het
eerstee wielstel. Daar aangekomen druk ik me languit op de grond
inn de modder en de sneeuw tot tegen de binnenkant van de wielen
enn rails. Wauw, dat was even vlug! In nog geen vijf tellen vanuit de
warmee coupé tot hier onder de trein.
Maarr de openstaande deur van de wagon wekte argwaan bij de controlerendee Duitser in de trein. Boven zijn hoofd hoorde Bredero, hoe de man
naarr het portier liep en de schildwacht op het perron aanriep:
Doorr de spleet schuin boven mijn hoofd, tussen de wagon en het
perron,, zie ik de laarzen van een schildwacht naderbij komen en in
dee houding samenklappen. [...] 'Hatkeinerhinuntergegangen?'
komtt de vraag. Tergend langzaam blijft het stil en in gedachten zie
ikk de schildwacht links en rechts langs de trein kijken. Hij en zijn
ondervragerr zien echter geen voetstappen in de verse sneeuw die
hett perron bedekt. 'Nein', hoor ik de schildwacht ten slotte zeggen.
'Nein,, nichts gesehen .>47
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Toenn de trein zich weer in beweging zette kon Bredero, die door stoomwolkenn uit de verbindingsslangen aan het zicht onttrokken werd, voorzichtigg overeind komen. Met de trein meelopend en tenslotte meehollend,, wist hij op de buffer te klimmen. Eenmaal buiten het station, in het
donker,, klom hij vanaf de buffer op de treeplank en keerde terug naar zij n
coupé,, waar zijn verblufte medepassagiers hem enthousiast ontvingen.

VanVan België naar Frankrijk
Sommigee Engelandvaarders kropen niet alleen tijdens controles onder
dee trein, maar legden een heel traject op die manier af. Onder de D-trein
vann Amsterdam naar Parijs bevonden zich zogenaamde wielbakken,
waarinn men zich - languit liggend - kon verstoppen. Het was benauwd
enn niet bepaald comfortabel: toiletbezoek behoorde uiteraard niet tot de
mogelijkheden.. Daartegenover stond, dat in een paar dagen grote afstandenn konden worden afgelegd. Toch was ook bij deze methode het gevaarr van ontdekking levensgroot aanwezig en er zijn dan ook diverse
'meelifters** gearresteerd.
Engelandvaarderss die langs een georganiseerde escapelijn reisden, warenn over het algemeen voorzien van valse papieren. Zij konden in de trein
gaann zitten en controles en grensovergangen met iets meer vertrouwen
tegemoett zien. Toch waren deze momenten ook voor hen enerverend.
Hett was elke keer weer de vraag of de valse documenten de test zouden
doorstaan.. Bovendien kon iemand met perfect vervalste papieren alsnog
doorr de mand vallen, wanneer hem iets gevraagd werd en hij of zij het
Franss niet of onvoldoende beheerste. Dit laatste overkwam verzetsman
Gerardd Dogger in het voorjaar van 1942 in een trein op weg naar de Belgisch-Fransee grens. De Duitser die zijn papieren nakeek, deed daar erg
langg over en vroeg achterdochtig: 'Vous parlez francais?' Dogger redde
zichh eruit door een Frans gedicht, dat hij voor zijn mulo-eindexamen uit
hett hoofd had moeten leren, af te ratelen. Hij slikte zoveel mogelijk de
rijmwoordenn in en onderstreepte zijn 'betoog' met felle, 'gallische' gebarenn van armen, handen en gezicht. Bij een Franse controleur was deze
trucc uiteraard niet gelukt, bij een goed Franssprekende Duitser waarschijnlijkk ook niet, maar in dit geval gaf de Duitser de papieren bijna beleefdd terug en verliet de coupé.48
Hoewell het reizen per trein dus risico's inhield, had het ook z'n goede
kanten.. Het Belgische en ook het Franse spoorweg- en douanepersoneel
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wass namelijk vaak op de hand van vluchtelingen. Talrijk zijn de voorbeeldenn waarbij Engelandvaarders werden geholpen door conducteurs
off andere spoorwegbeambten. Deze wezen hen op stations een uitgang,
waardoorr zij controle konden ontlopen of gaven advies over het station
waarr zij het beste konden uitstappen. Meerdere malen hebben spoorwegmensenn door hun acties vluchtelingen voor arrestatie behoed. Dat
merktee ook Engelandvaarder Egon Woudstra, die zich in september 1942
samenn met zijn zwager bediende van de hierboven beschreven methode
omm liggend onder de D-trein mee te reizen. Alles ging goed tot zij in de
Fransee grensplaats Quévy werden ontdekt door een spoorwegarbeider,
diee met een hamer alle wielen langsging om ze op breuken te controleren.. De man ging weg en keerde terug met een gendarme. Woudstra en
zijnn metgezel hadden de moed al opgegeven en waren er zeker van dat zij
zoudenn worden gearresteerd, maar de gendarme vroeg: 'Vous êtes prisonnierss de guerre?' Woudstra had de tegenwoordigheid van geest daaropp 'Oui' te antwoorden, waarop de gendarme hun toestond onder de
treinn te blijven liggen.49
Dee hulp van spoorwegpersoneel geschiedde niet alleen op individuele
basis;; al snel ontstonden georganiseerde lijnen, die zich over meerdere
landenn uitstrekten. De hulp die Jacques Gans ontving bij het passeren
vann de grens tussen België en Frankrijk, was een toonbeeld van BelgischFransee samenwerking. Een Belgische douanebeambte, die Louis heette,
brachtt Gans en zijn reisgenoot, H. Siedenburg, plus twee ontsnapte
Fransee krijgsgevangenen van het grensstation Erquelines naar het volgendee - in Frankrijk gelegen - station Jeumont en droeg hen daar over
aann zijn Franse collega. Om in Jeumont te komen moesten zij onder een
viaductt door, waarop een Duitse soldaat de wacht hield:
'Hijj doet niks,' stelde Louis ons gerust. 'Hij staat daar alleen maar
voorr de brug [...]. Als een Duitser op een brug moet passen, dan
pastt hij alleen maar op die brug.' We liepen onder het viaduct en de
Duitserr door en tot onze grote opluchting kreeg de douane Louis
gelijk...50 0
Eenmaall in Frankrijk was de volgende bestemming van veel Engelandvaarders:: Parijs.
Voorr wie de Franse hoofdstad vóór de oorlog al had bezocht, had zij
onderr Duitse bezetting veel van haar glans verloren. Maar voor vluchtelingenn was het prettig in de drukke straten en cafés in de massa op te
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gaan.. Het vinden van onderdak was echter een groot probleem. De
meestee hotels waren niet bereid gasten op te nemen zonder hun namen
tee registreren. De in Parijs opererende escapeorganisaties hadden dan
ookk een aantal hotelletjes opgespoord, waar vluchtelingen onder een
valsee naam konden logeren, mits zij vóór zes uur 's morgens vertrokken,
datt wil zeggen: voor de Duitse controles begonnen. Engelandvaarders
diee met hun vriendin of verloofde op weg waren gegaan - dat waren er
overigenss niet zoveel - hadden nu een groot voordeel. Zij konden makkelijkk voor toeristen doorgaan: een pasgetrouwd stel op huwelijksreis. In
iederr geval oogde dit veel minder verdacht dan wanneer een groep jonge
mannenn bij een hotel aanklopte. Daarom werd deze truc vaak gebruikt,
óókk wanneer er geen amoureuze betrekkingen bestonden tussen mannelijkee en vrouwelijke leden van het reisgezelschap. Dat ontdekte de
vrouwelijkee Engelandvaarder Lidy Keg, die in november 1942 met haar
vriendinn Dolly plus twee mannelijke reisgenoten naar Engeland was vertrokken.. De ene man had zij enkele weken daarvoor in haar woonplaats
Amsterdamm ontmoet bij vrienden. Hij wist een weg naar Engeland en
boodd aan Lidy en haar vriendin mee te nemen. De andere man was haar
volslagenn onbekend. Na aankomst in Parijs werden de vriendinnen onaangenaamm verrast door het feit dat de passeur in een hotelletje twee
tweepersoonskamerss boekte: één voor Lidy en zichzelff en één voor Dolly
enn de andere man.
Dee passeur zei - waar ik achteraf woedend over was - dat het veiligerr was om ons als verloofde stellen voor te doen. De mannen zoudenn dus bij ons slapen. Dat was wat voor die tijd. Toch denk ik achteraff dat het inderdaad beter is geweest. De mannen hebben zich
watt mij betreft keurig gedragen. Er is niets gebeurd. Maar die anderee man heeft mijn vriendin Dolly geprobeerd in te palmen. Daar
wass ze niet van gediend en toen heeft ze besloten terug te gaan...51
Err zijn overigens ook diverse vrouwelijke Engelandvaarders geweest, die
zonderr mannelijke begeleiding reisden.52
Luktee het niet een hotelkamer te vinden, dan bleven er - naar de stellige
overtuigingg van diverse Engelandvaarders - twee wijkplaatsen over: kerkenn en bordelen. 53 Behoudens enkele uitzonderingen was in de meeste
stedenn en dorpen in Frankrijk de pastoor wel bereid vluchtelingen asiel
tee bieden. Ook kloosterlingen hebben zich op dit terrein goed geweerd.
Dee bordelen waren natuurlijk alleen voor de mannelijke Engelandvaar-

VANN BELGIË NAAR FRANKRIJK

121 1

derss een optie. Het wemelde in dit soort gelegenheden van de Duitsers,
maarr die hadden op dat moment iets anders aan hun hoofd dan de uitvoeringg van controles. Daarom was het relatief veilig om juist in een bordeell een kamer te huren. Of veel Engelandvaarders van deze mogelijkheidd gebruikmaakten, is onduidelijk. Er wordt niettemin in een aantal
memoiress van Engelandvaarders naar verwezen.

VanVan bezet naar onbezet Frankrijk
Dee volgende hindernis was de demarcatielijn, die de grens vormde tussenn het bezette en het onbezette deel van Frankrijk. Deze lijn liep vanaf
dee Frans-Zwitserse grens ten noordwesten van Genève naar Dole, vandaarr westwaarts via Chalons-sur-Saóne, Moulins en Vierzon en vervolgenss naar het zuiden via Tours, Poitiers en Angoulême tot aan de Spaanse
grenss bij Saint-Jean-Pied-de-Port. Hier en daar was de grens een rivier,
zoalss bijvoorbeeld de rivier de Cher, die ten westen van Vierzon begint en
voorbijj Tours overgaat in de Loire. Nadat de Duitsers in november 1942
Vichy-Frankrijkk hadden bezet, bleef de demarcatielijn, die hele dorpen
enn steden in tweeën sneed en voor de lokale bevolking een last vormde,
bestaan.. Het was voor de Duitsers een manier om de Franse bevolking te
blijvenn controleren en intimideren. Voor diegenen die clandestien naar
hett zuiden van Frankrijk wilden reizen vormde de lijn dus ook na novemberr 1942 nog een barrière. Pas in februari 1943 werd de demarcatielijnn opgeheven als beloning voor de bereidheid van de regering-Pétain
omm Franse (dwang)arbeiders voor Duitsland te leveren in hett kader van
dee zogenaamde Service du Travail Obligatoire (STO) (vergelijkbaar met
dee Nederlandse arbeidsinzet).54
Overschrijdingg van de demarcatielijn was niet eenvoudig, maar - zoals
bijj elke uitgestrekte grens - er waren ook hier zwakke plekken in de bewakingg te vinden. Het lag voor de hand te proberen de rivier de Cher over
tee zwemmen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Zo blijkt uit de ervaringenn van drie jonge Engelandvaarders afkomstig uit Delft, die in decemberr 1941 met een vlot de Cher wilden oversteken. Blijkbaar konden
zijj niet zwemmen of durfden zij het niet aan. Nadat een van hen, de 21-jarigee chauffeur Jan Overvoorde, als eerste veilig de overkant had bereikt,
traptee hij het vlotje terug. Daarbij dreef het echter weg, zodat zijn twee
reisgenotenn hulpeloos aan de oever bleven staan. Overvoorde ging daarnaa alleen verder, de andere twee keerden - naar hij aannam - naar Neder-
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landd terug.55 Vaker werd de demarcatielijn te voet gepasseerd, al of niet
mett hulp van een passeur, iemand die op de hoogte was van sluipweggetjess en vluchtelingen tegen betaling naar Vichy-Frankrijk wilde brengen.
Niett zelden waren het ook bewoners van het grensgebied die - zonder
geldelijkee beloning te eisen - de helpende hand toestaken. Het is trouwenss toch opvallend hoeveel mensen, die Engelandvaarders onderweg
tegenkwamen,, bereid waren te helpen, niet alleen bij grensovergangen,
maarr ook met geld, voedsel en onderdak. Uiteraard hield het risico's in
omm onbekende mensen in vertrouwen te nemen, want voor hetzelfde
geldd was zo iemand fout. Niettemin liep het vaak goed af. De hiervoor al
genoemdee Engelandvaarder Johannes ter Doest, die zestien was toen hij
inn juni 1942 vrijwel zonder een cent op zak vertrok, heeft bijna aan één
stukk door hulp gekregen van mensen onderweg. Nadat hij in de trein
naarr Nancy met succes een controle had ontlopen, raakte hij - zo staat in
zijnn verhoor te lezen - bij terugkeer in zijn coupé met medereizigers in
gesprek.. Zij begrepen dat hij op de vlucht was en hadden met hem te
doen: :
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Zijj gaven hem eten, eieren enzovoort en hielden ook een collecte,
diee een paar honderd francs opbracht. In Nancy kocht een dame
eenn kaartje naar Epinal voor hem en bracht hem naar de trein.
Hierr werd hij opgevangen door een pastoor, die hem eten en onderdak
gaf.. De volgende dag stuurde de 'curé' hem door naar een Rode Kruis-instellingg in het naburige Vésoul. Omdat hij nauwelijks Frans sprak, gaf
menn hem daar een valse identiteitskaart met daarop het opschrift 'sourdmuet'' (doofstom) en kreeg hij het advies op zijn mond te wijzen wanneer
hemm iets gevraagd werd. De Rode-Kruismedewerkers zorgden er ook
voor,, dat hij samen met zeven andere vluchtelingen in de buurt van
Lons-le-Saulnierr 's nachts over de demarcatielijn werd geholpen.56
Veell Engelandvaarders ontdekten na aankomst in de Zone Non-Occupée,cupée, dat dit deel van Frankrijk hun helemaal geen vrijheid bracht. Er
warenn geen Duitsers, maar wel veel Franse politieagenten, die de opdrachtt hadden vreemdelingen zonder papieren direct in te rekenen. Zo
werdenn Blatt en Hecht, een halfuur nadat ze - eind 1941 - samen met een
grotee groep Fransen bij Belfort de demarcatielijn hadden gepasseerd, in
dee kraag gegrepen. De Fransen gingen vrijuit, maar de twee Nederlanders,, die alleen hun paspoort en Nederlands persoonsbewijs op zak hadden,, moesten mee naar de prefect. Na een eerste verhoor, waarbij geld en
papierenn werden afgenomen, kregen zij een kamer in een hotel toegewezen.. Daar moesten zij blijven tot de prefect nadere orders zou ontvangen,
overr wat er met hen moest gebeuren. Het was een vorm van huisarrest,
diee 'residence forcée'werd genoemd.57
Niett alle Engelandvaarders werden bij hun arrestatie met zo veel
'egards'' behandeld. Dat was zeer afhankelijk van de plaats waar zij gearresteerdd werden, de instelling van het daar opererende politiepersoneel.
Veell opgepakte Engelandvaarders werden zonder pardon naar smerige
gevangenissenn vervoerd, waar zij niet zelden bij allerlei soorten criminelenn in één cel werden geplaatst. Anderen kwamen terecht in vluchtelingenkampen,, die voor een deel al in 1939 waren ingericht in verband met
dee komst van Spaanse vluchtelingen, die na de overwinning van Franco
inn de Spaanse Burgeroorlog de wijk hadden genomen naar Frankrijk. Na
19400 kregen deze Spanjaarden gezelschap van joodse vluchtelingen, Engelandvaarderss en andere 'étrangers indésirables'. De meeste kampen,
getooidd met fraaie namen als 'camp d'accueil' of'camp de Thospitalisation'' waren gesitueerd in het uiterste zuiden. Enkele van de belangrijkste
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waren:: Clairfont, Septfonds en Le Recebedou rond Toulouse, het kamp
Rivesaltess aan de Middellandse Zee vlak bij Perpignan en het kamp Gurs
tenn zuiden van Pau, aan de voet van de Pyreneeën.58
Nett als nu kon een Nederlander die in den vreemde in de gevangenis
belandde,, een beroep doen op het dichtstbijzijnde Nederlandse consulaat.. Alleen lag de zaak destijds iets gecompliceerder. De Nederlandse regeringg in Londen was in oorlog met Duitsland, dus waren in het door
Duitslandd bezette deel van Frankrijk alle Nederlandse consulaten, alsmedee het gezantschap in Parijs, opgeheven. Vichy-Frankrijk was onder
Duitsee druk tot dezelfde maatregel overgegaan. Hier bleef echter toch
nogg iets van een Nederlandse vertegenwoordiging bestaan in de vorm
vann zogenaamde 'Offices Néerlandais'. Dit waren een soort administratiekantoren,, die de uitbetaling van pensioenen aan in Frankrijk wonendee Nederlanders moesten regelen. Daarnaast kregen de (onbezoldigde)
directeurenn van deze Offices de taak hulp te verlenen aan Nederlandse
vluchtelingen.. Sommigen hebben hiervoor hun uiterste best gedaan,
zoalss de oud-journalist Joop Kolkman, directeur van het Office Néerlandaiss te Perpignan. Hij kreeg diverse Nederlanders uit naburige gevangenissenn en kampen vrij en huurde in het plaatsje Le Soler een huis, genaamdd Maison Mazard, dat als opvangcentrum moest dienen. 59 Een
dergelijkk opvanghuis bevond zich tot het voorjaar van 1942 ook in Toulouse. .
Degenenn die hier de leiding hadden - tot 1941 was dat J. A. van Dobben,
daarnaa J.C.A.M. Testers - hebben zich, in samenspraak met Kolkman,
zeerr ingespannen om de aanwezige Nederlanders bij te staan. Een derde
'redder-in-de-nood'' was de joodse handelaar in oosterse tapijten, Sally
Noach.. Hij was in de meidagen van 1940 via Brussel naar Frankrijk gevluchtt en werd in het najaar door de Franse directeur van het 'Office' te
Lyonn als onbezoldigd tolk in dienst genomen. Door goede betrekkingen
mett plaatselijke autoriteiten, wist Noach grote aantallen geïnterneerde
Nederlanderss vrij te krijgen:
Etentjess met officieren van justitie, griffiers, rechters, gevangenisdirecteuren,, kampcommandanten, politiefunctionarissen en anderee officials behoorden tot de belangrijke agendapunten van mijn
werkprogramma.. Dit heeft niets van doen met omkoperij. Dit is de
Fransee stijl van zakendoen en 'arrangeren'...60
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Maisonn Mazard, het door Kolkman opgerichte opvangcentrum voor Engelandvaarderss in Le Soler, bij Perpignan. Foto: privé-collectie Ph. Jacobs.

Behalvee met het vrijkopen van Nederlandse vluchtelingen en Engelandvaarders,, hield Noach zich op grote schaal bezig met de vervalsing van
papieren,, zodat de betrokkenen verder konden: hetzij naar Zwitserland,
hetzijj richting Spanje. Hij deed dit, omdat het aanvragen van legale papierenn zo'n moeizame en tijdrovende zaak was. Wie naar Spanje wilde,
moestt een Spaans inreisvisum hebben, maar kreeg dit alleen wanneer
eenn Frans uitreisvisum kon worden getoond. Bovendien moest men beschikkenn over een Portugees inreisvisum, zodat Spanje ervan verzekerd
wass dat de reiziger niet in Spanje zou blijven. Wanneer het derde visum
eindelijkk afkwam, was het eerste meestal weer verlopen en moest men
overnieuww beginnen. In tegenstelling tot Noach, hield iemand als Kolkmann lang vast aan deze'legale methode'. In 1941 heeft hij op deze manier
enkelee vroege Engelandvaarders weggeholpen, onder anderen de al genoemdee Jan Plesman. Maar ook Kolkman kwam gaandeweg tot de conclusie,, dat'illegale acties' nodig waren en ging op zoek naar betrouwbare
gidsen,, die de Nederlanders uit Le Soler illegaal over de Pyreneeën naar
Spanjee wilden brengen.
Niett alle Nederlandse vertegenwoordigers in Vichy-Frankrijk waren zo
ondernemendd en vindingrijk als Kolkman en Noach. Integendeel: de
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meestenn van hen vonden die om hulp vragende Nederlanders maar lastig,, begrepen niet wat hen dreef en hadden meer kunnen doen dan zij deden.. In het najaar van 1942 werden de Offices noodgedwongen opgehevenn en niet lang daarna werd ook Vichy-Frankrijk door de Duitsers bezet.
Daarmeee kwam een definitief einde aan de activiteiten van Nederlandse
vertegenwoordigerss (voorzover zij nog actief waren). Van hen had alleen
Sallyy Noach tijdig kunnen ontsnappen. Hij was in september via zijn eigenn route over de Pyreneeën naar Spanje gevlucht. Toen Kolkman op het
puntt stond om Noachs voorbeeld te volgen, werd hij in januari 1943 samenn met zijn vrouw gearresteerd. Mevrouw Kolkman werd na een halfjaarr vrijgelaten. Haar man werd echter naar Buchenwald gestuurd. Begin
februarii 1944, is hij tijdens een transport vanuit het concentratiekamp
Doraa aan ziekte en uitputting bezweken.61
Doorr deze ontwikkeling werd de situatie voor Engelandvaarders in
Frankrijkk nog grimmiger dan zij al was. Dit ondervonden Jacques Gans
enn H. Siedenburg, die juist in de nadagen van het Vichy-bewind - najaar
19422 - in de gevangenis belandden en tijdens hun detentie geen enkele
Nederlandsee vertegenwoordiger hebben gezien. Gans heeft de hele episodee in zij n boek Het vege lij f uit 1951 uitgebreid beschreven. Hoewel Gans
zichh waarschijnlijk hier en daar dichterlijke vrijheden permitteerde,
vormtt zijn verslag een goede illustratie van wat veel Engelandvaarders in
Vichy-Frankrijkk is overkomen. Het begon ermee dat Gans en Siedenburg
werdenn gearresteerd door twee gendarmes die zeiden dit weliswaar een
'rotkarwei'' te vinden, maar nu eenmaal daartoe opdracht hadden gekregen.. Na drie weken opsluiting in de gevangenis van Limoges kwam 'hun
zaak'' voor. De advocaat die hun was toegewezen, had zich na de ontvangstt van een voorschot niet meer laten zien, zodat Gans- die vloeiend
Franss sprak - zelf maar de rol van verdediger op zich nam. Niet dat het
veell uithaalde. Hij hield een gloedvol betoog, waarin hij onder meer de
hoopp uitsprak, dat Frankrijk eens weer 'het vrije land zou worden dat het
altijdd geweest was". Als we Gans mogen geloven, was het publiek in de
rechtszaall op zijn hand. De president van de rechtbank was echter niet
onderr de indruk en veroordeelde de Nederlanders tot een maand gevangenisstraf.. Toen die vier weken voorbij waren, werden zij niet vrijgelaten,
maarr naar een vreemdelingenkamp afgevoerd: eerst naar Nexon en vervolgenss naar het kamp Gurs. Na enkele weken slaagden zij erin om hieruitt te ontsnappen. Op een avond vielen door een stroomstoring in het
kampp alle lichten uit en maakten zij van die gelegenheid gebruik om, gewapendd met een plankje, onder de diverse prikkeldraadversperringen
doorr te kruipen:
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Opp een afstand hoorden we stemmen. Bewakers die in gesprek warenn en afwachtten tot de storing voorbij was. Als het licht nu aangingg moesten ze ons wel ontdekken. Ik trilde van opwinding, maar
beheerstee mij zoveel mogelijk en hielp Reinier bij het schuiven van
hett plankje onder de tweede draad. We duwden vertwijfeld en
eensklapss lukte het. Even wachtten we of we te veel lawaai hadden
gemaaktt met het prikkeldraad, maar de stemmen klonken rustig
verder.. We schoven er de een na de ander onderdoor...62
Niett lang na hun ontsnapping werd een groot deel van de (joodse) bevolkingg van kamp Gurs via het doorgangskamp Drancy naar de Duitse vernietigingskampenn gedeporteerd. 63

VanVan Frankrijk naar Zwitserland
Eenn deel van de Engelandvaarders, die de zuidelijke route namen, ging
vanuitt Frankrijk niet verder zuidwaarts (richting Spanje), maar week af
naarr het oosten: richting Zwitserland. Vaak werd deze handelwijze ingegevenn door de omstandigheden onderweg. De demarcatielijn raakte in
hett oosten de Frans-Zwitserse grens. Wanneer Engelandvaarders er niet
inn slaagden de demarcatielijn te passeren of daar tegenop zagen, was het
besluitt om vanuit bezet Frankrijk de grens naar Zwitserland over te stekenn snel genomen. Anderen hadden echter van meet af aan het plan via
Zwitserlandd te reizen. Voor iemand wiens einddoel Engeland was, lijkt
hett enigszins 'uit de richting', maar zo werd in oorlogstijd niet altijd geredeneerd.. Zwitserland was neutraal, dus leek het een goed plan om eerst te
proberenn dat gebied te bereiken en dan - na een korte adempauze - door
tee gaan naar Engeland. Over de wijzee waarop verder gereisd moest worden,, bestonden bij Engelandvaarders hoogstens wat vage ideeën. Zo
dachtenn sommigen dat men vanuit Zwitserland 'bij wijze van spreken
eenn vliegtuig naar Engeland kon nemen' - wat in werkelijkheid beslist
niett het geval was. 64
Vann de vroege, vanuit Nederland georganiseerde ontsnappingslijnen
warenn er enkele (mede) op Zwitserland gericht. Dat gold bijvoorbeeld
voorr de Van Niftrik-lijn, die vanuit het Noord-Brabantse Putte via Antwerpen,, Brussel, Givet en Nancy tot in de Jura voerde. Ook de al in 1940
opgezettee Renkin-lijn, die aanvankelijk was bedoeld voor ontsnapte
Fransee krijgsgevangenen, vormde een goed uitgangspunt voor een ont-
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snappingg naar Zwitserland. Deze route liep van het Zuid-Limburgse
Eijsdenn naar Heer-Agimont aan de Belgisch-Franse grens en vandaar
hetzijj via Nancy naar Zwitserland, hetzij via Bordeaux naar Spanje.65
Beidee ontsnappingslijnen gingen in 1942 door verraad ten onder, maar
vondenn een opvolger in een nieuwe vluchtweg naar Zwitserland, die
doorr de Amsterdamse student medicijnen Henk Pelser werd opgebouwd.666 Ook de acteur Jan Teulings schijnt op dit terrein actief te zijn
geweest.67 7
Clandestienee overschrijding van de Zwitserse grens was geen sinecure,
wantt de bewaking was streng. Als neutraal eiland midden in Europa, oefendee Zwitserland een enorme aantrekkingskracht uit op alle verdruktenn in de omringende, door nazi-Duitsland bezette landen.68 Al vóór
19400 waren zo'n 9000 vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk-voornamelijkk joden - naar Zwitserland uitgeweken. Toen Hitler in september
19399 zijn opmars door Europa begon, kwamen daar nog eens duizenden
geallieerdee militairen, ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen, deserteurss en politieke vluchtelingen bij. Met het argument dat er voor zulke
grotee aantallen mensen niet genoeg voedsel aanwezig was, werd door de
Zwitsersee autoriteiten een zeer restrictief vluchtelingenbeleid gevoerd.
Dee achterliggende motieven waren antisemitisme en angst voor Überfremdungfremdung (een te sterke toeloop van vreemdelingen, waardoor de eigen
bevolkingg overvleugeld zou raken). Hoewel de Zwitserse regering op de
hoogtee was van de Duitse massamoord op de joden,69verklaarde zij in
augustuss 1942 - bij monde van H. Rothmund, chef van de Zwitserse
vreemdelingenpolitiee - dat 'vluchtelingen op grond van ras' niet tot politiekee vluchtelingen werden gerekend. Dit standpunt leidde tot hartverscheurendee taferelen aan de grens: hele joodse families, ook kinderen,
werdenn 'gerefouleerd' (teruggestuurd), een zekere dood tegemoet. Onderr druk van de publieke opinie werd in september 1942 bepaald, dat ouderss met jonge kinderen, zieken, zwangere vrouwen en bejaarden wél
zoudenn worden toegelaten, maar nog steeds werden daarmee veel joodse
vluchtelingenn geweigerd. Pas in de zomer van 1944 waren joden zonder
restrictiess welkom in Zwitserland. Toen was het voor de meesten van hen
echterr te laat.
Engelandvaarderss werden - in tegenstelling tot joden - in de regel wél
tott Zwitserland toegelaten. Dit gebeurde op grond van het feit dat zij in
dienstt waren van - of dienst wilden nemen bij - de geallieerde strijdkrachtenn in Engeland. Zij vielen dus onder de categorie 'geallieerde militairen'' of'ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen' in plaats van de vage
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categoriee 'politieke vluchtelingen'. Was een Engelandvaarder (nog) niet
inn dienst geweest, dan was het van groot belang dat hij zo snel mogelijk
tekendee als vrijwilliger voor de Nederlandse strijdkrachten, waarmee hij
-- bezien vanuit de Zwitserse autoriteiten - een militaire status verkreeg.
Watt Engelandvaarders voor de Zwitsers tot een 'aantrekkelijke' categorie
vluchtelingenn maakte, was het gegeven dat de Nederlandse regering in
Londenn de Nederlandse vluchtelingen in Zwitserland financieel ondersteunde.. De opvang van deze mensen kostte de Zwitserse regering vrijwell niets. Toch betekende dit alles zeker niet dat Engelandvaarders met
openn armen ontvangen werden. Integendeel: ook zij werden soms geweigerd,, in weerwil van de bepalingen.70 Bovendien werd eind 1942 bepaald
datt alleen die vluchtelingen die verder dan 12 kilometer van de grens werdenn aangetroffen, contact mochten opnemen met hun consulaat. Dit betekende,, dat een Engelandvaarder die op het moment van zijn arrestatie
nogg te dicht bij de grens was, de kans liep te worden gerefouleerd.
Hett was voor Engelandvaarders die Zwitserland binnen wilden, dus
zaakk om niet alleen de grensbewaking te omzeilen, maar ook om zo diep
mogelijkk door te dringen op Zwitsers grondgebied. Soms lukte dat laatstee wonderwel, zoals bij Engelandvaarder Max Weisglas. Samen met zijn
vriendd Louis van Coevorden en nog twee anderen kwam hij vanuit de
Fransee wintersportplaats Pontarlier op ski's de grens over. In het grensplaatsjee Verrières werden zij opgevangen door een boer, die treinkaartjes
naarr Bern voor hen kocht. In de trein vond geen controle plaats en zo bereiktenn zij reeds de volgende dag ongehinderd het Nederlands Gezantschapp in Bern.71
Vakerr was het echter een kwestie van urenlang achter een gids aan sluipen,, angstvallig proberend grenspatrouilles te ontwijken. Dat was althanss de ervaring van schrijver Jan de Hartog, die in het voorjaar van
19433 bij Delle de grens passeerde:
Wee kropen en slopen urenlang, zo leek het, door het bos; ieder
ogenblikk dreigden we het spoor van de man voor ons kwijt te raken.. Het was een zenuwslopende ervaring; af en toe siste de dwerg
[gids,, ad\ waarschuwend en dan gingen we onmiddellijk plat op de
grondd liggen, met bonzend hart. Uiteindelijk rustten we een tijdje
uitt op een helling, nat van de dauw. [... ] Toen stonden we op, klommenn de helling over en liepen Zwitserland in, door een geploegd
veld,, naar een donkere boerderij, waar achter een gesloten staldeur
eenn hond woedend blafte. We klopten aan. De deur werd geopend
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doorr een meisje in een ouderwets nachthemd met een kaars in
haarr hand. Ze zag er uit als het toonbeeld van de vrede. 'La Suisse?'
vroegg ik. 'Oui,' zei de Vrede, 'lei c'est la Suisse.'72 2
Vann de 985 Engelandvaarders die via de zuidelijke route naar Engeland
trokken,, zijn er 358 via Zwitserland gegaan (zie tabel 9). De eersten, die in
septemberr 1941 in Zwitserland arriveerden, waren twee beroepsmilitairen,, de marineofficieren E.H. Larive en F. Steinmetz, die in juli 1940 haddenn geweigerd de door de bezetter opgelegde erewoordverklaring te tekenenn en daarop als krijgsgevangenen naar Duitsland waren afgevoerd.73
Naa diverse mislukte ontsnappingspogingen werden zij in juli 1941 opgeslotenn in het zwaarbewaakte Offlag 1 v c te Colditz, in de Duitse provinciee Saksen, dat gold als een krijgsgevangenenkamp waaruit ontsnapping
vrijwell onmogelijk was. Niettemin slaagden zij erin om in augustus uit te
breken.. Het spreekt voor zich, dat zij daarna het dichtbijgelegen Zwitserlandd uitkozen als voorlopige bestemming op weg naar Engeland.74 Ook
dee Nederlanders die direct na hen in Zwitserland arriveerden, in het najaarr van 1941 en in de eerste maanden van 1942, hadden opvallend vaak
eenn militaire achtergrond, al waren zij niet afkomstig uit een Duits
krijgsgevangenkamp,, maar kwamen zij rechtstreeks uit Nederland. Het
warenn voornamelijk beroepsofficieren, die de erewoordverklaring getekendd hadden - maar deze dus door hun ontsnapping naar Zwitserland
aann hun laars lapten. Onder hen bevond zich een groot aantal toekomstigee officieren: cadetten van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk
Nederlands-Indischh Leger (KNIL), studerend aan de (Koninklijke) Militairee Academie (KMA) te Breda, en adelborsten van het Koninklijk Instituutt voor de Marine (KIM ) in Den Helder. De cadetten hadden - net als
dee officieren - de erewoordverklaring moeten tekenen, de adelborsten
haddenn dat door een administratieve fout niet hoeven doen.75 Voor beidee groepen van aankomende officieren gold, dat zij hun opleiding niet
kondenn voortzetten. Zowel de KIM als de KMA was op 2 juli 1940 door de
bezetterr gesloten.76 In totaal kwamen er 55 beroepsmilitairen in de periodee 1941-1943 naar Zwitserland: 18 in 1941,35 in 1942 en 2 in 1943-77 Vanwaarr deze toevloed van militairen in 1941 en 1942 en waarom kwamen zij
juistt naar Zwitserland? Een mogelijke verklaring is de ontsnappingslijn
vann de familie Van Niftrik, die functioneerde van januari 1941 tot de zomerr van 1942. Van Niftrik onderhield contacten met de voormalige commandantt van het vliegveld Soesterberg en kreeg zo veel militairen (voormaligee jachtpiloten en ander luchtmachtpersoneel) 'aangeleverd', die al-
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lemaall graag naar Engeland wilden. En omdat de Van Niftrik-lijn nu
eenmaall gericht was op Zwitserland, kwamen er daardoor in het begin
verhoudingsgewijss veel militairen naar Zwitserland.
Hett moet de beroepsmilitairen deugd hebben gedaan, dat zij na aankomstt in Zwitserland door een oud-KNiL-officier werden opgevangen:
generaal-majoorr A.G. van Tricht, die als militair attaché was verbonden
aann het Nederlands Gezantschap te Bern. Al spoedig moest Van Tricht
zijnzijn zorgen echter ook uitstrekken tot nieuw aangekomen Nederlanders,
diee weinig of zelfs geen militair onderricht hadden genoten. Meer dan de
helftt van de groep Engelandvaarders was niet in militaire dienst geweest
(ziee grafiek 6), omdat zij wegens studie of andere redenen uitstel hadden
gekregenn of in verband met hun leeftijd nog niet waren opgeroepen. Het
verschill in militaire achtergrond tussen de eerste groep Zwitserlandgangerss en diegenen die later kwamen, leidde soms tot wat spanningen en
onbegripp over en weer. Blatt, die wel zijn dienstplicht had vervuld, maar
geenn 'beroeps' was, noteerde in zijn memoires hoe hij en Hecht eind 1941
samenn met acht cadetten uit Breda bij Van Tricht werden ontvangen en
hoee zij bij die gelegenheid straal werden genegeerd door deze jonge militairen: :
Hett was dezelfde houding, die we ook voor de oorlog al in het Nederlandsee leger waren tegengekomen. De meeste beroepsofficieren
zagenn zichzelf als een afzonderlijke kaste. Voor hen was een soldaat
niett meer dan een object dat maar te gehoorzamen had. En een situatiee waarin zij met een 'gewoon soldaat' aan één tafel zouden
moetenn zitten, was in hun ogen onvoorstelbaar, zelfs als beide partijenn in burger waren...
Bovendienn hadden Blatt en Hecht de stellige indruk, dat zij niet alleen
omm hun lagere militaire rang door de cadetten werden gemeden, maar
ookk vanwege het feit dat zij joods waren:
Hett duurde niet lang voor we begrepen dat de meeste cadetten ons
slechtss konden zien als'joodse jongens', die Nederland waren ontvluchtt om het vege lijf te redden. Volgens hen deden we alleen maar
voorr de vorm alsof we zo graag wilden meevechten. Zichzelf beschouwdenn ze als de enige echte vrijheidsstrijders, mannen die enkell en alleen uit Nederland waren vertrokken met de bedoeling te
gaann strijden voor'koningin en vaderland'.78
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Opgemerktt moet worden - en ook Blatt memoreert dit - dat beslist niet
allee (beroeps)militairen in Zwitserland dit gedrag vertoonden. Aan generaall Van Tricht waren dit soort denkbeelden in ieder geval niet besteed.
Voorr hem hadden alle Nederlanders die vanuit Zwitserland naar Engelandd wilden, hetzelfde doel voor ogen: vechten tegen nazi-Duitsland. Van
Trichtt heeft er - samen met de gezant J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal79
enn dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de Wereldraad van
Kerkenn te Genève80 - dan ook alles aan gedaan om al diegenen die dat
wensten,, zo snel mogelijk naar Engeland te krijgen. Weliswaar genoten
beroepsmilitairenn daarbij voorrang - gevolgd door diegenen die in
dienstt waren geweest - maar dat was een richtlijn vanuit Londen, ingegevenn door de gedachte dat de Nederlandse strijdkrachten in Engeland
voorall behoefte hadden aan reeds getrainde militairen.
Vann een snelle doortocht naar Engeland was intussen geen sprake. Vanuitt Zwitserland was het net zo moeilijk - zo niet nog moeilijker - om aan
visaa te komen als vanuit Vichy-Frankrijk. Bijkomend probleem was, dat
zowell Vichy-Frankrijk als Spanje weigerde visa af te geven aan mannen
tussenn de 18 en 40 jaar (de dienstplichtige leeftijd), hetgeen de Nederlandsee vertegenwoordigers in Zwitserland er op den duur toe bracht de
geboortedatumm in paspoorten te wijzigen, zodat de betrokkenen te jong
off te oud waren voor militaire dienst. Ook werden oude, geannuleerde
paspoortenn (echte dus) gebruikt om Engelandvaarders van een nieuwe
identiteitt te voorzien. Wanneer de uiterlijke kenmerken enigszins overeenkwamen,, hoefde alleen de pasfoto te worden vervangen. Het moeizamee geworstel om reispapieren maakt het begrijpelijk dat sommige Engelandvaarderss hier niet op wilden wachten en besloten illegaal, dus zonder
dee vereiste papieren, door te reizen. Tot de eersten die dat vanuit Zwitserlandd deden (buiten medeweten van Van Tricht) behoorden Blatt en
Hecht.. In maart 1942 reisden zij langs een voor Britse militairen georganiseerdee ontsnappingsroute naar Marseille en vandaar over de Pyreneeënn naar Spanje81. De meeste Zwitserlandgangers die verder wilden,
hieldenn in deze fase hun hoop echter nog gevestigd op de legale weg. Die
leekk - met behulp van enige semi-legale acties - in het voorjaar van 1942
eindelijkk vruchten af te werpen. Allereerst werden enige tientallen Engelandvaarderss meegesmokkeld met een verzegelde trein, (de zogenaamde
'trainn plombe') waarmee elke veertien dagen een groep joodse vluchtelingenn op legale wijze vanuit Genève naar Spanje mocht vertrekken. Gerardd Dogger was een van de gelukkigen en beschrijft in zijn memoires
hoee de trein bij de Frans-Spaanse grens urenlang werd gecontroleerd:
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InIn Port Bou moeten wij met al onze valse documenten eerst langs
dee Franse grensinspectie met Duitsers die over hun schouders kijken,, dan door een Duitse controle met Franse pottenkijkers en vervolgenss langs de Spaanse grenswacht [de Guardia Civil, ad\, die bemandd is met een soort soldaten met driekantige hoeden uit de tijd
vann Napoleon...82
Kortt daarop mochten door de inspanningen van Van Lidth de Jeude, de
Nederlandsee Regeringscommissaris voor de Vluchtelingen 83 enkele honderdenn Nederlanders -joodse vluchtelingen én Engelandvaarders - uit
Zwitserlandd en Vichy-Frankrijk legaal naar Spanje worden geëvacueerd.
Naa aankomst in Barcelona, Bilbao of Cadiz ging dit gezelschap aan boord
vann een van de Spaanse schepen, die op Brazilië en Argentinië voeren en
getooidd waren met namen als Cabo de Buena Esperanza of Cabo de Hornos.. Onderweg deden de schepen Curasao en Suriname aan, waar de
meestee Nederlanders van boord gingen. Vluchtelingen bleven over het
algemeenn in dit overzeese Nederlands grondgebied, Engelandvaarders
reisdenn via de Verenigde Staten en Canada door naar Engeland. In juni
19422 deed zich echter een incident voor, waardoor deze redelijk succesvollee sluiproute, althans voor Engelandvaarders uit Zwitserland, onmogelijkk werd. Van Tricht had - in overleg met Britse vertegenwoordigers in
Zwitserlandd - een plan bedacht om een aantal van 'zijn' Engelandvaarderss sneller naar Engeland te krijgen. Ter hoogte van Gibraltar, het enige
stukjee Engels grondgebied op het vasteland van Europa, werden negentienn Engelandvaarders onder het voorwendsel dat zij spionnen waren,
doorr de Britten van het schip af gehaald. Vervolgens sprongen andere Engelandvaarderss - teleurgesteld omdat zij niet mee mochten - overboord.
Ookk zij werden door het Britse patrouillevaartuig opgepikt. Twee van
hen,, Charles Hugenholtz en Henk Kroes, werd deze sprong noodlottig.
Zijj gingen overboord op het moment dat het Engelse patrouilleschip al
bezigg was naar de kust terug te keren, werden daardoor niet meer opgemerktt en verdronken. Voor de Spanjaarden, die woedend waren, was dit
incidentt aanleiding om de verdere evacuatie van Nederlandse dienstplichtigenn uit Zwitserland onmiddellijk stop te zetten. Ook Vichy-Frankrijkk weigerde - daartoe geprest door de Duitsers - om nog langer doorreisvisaa te verlenen aan Nederlanders, die vanuit Zwitserland naar Spanje
wilden.. Hiermee was voor nog wachtende Engelandvaarders in Zwitserlandd (op dat moment zo'n 200 in getal) de kans om op legale wijze verder
tee reizen definitief verkeken. De enige mogelijkheid die hun restte om
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naarr Engeland te komen, was in omgekeerde richting de Zwitserse grens
tee overschrijden en zich illegaal opnieuw in Vichy-Frankrijk te wagen.
Nett als voor diegenen die rechtstreeks naar het zuiden waren gereisd,
wachttee hun daar de grote barrière op weg naar Spanje: de Pyreneeën.

VanVan Frankrijk naar Spanje
Hoewell sommige Engelandvaarders relatief gemakkelijk per trein voorbijj de Pyreneeën kwamen (zie het relaas van Koch aan het begin van deze
paragraaf)84,, hebben de meesten van hen toch aanzienlijk meer inspanningenn moeten leveren. Die inspanning bestond uit een zware en gevaarlijkee voettocht door de bergen, die meerdere dagen in beslag nam. Het is
dann ook niet voor niets dat de Pyreneeën in een Franse studie over illegalee grensoverschrijdingen tijdens de jaren 1940-1945 dichterlijk worden
omschrevenn als: 'Montagnes de la peur et de 1'espérance'.85 Want inderdaad:: dit gebergte symboliseerde de hoop om definitief buiten bereik
vann de Duitsers te komen, maar boezemde eenieder die eroverheen
moestt ook angst in. Vooral het middengedeelte van de Pyreneeën, ongeveerr samenvallend met de Franse departementen 'Hautes-Pyrénées' en
'Haute-Garonne',, vormde (en vormt nog steeds) een woest en onherbergzaamm gebied, met toppen van meer dan 3000 meter, waar men zich
beterr niet zonder gids kon wagen. Van oudsher golden de beide uiteindenn van het gebergte als de makkelijkste oversteekplaatsen: in het westen
bijj Biarritz en Hendaye aan de Atlantische Oceaan en in het oosten bij
Portt Bou aan de Middellandse Zee. Uiteraard werden deze punten in
19400 direct onder Duitse c.q. Vichy-Franse bewaking gesteld. Gelukkig
bevattenn de Pyreneeën ook lagere gedeelten: in het westen (het departementt Pyrénées-Atlantiques) en het gebied ten zuiden van Perpignan
(Pyrénées-Orientales).. Bij het woord 'laag' moet men echter toch nog rekenenn met bergkammen van 1800 meter. Of de 'hoge' of'lage' route werd
gekozen,, hing vooral af van leeftijd en conditie. De destijds negentienjarigee student Pieter de Vos, die de Pyreneeën in december 1943 passeerde,
schrijftt in een terugblik op zijn Engelandvaart:
Err waren twee opties: hetzij fysiek lichtere wegen dichter bij de kustenn en het laaggebergte met continue Duitse bewaking, of dwars
doorr het hooggebergte, fysiek 's winters zwaar met Duitse skipatrouilless als bewaking. Als 19-jarige ging je via het hooggebergte.86
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Eigenlijkk was het ondoenlijk om zonder gids de Pyreneeën te passeren:
alleenn zij, die met dit gebied vertrouwd waren, konden de vluchtelingen
overr de gevaarlijke bergpassen loodsen en wisten de vaak moeilijk begaanbaree paadjes om Duitse grenspatrouilles te vermijden. Toch zijn er
Engelandvaarderss geweest die op eigen houtje de bergen in trokken.
Sommigenn deden dat met opzet, bijvoorbeeld omdat zij bij een georganiseerdd konvooi bang waren voor verraad en liever de regie in eigen hand
hielden.877 Vaker was het omdat zij geen passeur konden vinden of geen
geldd genoeg hadden om zo iemand te betalen. Een gids vroeg algauw zo'n
12.0000 francs voor zijn diensten, al moet gezegd worden datt niet alle passeurss op geld uit waren. Gans en Siedenburg werden met een groepje van
driee Fransen door twee Baskische gidsen over de bergen gebracht. De
Fransenn moesten daarvoor betalen, zij tweeën hoefden dat niet, 'omdat
zee helemaal uit Nederland kwamen'.88
Hett was niet verstandig om zonder gids de Pyreneeën in te gaan, want
medee door de snel wisselende weersomstandigheden was het risico van
verdwalenn levensgroot aanwezig. Menig Engelandvaarder werd in de
bergenn door mist overvallen en moest tot zijn ellende constateren dat hij
onderwegg wel de grens had gepasseerd, maar in een kring weer naar
Frankrijkk was teruggelopen. Ook wanneer de tocht wél onder leiding
vann een passeur werd gemaakt, kon men trouwens verdwalen. Deelnemerss die het hoge tempo niet konden bijbenen en achterbleven, werden
-- als het aan de gids lag - zonder meer aan hun lot overgelaten. Ook zijn
diversee Engelandvaarders door hun passeur in de steek gelaten. De verzetsmann en latere minister van Justitie in Londen, G.J. van Heuven
Goedhart,, overkwam dit zelfs twee keer achtereen. Hij dwaalde meerderee dagen en nachten alleen door de Pyreneeën.89De schrijfster Josepha
Mendelss werd niet alleen door haar gids in de steek gelaten, maar ook bestolenn van haar bagage, waarin zich onder meer het manuscript van een
vann haar boeken bevond. Met als enige bezitting de kleren die zij aanhad,
wistt zij op eigen kracht Spanje te bereiken.90
Datt Van Heuven Goedhart en Mendels in hun eentje door een gids
werdenn weggebracht was vrij ongebruikelijk. Meestal ging het om een
veell grotere groep. Pieter de Vos liep in december 1943 mee met een internationaall konvooi van zo'n 25 man, onder wie twee Amerikanen, een Canadees,, vier Belgen, elf Fransen, een Hongaar, twee Oostenrijkers en vier
Nederlanders.. 91 Een dergelijk grote groep viel natuurlijk extra op. Er
moestt dan ook meestal zeer hoog en in een straf tempo geklommen wordenn om Duitse posten en patrouilles te omzeilen. Zo ook bij dit konvooi,
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datt startte vanuit de Vallée de Luchon (Haute-Garonne). Pieter de Vos
schijft: :
Wee staan voor een bergmassief van zo'n 2200 meter met de Pic Maladettaa van 3350 meter zuidwestelijk van ons. Eén grote sneeuwen
ijsmassaa onder meters sneeuw. De gids legt uit, dat we om uiterlijk
02.300 uur vannacht over de bergrug moeten zijn, want dan komt de
maann op en ben je een schietschijf voor de Duitsers. Hij loopt met
eenn lange stok voorop en peilt in de sneeuw naar een pad wat hij
blijkbaarr kan dromen. Hij trapt het spoor in en in een file van 1 of 2
mann naast elkaar klimmen we in een geforceerd tempo uur na uur
door,, zonder te stoppen...92
Omm de ontberingen van de tocht te kunnen doorstaan namen velen hun
toevluchtt tot pepmiddelen. Eleonore Hertzberger, die de Pyreneeën ter
hoogtee van Andorra bedwong, gebruikte Coramine-R. 93 Verder worden
veelvuldigg genoemd: pervetine, benzedrine, suikerklontjes gedrenkt in
cognacc en zogenaamde Stuka-tabletten, die door Duitse jachtpiloten
werdenn gebruikt om wakker te blijven. Ondanks deze kunstgrepen raaktenn velen toch uitgeput. Hans Kahn, die behoorde tot de groep van Pieter
dee Vos, kon de zware tocht, waarbij de deelnemers tot hun liezen in de
sneeuww wegzakten, maar nét volbrengen. In zijn memoires beschrijft hij,
hoee verleidelijk het was om toe te geven aan de drang om in de sneeuw te
gaann zitten of liggen. Toch moest men aan die drang weerstand bieden,
wantt in slaap vallen in de sneeuw betekende een zekere bevriezingsdood.
Eenn van de Fransen bleef achter en werd toen de rest van de groep in
Spanjee was op hun verzoek alsnog door de gidsen opgehaald. 'Hij had geluk',, aldus Kahn 'er hoefde slechts één been geamputeerd.' 94
Naa aankomst in Spanje duurde het meestal niet lang voor Engelandvaarderss door de Spaanse grenspolitie, de Guardia Civil, werden ingerekend.
Ledenn van dit politiekorps doorkruisten - gezeten op ezeltjes - het bergachtigee grensgebied en elk grensdorp, ook het allerkleinste, was voorzien
vann een politiepost. Een enkeling wist de Guardia Civil te omzeilen. Zo
kreegg E. Woudstra, die eind 1942 met een groepje ter hoogte van Osséja
dee Franse-Spaanse grens passeerde, van de gids het advies om zich schuil
tee houden totdat de politiepatrouille voorbij was. Daarna moesten zij
-- alleen 's nachts - langs de spoorbaan naar het zuiden lopen. Dit lukte,
hoewell zij Barcelona (en het daar gevestigde Nederlandse consulaat) net
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niett haalden. Zij liepen zo'n drie nachten, weken door honger gedreven
uiteindelijkk van de spoorbaan af en werden toen toch gearresteerd.95 De
meestee Engelandvaarders, zeker diegenen die net de hoge Pyreneeën
haddenn bedwongen, waren echter zó afgemat, dat zij voor een manoeuvree als die van Woudstra c.s. geen fut meer hadden. Het kon hun doorgaanss weinig schelen of zij gearresteerd werden, zolang zij maar niet aan
dee Duitsers werden uitgeleverd. In tegenstelling tot Zwitserland is dit
laatstee in Spanje vrijwel nooit voorgekomen. Na een kort verhoor, waarbijj alle papieren en waardevolle zaken werden afgenomen, werden de
vluchtelingenn overgebracht naar een gevangenis in een grotere plaats: Figueras,, Lerida, Pamplona, Zaragossa of Barcelona. Het verblijf hier nam
algauww enkele weken of zelfs maanden in beslag en dat was bepaald onaangenaam.. Engelandvaarder Ed Barten, medicijnenstudent, 'logeerde'
eindd 1942 geruime tijd in de 'Prision Modela [modelgevangenis, ad] de
Barcelona'.. 'Het woord Modela', schrijft hij in zijn memoires,
wass ietwat overdreven. Eerlijk gezegd heersten daar gewoon vroegmiddeleeuwsee toestanden. We werden in een cel van 2 bij 4 meter
opgeslotenn met zes andere slachtoffers. Er was geen deken of matras,, je bed was de betonnen vloer en een verhoogd gat in de hoek
diendee als toilet, terwijl bovendien de afvoer daarvan slecht functioneerde.. De muur zat vol brandgaatjes, die afkomstig waren van
sigarettenpeukjess waarmee de wandluizen werden bestreden [...]
Dee enige hygiënische maatregel die de Spanjaarden hadden genomen,, was het radicaal verwijderen van iedere millimeter haar op
[ons]] lichaam...96
Naa een dergelijke gevangenis volgde voor sommigen - ook voor Barten bovendienn opsluiting in 'El campo de concentracion Miranda de Ebro'.
Ondankss de benaming 'concentratiekamp' was kamp Miranda niet te
vergelijkenn met de gelijknamige, door de nazi's opgezette kampen in
Duitslandd en Polen. Het was een interneringskamp dat weliswaar onder
straffee militaire leiding stond, maar waar (over het algemeen) niet mishandeldd werd. De gevangenen moesten er stenen uitgraven, maar wisten
opp grote schaal te lijntrekken. Dit wil uiteraard niet zeggen dat Miranda
eenn vakantieoord was. Het kamp was gelegen in een onbevolkt, woestijnachtigg gebied in het noorden van Spanje. Door deze omgeving had ontsnappenn weinig zin en dit is dan ook vrijwel niet geprobeerd. Het kamp
wass oorspronkelijk bedoeld voor een paar honderd leden van de Inter-
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nationalee Brigade, die in de Spaanse Burgeroorlog tegen Franco het onderspitt had moeten delven. Daaronder bevonden zich ook zo'n 20 Nederlanders,, die bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dus al geruimee tijd gevangenzaten. Vanaf 1940 werden ook joodse vluchtelingen
enn Engelandvaarders van allerlei nationaliteit in Miranda opgesloten:
Fransen,, Belgen, Engelsen, Amerikanen, Polen, Nederlanders et cetera.
Opp het hoogtepunt telde het kamp zo'n 4000 gevangenen, zonder dat de
oorspronkelijkee sanitaire voorzieningen noemenswaardig werden aangepast.. Daarmee - dat moge duidelijk zijn - werden de 'vroegmiddeleeuwsee toestanden' uit de gevangenis van Barcelona veruit overtroffen.
Dee bewoners van de overbevolkte barakken in Miranda moesten wegens
ruimtegebrekk op de grond slapen, werden geplaagd door ongedierte en
ledenn onder het harde klimaat: 's zomers verzengende hitte en 's winters
strengee kou. Het ergste was echter de uiterst karige voeding, die bestond
uitt een homp brood en slechts drie kommetjes soep per dag met wat
groente,, rijst en af en toe wat vlees.
Vann de Nederlanders die hier geïnterneerd werden, hebben vooral diegenenn die er in de periode 1940-1942 terechtkwamen, een zware tijd gehad.. Ten eerste omdat het nazi-Duitsland in deze jaren nog op alle frontenn voor de wind ging. Het Spaanse beleid ten aanzien van vluchtelingen
wass dientengevolge hard en onverschillig. De tweede reden was dat Nederlanders,, in vergelijking met andere nationaliteiten, buitensporig lang
werdenn vastgehouden. Terwijl Engelse geïnterneerden doorgaans na
driee of vier maanden vrijkwamen, duurde het bij Nederlanders een jaar
off zelfs anderhalf jaar! Om aan dit lot te ontkomen raadde Kolkman
'zijn'' Engelandvaarders dan ook aan om na aankomst in Spanje niet de
Nederlandsee nationaliteit op te geven, maar zich als Engelsen voor te
doen.. Inderdaad zijn sommige Nederlanders op deze wijze met hulp van
dee Engelse consul redelijk snel vrijgekomen. Wat soms ook hielp om niet
naarr Miranda te worden gestuurd, was het opgeven van een leeftijd die
nett lag buiten de dienstplichtige leeftijd: óf zestien, zeventien jaar óf bovenn de veertig jaar. Helaas was het uiterlijk van de betrokkenen niet altijd
dienovereenkomstig,, zodat de Spaanse autoriteiten hier meestal niet in
tuinden.. Volgens L. de Jong werden Nederlanders extra lang vastgehoudenn uit wraak voor de houding van de Nederlandse regering tijdens de
Spaansee Burgeroorlog. Een aantal Franco-aanhangers had namelijk bij
hett uitbreken van dit conflict in 1936 in het republikeinse Madrid politiekk asiel aangevraagd bij het Nederlandse Gezantschap. Deze mensen
warenn naar Nederland afgevoerd en hadden pas na afloop van de burger-
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oorlogg toestemming gekregen naar hun land terug te keren.97 Een andere
oorzaakk was gelegen in de weinig coöperatieve houding van de Nederlandsee diplomaten in Spanje. Natuurlijk bevonden deze diplomaten zich
-- net als hun collega's in Vichy-Frankrijk - in een moeilijke positie. Dit
goldd zeker de eerste oorlogsjaren toen nazi-Duitsland nog aan de winnendee hand was en grote druk op Franco uitoefende om hard op te tredenn tegen vluchtelingen en Engelandvaarders. Niettemin hadden met
namee de gezant mr. C.J.H. Schuller tot Peursum en de consul-generaal
Th.. de Bruyn Tengbergen, beiden zetelend in Madrid, zich wel iets meer
kunnenn bezighouden met de belangen van Nederlandse vluchtelingen.
Hett beste bewijs hiervoor is dat sommige vroege Engelandvaarders wel
degelijkk na een paar maanden uit Miranda werden ontslagen, maar omdatt zij niet snel genoeg papieren voor de verdere reis ontvingen, opnieuw
werdenn geïnterneerd. Een goed voorbeeld is Cornelis Bom, destijds 22
jaarr en bakker van beroep, die in april 1941 uit zijn woonplaats Breda vertrok,, om in Engeland bij de luchtmacht te dienen. Reeds in mei trok hij
dee Pyreneeën over en kwam vervolgens in kamp Miranda terecht. Na
driee maanden, in augustus, kwam hij vrij, maar omdat hij in oktober
19411 nog steeds doelloos rondliep in Madrid, werd hij opnieuw gearresteerdd en wederom in Miranda opgesloten, ditmaal tot april 1943. Hiermeee kwam zijn verblijf in Miranda in totaal op 1 jaar en 9 maanden!98
Hett was dan ook geen wonder, dat sommige Engelandvaarders de hoop
opgavenn ooit nog verder te komen en ten einde raad besloten naar Nederlandd terug te keren. Leden van de Duitse Gestapo kwamen regelmatig
naarr het kamp om Nederlandse gevangenen hiertoe over te halen."
Beginn 1943 werden - na klachten van een groepje Engelandvaarders dat
inn december 1942 eindelijk was vrijgekomen100 - vanuit de Nederlandse
regeringg in Londen initiatieven ontplooid om het lot van geïnterneerde
Nederlanderss in Spanje te verzachten. Zowel de Nederlanders in Mirandaa als degenen die in diverse Spaanse gevangenissen vastzaten, kregen
vanaff 1943 regelmatig levensmiddelenpakketten toegestuurd, iets wat in
dee periode daarvoor slechts sporadisch was voorgekomen. Ook ontvingenn zij geldelijke ondersteuning van het gezantschap in Madrid, waarmeee zij bijvoorbeeld een maaltijd van buiten de gevangenis konden laten
komen.. Om het nog steeds trage tempo, waarmee Nederlanders werden
vrijgelaten,, op te schroeven, stuurde 'Londen' in november 1943 een
functionariss naar Spanje: J.M. Somer, hoofd van het Bureau Inlichtingen
(BI),, die zelf trouwens ook Engelandvaarder was. Tekenend voor de
wanordee op het gezantschap was, dat daar geen zicht bestond op het to-
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talee aantal Nederlandse geïnterneerden en dat ook niet bekend was wie
preciess waar gevangenzat, zodat Somer met een inventarisatie moest beginnen.. Dankzij zijn inspanningen werden de reeds lang geïnterneerde
Engelandvaarderss in hoog tempo vrijgelaten en hoefden nieuw aangekomenenn niet langer dan een paar weken te 'zitten'. Wie daar ook zijn
steentjee aan bijdroeg, was de Nederlandse zakenman J.C. Davids, die
-- net als Sally Noach in Vichy-Frankrijk had gedaan - onvermoeibaar gevangenissenn afreisde en door omkoping van bewakers talloze Engelandvaarderss vrij kreeg.
Hett succes van Somer en Davids was mede te danken was aan het feit
datt de krijgskansen eind 1942 ten gunste van de geallieerden waren gekeerd.. Het gevolg was, dat de Spaanse autoriteiten minder gevoelig werdenn voor Duitse pressie en vluchtelingen die over de Pyreneeën bleven
komen,, geleidelijk aan iets coulanter gingen behandelen. Hoe coulant
blijktt uit de ervaring van Hans Kahn, wiens tocht over de Pyreneeën in
decemberr 1943 hierboven werd beschreven. Na een arrestatie in de buurt
vann Baussens werd de hele groep naar Lerida gebracht en daar in de
plaatselijkee gevangenis opgesloten. De zo feestelijke stemming van de
Engelandvaarderss daalde hierdoor tot het nulpunt, totdat zij tot hun verbazingg ontdekten dat hun cellen niet vergrendeld waren:
Binnenn de kortst mogelijke tijd stond het hele contingent Engelandvaarderss op de gang. Een vluchtig onderzoek leerde dat het gebouww geheel verlaten was. Wat een absurde situatie! Langzaam
drongg het tot ons door dat het juist de bedoeling was, dat we naar
buitenn wandelden. Op deze manier hadden de Spanjaarden hun
plichtt gedaan: ze hadden ons tenslotte geïnterneerd. Als wij vervolgenss uit de gevangenis ontsnapten konden zij dat toch niet helpen?
Eenmaall buiten, terwijl we overlegden over onze volgende stap,
verscheenn er een man die ons zwijgend kaartjes voor de trein naar
Barcelonaa overhandigde. Nadat hij ons de weg naar het station had
gewezen,, vertrokken wij zonder verdere omhaal. Wie had kunnen
denkenn dat de Spanjaarden zo efficiënt waren?101

DeDe laatste etappe: naar Engeland
Vanuitt Spanje konden Engelandvaarders niet openlijk en officieel naar
Engelandd doorreizen. Franco weigerde hiervoor toestemming te verle-
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nen,, omdat anders zijn goede relatie met Hitler-Duitsland in gevaar zou
wordenn gebracht. Maar er waren vanaf het Iberisch schiereiland twee
sluipwegenn die desondanks naar Engeland leidden: via Portugal en via
Gibraltar,, dat sinds 1713 een Britse kroonkolonie was. Voorzover bekend
heeftt slechts één Engelandvaarder, de al eerder genoemde Bart Bredero,
GibraltarGibraltar geheel op eigen kracht weten te bereiken. Hij reisde verstopt in
eenn goederentrein naar Algeciras, kroop bij La Linea onder een prikkeldraadversperringg door en sprong in de Baai van Gibraltar. Vervolgens
zwomm hij, ondanks mijnengevaar, een aantal kilometers naar een Engels
vrachtschipp toe.102 Maar Bredero was een uitzondering. De meeste Engelandvaarderss namen hun toevlucht tot andere listen om Zuid-Europa te
kunnenn verlaten.
Omm met Portugal te beginnen. Dit land, onder leiding van dictator Salazar,, had zich - net als Spanje - aan het begin van de oorlog nogal
deutsch-freundlichdeutsch-freundlich opgesteld. Niettemin werd aan joodse vluchteling
enn Engelandvaarders toegestaan om via Lissabon verder te reizen. Velen
hebbenn in een opvangcentrum in Praia das Macaes, ten noorden van Lissabon,, verdere passage afgewacht. Die passage kon per boot geschieden,
maarr ook per vliegtuig (de KLM onderhield er een vliegverbinding met
Engeland).. Maar Portugal verleende alleen doorreisvergunning wanneerr de betrokkenen een visum voor een eindbestemming (Brazilië, Argentinië)) op zak hadden én een Spaans uitreisvisum (een zogenaamde
'salida')) konden tonen. Vooral voor Engelandvaarders, die immers van
dienstplichtigee leeftijd waren, vormde dat laatste document, de salida,
eenn struikelblok. Zowel de Spanjaarden als de Portugezen pasten hierbij
eenn succesvolle vertragingstactiek toe: de Spaanse autoriteiten wilden
slechtss een salida verstrekken, wanneer de aanvragers over een Portugees
inreisvisumm beschikten en de Portugezen kwamen - op hun beurt - pas
mett dit inreisvisum over de brug als men een salida kon laten zien!103
H.. Maas Geesteranus, een medewerker van B I (Bureau Inlichtingen), die
inn Lissabon gestationeerd was, probeerde deze impasse te doorbreken.
Hijj organiseerde in 1943 twee illegale transporten van Engelandvaarders
vanuitt Spanje naar Portugal. Veel succes had hij daarmee niet. Het eerste
konvooi,, in juni 1943, kwam behouden in Portugal aan, maar het tweede,
inn september, werd bij de grens aangehouden. De Engelandvaarders in
kwestiee werden voor straf opnieuw naar kamp Miranda gestuurd.
Naarmatee het de As-mogendheden minder voor de wind ging, begon
Portugall een welwillender houding ten opzichte van de geallieerden aan
tee nemen. Zo gaf Salazar in 1943 toestemming aan de geallieerden om op
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dee strategisch belangrijke Azoren een luchtmachtbasis in te richten. Met
dee afgifte van reisvergunningen werd echter nog steeds geen haast gemaakt.. Deze papieren hindernis leidde ertoe dat in de periode 1942-1943
enkelee honderden Engelandvaarders - na vrijlating uit diverse gevangenissenn of het kamp Miranda - in Madrid op hun papieren zaten te wachten.. Zij hadden het er goed: konden op kosten van het Nederlands consulaatt in een hotel logeren, ontvingen zakgeld, kregen nieuwe kleding en
mochtenn desgewenst in het beroemde museum Escorial de schilderijen
vann Goya bewonderen. Maar daarvoor waren zij niet naar Spanje gekomen.. De toen achttienjarige Edgar Asselberghs, die in de herfst van 1943
overr de Pyreneeën was geklommen, schrijft:
Mett mijn ziel onder mijn arm wandelde ik [...] door Madrid, verkleedd als een nette heer. Er gebeurden grote dingen rondom, in Nederlandd ging het beroerd. Hielden mijn vader, moeder en zusters
hett uit? Het consulaat bleef een sfinx en ik deed niets, kon niets
doen.. Ons ideaal had ons naar een moeras gestuurd.104
Hett kon niet anders of de wachtenden gingen zich stierlijk vervelen. Een
minderheidd reageerde met balorig gedrag. Zo werd begin 1944 een
groepjee Engelandvaarders - vlak voor zij eindelijk naar Portugal door
mochtenn - door de Madrileense politie gearresteerd. Zij waren het feit
datt zij mochten vertrekken gaan vieren en dit resulteerde in een arrestatiee wegens 'liederlijk gedrag, openbare dronkenschap en vernieling van
straatmeubilair'. 105 5
Juistt rond die tijd begon er schot te komen in de doorvoer van Engelandvaarders.. Opnieuw was het Bi-chef Somer, die hierin de hand had.
Mett zijn medewerkers van de BI-dependences in Madrid en Lissabon
bedachtt hij diverse sluipwegen om Engelandvaarders uit Spanje te evacueren.. Zo wist hij circa twintig Engelandvaarders weg te krijgen als Nederlandss hockeyelftal (plus officials, scheidsrechters et cetera), dat in
Portugall een belangrijke wedstrijd moest spelen. Verder kreeg hij middelss zijn contacten met de Poolse geheime dienst gedaan, dat Nederlandsee Engelandvaarders gebruik mochten maken van een Poolse escaperoute,, via het Zuid-Portugese vissersplaatsje Via Real de San Antonio, vlak
overr de grens met Spanje. In een geblindeerde en vergrendelde treinwagonn werden de Engelandvaarders naar dit plaatsje vervoerd. 'Nog maar
nett daar, gezeten op het terras van een havenkroegje,' zo herinnert Hans
Kahnn zich
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zagg ik een Engelse destroyer in volle vaart het haventje binnenstormen.. Nauwelijks vijftien minuten later waren we aan boord. Aangezienn Portugal een neutraal land was, had de Engelse marine haar
wittee vlag vervangen door die van de Britse handelsvloot, de Red
Duster.Duster. De bemanning van de destroyer liep over dek in burgertruitjess en de kanonnen waren afgedekt. Eenmaal buitengaats
maaktenn de Britten snel een einde aan deze poppenkast. De White
EnsignEnsign ging omhoog, de kanonnen kwamen onder hun afschermingg te voorschijn en de Oerlikons werden bemand en omhoog
gericht,, klaar voor een eventuele aanval.106
Vervolgenss zette de destroyer koers naar Gibraltar, van waaruit de Engelandvaarderss met een konvooi naar Liverpool voeren. Op 16 maart 1944
kwamm Hans Kahn, samen met vele anderen, in Engeland aan, 1 één jaar
enn acht maanden nadat hij uit Nederland was vertrokken.
Wanneerr een Engelandvaarder belangrijke informatie had en dus heel
snell in Londen moest zijn, werd een andere methode gebruikt. Dit was
onderr andere het geval bij Pieter de Vos, die in Nederland actief was geweestt in de groep rond het illegale blad Trouw en bepaalde berichten
moestt overbrengen. Hij werd, in februari 1944 als zogenaamd Brits onderdaan,, samen met een R AF -officier in een limousine van het Britse
consulaatt naar Zuid-Spanje gereden. Bij een naderende controle van de
carabinierii werd hun beleefd verzocht zich op de bodem van de auto onderr zakken diplomatieke post te verstoppen. Als de controle voorbij was,
werdenn zij met excuses voor het ongemak weer onder de postzakken uit
gevist.. In het huis van de consul van Huelva werden De Vos en de RAFofficierr in contact gebracht met twee Britse koopvaardijofficieren, meegenomenn op een kroegentocht en ten slotte 's nachts aan boord van een
Britss vrachtschip gesmokkeld. Ook dit schip voer naar Gibraltar, vanwaarr De Vos een week later per vliegtuig naar Engeland reisde. Een paar
maandenn na De Vos, in juni 1944, werd Van Heuven Goedhart, om wiens
overkomstt de Nederlandse regering in Londen had gevraagd, op soortgelijkee wijze - met hulp van de Engelsen - naar Gibraltar geloodst.
Tegenn die tijd was het aanzien van de oorlog in West-Europa ingrijpendd veranderd: op D-day (6 juni 1944) waren de geallieerden in Normandiëë geland, terwijl in het oosten de Russen steeds meer terrein wonnen.. Voor iedere oplettende toeschouwer was duidelijk, dat dit voor
nazi-Duitslandd het begin van het einde betekende. De Spaanse en Portugesee autoriteiten pasten zich soepel aan en lieten de laatste restricties ten
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opzichtee van vluchtelingen varen. Al snel waren alle nog in Spanje wachtendee Engelandvaarders vertrokken, nu legaal.

VariatiesVariaties op de zuidelijke route en overzicht
Verrewegg de meeste van de 985 Engelandvaarders die de zuidelijke route
namen,, hebben de tot nu toe beschreven route gevolgd: van Nederland
naarr België, van België naar Frankrijk, van daaruit óf rechtstreeks naar
Spanje,, óf eerst naar Zwitserland en daarna alsnog vanuit Frankrijk naar
Spanje.. Een handjevol Engelandvaarders heeft door omstandigheden
onderwegg echter een alternatief parcours afgelegd. Allereerst moet genoemdd worden: een klein groepje merendeels vroege Engelandvaarders
(vertrokkenn in 1941 en 1942), die in onbezet Frankrijk werden gearresteerd.1077 De Vichy-politie placht gearresteerde vreemdelingen in die tijd
nogall eens de keus voor te leggen tussen óf uitlevering aan de Duitsers óf
dienstnemingg in het Franse vreemdelingenlegioen. Bijna iedereen koos
dann voor het laatste, omdat het vreemdelingenlegioen altijd nog minder
ergg leek dan uitlevering aan de Duitsers. Een enkeling wist handig gebruikk te maken van deze situatie. Zo kreeg Engelandvaarder Maarten Ie
Poolee in maart 1942 reispapieren voor Marseille en de opdracht zich daar
bijj het aanmeldingsbureau van het vreemdelingenlegioen te melden. Hij
reisdee braaf naar Marseille, maar nam, daar aangekomen, meteen de benen.108 8
Niett iedereen wist het gebeurde echter zo uit te buiten. Sommige Engelandvaarderss spraken zo weinig Frans, dat zij amper begrepen waarvoor
zijj kozen. Dit was het geval bij de toen 21-jarige Jan Overvoorde, die wij al
eerderr in dit hoofdstuk tegenkwamen toen hij in december 1941 met een
vlott de demarcatielijn (zijnde een rivier) overstak. Het vlot dreef weg,
zodatt Overvoorde gescheiden raakte van zijn twee reisgenoten, die aan
dee andere oever achterbleven. Vrijwel meteen na dit voorval werd hij gearresteerdd en opgesloten in de gevangenis van Chateauroux:
Naa een week werd mij gevraagd: óf Duitschers, óf Afrika en ik koos
hett laatste, niet goed begrijpend wat zij bedoelden, daar ik niet veel
Franschh sprak. In Marseille gekomen moest ik voor vijfjaar tekenen...109 9
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Anderenn tekenden welbewust voor het legioen, in de overtuiging dat zij
vrijj snel zouden kunnen deserteren, om daarna hun reis naar Engeland
tee vervolgen. Maar dat viel tegen. De meesten van hen kregen geen kans
omm te deserteren en werden onverwijld overgebracht naar Oran in
Frans-Afrika,, het huidige Algerije. Van hieruit ging het meestal naar het
basiskampp van het vreemdelingenlegioen in Sidi Bel Abbès, in de woestijn.. Als soldaten in het legioen moesten de Engelandvaarders aan Duitse
zijdee tegen de Britten en Amerikanen vechten, die eind 1942 in NoordAfrikaa waren geland. Velen vertikten dat, simuleerden een ziekte of belanddenn - na een of meerdere mislukte pogingen tot desertie - in de gevangenis.. Sommigen liepen tijdens gevechtshandelingen over naar de
geallieerden,, maar werden toen er een wapenstilstand werd gesloten,
weerr naar de Fransen teruggestuurd.110 Brieven met het verzoek om hulp
aann de Nederlandse consul in Algiers of in Casablanca hadden weinig effect.. Overvoorde kreeg in de zomer van 1943 van een Engelse officier de
raadd om een brief naar de Nederlandse regering in Londen te schrijven
enn zich aan te melden voor de Prinses Irene Brigade. Dit had uiteindelijk
wéll effect. Op 6 november 1943 kwam hij in Londen aan, bijna twee jaar
nadatt hij op 11 december 1941 uit Nederland was vertrokken.
Daarr kreeg Overvoorde - en met hem vele anderen met dezelfde achtergrondd - tot zijn ontsteltenis te horen, dat hij door zijn dienstneming
bijj een vreemde krijgsmacht zijn Nederlanderschap had verloren. Na
enigg ambtelijk getouwtrek tussen de minister van Oorlog, Van Lidth de
Jeudee en de minister van Justitie, Van Angeren, werden de Engelandvaarderss afkomstig uit het vreemdelingenlegioen tóch tot de Irene Brigade
toegelatenn en in de zomer van 1944 gehernaturaliseerd.111
Eenn tweede groepje Engelandvaarders dat een alternatieve route volgde,, bestond uit diegenen die vanaf het najaar van 1943 vanuit Zwitserlandd via Italië naar Engeland probeerden te komen. Om te kunnen begrijpenn waarom zij dat deden, is het nodig nog even op de situatie in
Zwitserlandd terug te komen. Halverwege 1942 was er een eind gekomen
aann de legale evacuatie van Engelandvaarders uit Zwitserland en zat er
voorr de wachtenden hier niets anders op, dan clandestien naar (Vichy-)
Frankrijkk terug te keren en te proberen over de Pyreneeën naar Spanje te
komen.. Weldra zon Van Tricht op mogelijkheden om een 'lijn' naar
Spanjee te organiseren, waarlangs Engelandvaarders en geheime berichtenn naar Engeland zouden kunnen worden overgebracht. Hij riep de
hulpp in van verzetsman J. van Niftrik, die, nadat zijn escaperoute door
verraadd onbruikbaar was geworden, zelf naar Zwitserland had kunnen
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ontkomen.. Gezamenlijk organiseerden zij eind 1942 een lijn vanuit
Zwitserlandd naar Spanje, de zogenaamde 'Generaals-lijn', die redelijk
functioneerde,, vooral nadat het tot een samenwerking was gekomen met
dee escapeorganisatie Dutch-Paris, in 1942 opgezet door de in Frankrijk
woonachtigee Nederlander Jean Weidner. Heel wat Engelandvaarders uit
Zwitserlandd zijn via het hotel Le Panier Fleuri ten zuiden van Toulouse,
eenn belangrijk adres in de Dutch-Paris-lijn, aan hun klim over de Pyreneeënn begonnen. Behalve via de 'lijn' werden ook Engelandvaarders in
goederenwagonss verstopt naar Spanje gesmokkeld. Terwijl zo in 1943
diversee Engelandvaarders uit Zwitserland weggingen, kwamen er datzelfdee jaar ook weer nieuwe uit Nederland bij. Deze nieuwe Zwitserlandgangerss waren in toenemende mate Nederlanders die in het kader van de
Arbeitseinsatzz in bedrijven in Zuid-Duitsland te werk waren gesteld en
vann daar uit naar Zwitserland vluchtten. Soms waren die bedrijven of fabriekenn gelegen aan de rivier de Rijn, die voor een deel de grens vormt
tussenn Duitsland en Zwitserland. Het enige wat men dan moest doen om
hett neutrale Zwitserland te bereiken, was de Rijn overzwemmen of -varen.. Gezien de sterke stroming en het feit dat de Rijn ter plekke zeer breed
ïs,, was dat trouwens makkelijker gezegd dan gedaan. Het nieuws over
dezee ontsnappingen sijpelde ook naar Nederland door, onder andere in
brievenn van in Duitsland tewerkgestelde Nederlanders aan familie en
vriendenn in Nederland. Ondanks de Duitse censuur was het toch vaak
well mogelijk om in bedekte termen bepaalde informatie door te geven.
Zoo kwam het dat ondergedoken Nederlanders zich - met valse papieren
-- voor juist deze, aan de Rijn gelegen fabrieken aanmeldden, met het
vooropgezettee plan om naar Zwitserland te ontkomen. In januari 1944
wistt een groep van twintig Nederlanders tegelijk vanuit het werkkamp
'Rheinblick'' in Waldshut (Zuid-Duitse provincie Baden) met een vlot de
overkantt te bereiken. Onder hen bevond zich de civiel-ingenieur Rex
Bomans,, broer van de toen nog piepjonge schrijver Godfried.112
Dee nieuw aangekomen Engelandvaarders moesten in Zwitserland
vanzelfsprekendd 'achter aansluiten'. Toen eind 1943 de lijn van Van Tricht
enn Van Niftrik geïnfiltreerd bleek te zijn en begin 1944 ook binnen de
Dutch-Paris-lijnn vele arrestaties werden verricht, werd het niet langer
verantwoordd geacht Engelandvaarders clandestien naar Spanje te laten
doorreizen.. Sommigen deden dit nog wel, maar buiten medeweten van
Vann Tricht. De rest hield zich noodgedwongen bezig met het graven van
sleuvenn in werkkampen als Cossonay of Les Enfers, waar zij sinds medio
19422 op verzoek, van de gezant en van Van Tricht werden ondergebracht.

I 4 88

NAAR ENGELAND

Achtergrondd van dit verzoek was dat sommige wachtende Engelandvaarderss zich, net als in Spanje/Portugal, uit verveling begonnen te misdragen.. Hierdoor wilden - zoals gezant Bosch van Rosenthal het na de
oorlogg formuleerde 'de politie en de menschen in Genève de heeren niet
langerr hebben.'113 Dus werden de 'heeren' in Nederlandse kampen onder
Zwitsersee leiding aan het werk gezet. Voor studenten onder de Engelandvaarderss werd een uitzondering gemaakt: zij werden in de gelegenheid
gesteldd om aan de Universiteit van Genève hun studie af te ronden. Dat
wass heel mooi, maar - zo redeneerden sommigen - door in Zwitserland
tee blijven afwachten werd Engeland niet gehaald, althans niet vóór het
eindee van de oorlog.
Eenn stuk of acht Engelandvaarders lieten nu, als alternatief, hun oog
vallenn op Italië, waar in juli 1943 het bewind van Mussolini was ineengestortt en in september - in het zuiden - de Amerikanen waren geland. De
meestenn van hen kwamen niet ver: zij werden in Italië gearresteerd en
naarr Duitsland afgevoerd of keerden na een mislukte poging naar Zwitserlandd terug.114 Twee Engelandvaarders die er wél 'doorkwamen' en
daadwerkelijkk vanuit Zwitserland via Italië Engeland wisten te bereiken,
warenn Maarten Cieremans en Ewoud Doerrleben. Deze jongemannen,
resp.. 20 en 25 jaar, waren in juli 1943 uit Nederland vertrokken, hadden
betrekkelijkk snel Zwitserland bereikt en zaten voor hun gevoel hun tijd te
verdoenn in het kamp Les Enfers. Op 11 september kwamen zij met een
verlofpasjee het kamp uit en wisten via het Meer van Lugano de grens
naarr Italië over te komen. Na een gevaarlijke voettocht door de Apennijnen,, waarbij zij beurtelings door partizanen en Duitsers gevangen werdenn genomen en het er ternauwernood levend afbrachten, bereikten zij
Rome.. Omdat de geallieerde opmars op zich liet wachten, probeerden zij
tott twee keer toe het Vaticaan binnen te komen om bij het daar gevestigdee Britse gezantschap politiek asiel aan te vragen, maar beide keren werdenn zij er zonder pardon door de Zwitserse garde uitgegooid.
Toenn Cieremans en Doerrleben in januari 1944 hoorden van de Amerikaansee landing bij Anzio, een dagmars ten zuiden van Rome, besloten zij
opnieuww te proberen de geallieerden te bereiken. Na een gevaarlijke
tochtt tot vlak bij de frontlinie bleek er geen doorkomen aan en keerden
zijj terug naar de 'Citta Eterna'. Pas toen Rome op 4 juni 1944 werd bevrijd,
kondenn zij eindelijk ongehinderd het Vaticaan binnen gaan. De Britse
gezantt gaf hun de nodige papieren en via Napels bereikten zij een maand
laterr Engeland. "5
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Tott slot van deze paragraaf over de zuidelijke route volgen enkele opmerkingenn betreffende het aantal Engelandvaarders dat langs deze weg naar
Engelandd kwam (zie tabeUen 8 en 9) en over de tijd, die het hun kostte
omm dit doel te bereiken. Uit de cijfers blijkt, dat - net als bij de Noordzeeroutee - ook Engelandvaarders via de zuidelijke route pas in 1941 op grote
schaall hun plannen ten uitvoer gingen brengen. Kennelijk hebben velen
inn de eerste maanden na mei 1940 afgewacht. Algemeen leefde de verwachtingg (en de hoop) dat de oorlog snel zou zijn afgelopen. Toen in 1941
bleekk dat dit niet het geval was en ook de Duitse repressie merkbaarder
werd,, gingen zij op pad. Duidelijk is ook dat het geruime tijd duurde
voorr Engelandvaarders via de zuidelijke route 'doorkwamen' Hoewel er
sindss mei 1940 al 257 mensen uit Nederland waren vertrokken, waren
eindd 1941 van hen slechts 16 in Engeland gearriveerd. Dit verklaart waaromm de Engelandvaarders die in 1940 en 1941 aankwamen, vooral diegenenn waren die met een bootje de Noordzee waren overgestoken. Dit
heeftt het beeld van de 'Engelandvaarder' in sterke mate bepaald. Pas in
19422 begon de zuidelijke route resultaten op te leveren, toen Engelandvaarderss uit Vichy-Frankrijk en Zwitserland korte tijd legaal mochten
doorreizenn naar Spanje/Portugal.
Dee toeloop naar Zwitserland was in 1942 het grootst (waarschijnlijk
doorr Duitse maatregelen als de jodendeportaties en de oproep aan militairenn om zich voor krijgsgevangenschap te melden), maar in geen enkel
jaarr heeft de Engelandvaart via Zwitserland in aantal die via Spanje/Portugall overtroffen. De Spanjegangers konden vooral in 1943 en 1944 naar
Engelandd doorstromen. Dit gebeurde dankzij de inspanningen van Somer,, maar was bovenal een gevolg van het oorlogsverloop, dat een keer
namm ten gunste van de geallieerden. In Zwitserland bleef een groot contingentt Engelandvaarders noodgedwongen achter, nadat de ontsnappingslijnn van Van Tricht naar Spanje niet meer functioneerde. Eind decemberr 1944, toen grote delen van Frankrijk al waren bevrijd, konden zij
eindelijkk verder naar Engeland. Niet iedereen uit dat grote militaire konvooii is ook in Engeland aangekomen. In Parijs werd een deel van de
groepp (circa 300 man) afgescheiden en samen met Franse en Britse eenhedenn ingezet bij de bevrijding van Zeeland, begin 1945.116
Dee gemiddelde reisduur van Engelandvaarders langs de zuidelijke
routee bedroeg, zoals reeds vermeld, 1 jaar en 3 maanden. Wanneer wij de
exactee reisduur van enkele in dit hoofdstuk genoemde Engelandvaarders
naderr beschouwen, blijken er echter grote verschillen. Zo deed de vroege
Engelandvaarderr C. Bom (vertrokken in 1941) er twee jaar en ruim zes
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Engelandvaarderss op doorreis naar Engeland in oktober 1942 vlak na aankomstt bij de Julianakazerne in Stratford, Canada. Achterste, staande rij van
linkss naar rechts: L. Hendrikx, F. Borgman Brouwer, L. Aluin, M. Verhage,
H.. Letteboer, T. Heymans, E. de Penasse Mouwen, J. Knecht,, J.E. Bueno de
Mesquita,, A.B. Mink, H.J. de Haan, J. Beekman, onbekend, J.C. Korte, A. de
Vries,, T. van de Pol, J.W. de Bruyn Kops, S. Aertsen en P.Gerbrands. Tweede
rij:: H. Elte, H. Hommes, C.P.J. van der Does, P. van Emmerik, S. van Waesberghe,, J.P. Barten, P.M. Pieters, J. Rootveldt, B.J.K. Cramer en O.W. de Brey.
Voorstee rij: A.K. Mooy, E. J. baron van Voorst tot Voorst, GA. van Borssum
Buisman,, A.C.H. Kanters, J.H. Jansen, G.J. Kuenen, L. Cohen, J. van Alebeek,
E.. van der Harst. Opvallend aan deze groep Engelandvaarders is dat een
groott deel later als geheim agent zou worden ingezet. Voor s o E : De Brey,
Minkk en Mooy, voor B I : Van Borssum Buisman, Van Alebeek, Gerbrands,
Letteboerr en Verhage, voor B Bo: Kuenen en Beekman. Dit heeft vier van hen
(Mink,, Mooy, De Brey en Kuenen) het leven gekost. Foto: privé-collectie
R.A.. Grisnigt.

maandenn over om Engeland te bereiken, Jacques Gans (vertrokken in
1942)) ruim een jaar en Van Heuven Goedhart (vertrokken in 1944)
slechtss 54 dagen. Dit maakt nieuwsgierig naar de gemiddelden per jaar:
GemiddeldeGemiddelde reisduur van Engelandvaarders in:
19400
19411
19422

2 jaar en 9 maanden
1 jaar en ruim 6 maanden
1 jaar en ruim 3 maanden

19433
19444

ongeveer 10 maanden
ongeveer 7 maanden
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Omdatt pas in 1942 eindelijk een substantieel aantal Engelandvaarders legaall vanuit onbezet Frankrijk en Zwitserland naar Spanje kon doorreizen,, ligt het voor de hand dat diegenen die heel vroeg (in 1940 of 1941)
warenwaren vertrokken zeer lang over hun tocht hebben gedaan. Zij hebben
bovendienn - in vergelijking met latere Engelandvaarders - lang in gevangenissenn in Vichy-Frankrijk en Spanje vastgezeten. Ten slotte geldt voor
dezee groep, dat zij vanuit Spanje de halve wereld over moesten (bijvoorbeeldd via Curacao, de Verenigde Staten en Canada) om Engeland te bereiken.. Hierdoor nam die laatste etappe (van Spanje naar Engeland) algauww een halfjaar in beslag. De Engelandvaarders die in 1942 vertrokken
zijnn ook nog vrij lang onderweg geweest, vooral diegenen die in de tweedee helft van het jaar (dus na de legale konvooien naar Spanje) van start
gingen.. Ook zij hebben behoorlijk veel tijd in gevangenissen en in kamp
Mirandaa verdaan en moesten, na bevrijding uit dit kamp, in Madrid langee tijd wachten op doortocht naar Portugal en vervolgens Engeland.
Engelandvaarderss die Nederland in 1943 of 1944 verlieten, waren het
kortstt onderweg. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. De eerste
wass de toename van het aantal georganiseerde ontsnappingslij nen, niet
alleenn in Nederland, maar ook in België en Frankrijk en de vergaande
professionaliseringg binnen deze organisaties. Te denken valt aan Van
Heuvenn Goedhart, die langs een Britse ontsnappingslijn reisde en na
ruimm zeven weken in Engeland aankwam. Onderdeel van de zojuist genoemdee 'professionalisering' was, dat degenen die van zo'n lijn gebruikmaakten,, van veel betere valse papieren werden voorzien dan in de jaren
daarvoor.. Ook was men in de jaren 1943-1944 - lijkt het - creatiever met
hett bedenken van slimme methoden om snel zo ver mogelijk te komen:
zoo waren er verzetsgroepen, die Engelandvaarders valse papieren als OT arbeiderr in Frankrijk bezorgden, waarmee zij makkelijk en snel naar
Frankrijkk konden reizen en vandaar direct verder naar de Pyreneeën.
Eenn andere snelle methode was het zich verstoppen in of onder de trein
(Kochh bijvoorbeeld, die zo in vijf dagen tijd Spanje bereikte). De tweede
redenn waarom latere Engelandvaarders sneller hun doel bereikten, was
dee - door het oorlogsverloop veroorzaakte - meer coulante houding van
Spaansee en Portugese autoriteiten ten opzichte van vluchtelingen. De
wachttijdd in gevangenissen en de wachttijd op passage naar Engeland
(hetzijj vanuit Portugal, hetzij vanuit Gibraltar) werd hierdoor aanmerkelijkk bekort.
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Dee zuidelijke route was lang, niet alleen gemeten in tijd, maar ook in
aantall kilometers. Welke subroute Engelandvaarders ook volgden, het
wass en bleef een enorme omweg om een land te bereiken, waarvan de
hoofdstadd Londen hemelsbreed slechts 340 kilometer verwijderd lag van
Amsterdam.. Pieter de Vos schreef na zijn aankomst in Engeland op
33 maart 1944:
Ikk ben er. Een afstand van 340 km van Amsterdam naar Londen
heeftt me precies 3 maanden gekost, waarin ik 2120 km per trein heb
afgelegd,, 90 km gelopen, 180 km per bus of politiewagen, 640 km
perr ambassadeauto, 400 km per schip en ongeveer 2200 km per
vliegtuig.. Tezamen 5650 km. Niet de kortste weg!117

NaarNaar Engeland: de noordelijke route
Dee jurist en latere schrijver/dichter Hugo Pos (1913-2000) was een van de
eerstee Engelandvaarders 'om de Noord'. Dat wil zeggen dat hij - in oktoberr 1940 - aanmonsterde op een kustvaarder, die vanuit Delfzijl naar
Scandinaviëë voer. Daar aangekomen droste hij en meldde zich bij het
dichtstbijzijndee Nederlandse consulaat met het doel verder te reizen
naarr Engeland. In zijn memoires licht hij kort en bondig toe, hoe dat
drossenn in zijn werk ging:
Drossen,, hoe doe je dat? Ik zal het u zeggen. Je vertelt aan de kapiteinn dat je naar de hoeren wilt, vraagt om een voorschot op je gage
enn loopt alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is de loopplank
af.. Je kunt, en dat is vervelend, geen tas of valies meenemen, want
wiee naar de hoeren gaat sjouwt een dergelijk voorwerp niet met
zichh mee. Voorwenden dat je inkopen gaat doen, kan ook niet,
wantt 's avonds is er in zo'n kleine havenplaats geen enkele winkel
open...118 8
Dee plek waar Pos de loopplank afliep, was de Finse havenplaats Rauma.
Omm direct zo ver mogelijk uit de buurt van het schip te komen, nam hij
eenn trein richting Helsinki. De enige mogelijkheid om naar Engeland te
komenn bleek via de Sovjet-Unie, die zich door het in 1939 met Duitsland
geslotenn niet-aanvalsverdrag (het Molotow-Von Ribbentrop-pact) nog
niett in oorlog bevond. Omdat Nederland tot de weinige landen behoor-
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de,, die het na de revolutie van 1917 gevormde sovjetbewind nog niet had
erkend,, kon het Nederlands gezantschap in Helsinki Pos niet aan een
transitvisumm helpen. Dit bemachtigde hij tijdens een onderhoud met de
Russischee consul. Hoewel er sprake was van een fikse taalbarrière (de
consull sprak alleen Russisch) kreeg Pos wat hij wilde. Met dit visum in de
handd mocht Pos door naar Leningrad en Moskou, reisde per trans-Siberischee spoorlijn naar Wladiwostok en vandaar via Japan en Canada naar
Engeland,, waar hij in oktober 1941 aankwam.
Poss behoorde tot een groepje Leidse studenten, die van het najaar 1940
tott de lente van 1941 met hulp van de Groningse verzetsgroep Zwaantje
kondenn ontsnappen.119 Behalve deze gelegenheidszeelieden zijn er in
dezee periode ook enkele tientallen 'échte' zeelieden in Zweden gedrost.
Eenn van hen was de 21-jarige J.C. Morien, die in 1940 als matroos met enkelee coasters op Finland en Zweden had gevaren. In maart 1941 monsterdee hij als (ongediplomeerd) stuurman op de Boekelo voor een reis naar
Göteborgg en Malmö. Toen het schip het voor de Oost-Zweedse kust gelegenn eiland Gotland aandeed, ontmoette Morien een bevriende stuurman
vann een andere Nederlandse kustvaarder, Hemmo Zoutman geheten. Samenn vatten zij het plan op om in Zweden te drossen. Zij kregen zelfs hulp
vann de kapitein van de Boekelo, H.P. Veling, die voor hen bij de vice-consull in Visby ging informeren hoe de kansen op desertie lagen. Hij moedigdee de beide mannen aan om nu de stap maar te wagen. Zelf- zo zei hij wildee hij ook wel drossen, maar hij zag daarvan af om zijn schip en vrouw
enn kinderen niet in gevaar te brengen. Zijn hulp aan de deserteurs bracht
dee kapitein, eenmaal terug in Nederland, in moeilijkheden. Hij werd gearresteerdd en tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Tegen die tijd
bevondenn Morien en Zoutman zich al hoog en droog in Zweden en zoudenn spoedig doorreizen naar Engeland. Net als Pos gingen zij - in gezelschapp van zo'n twintig andere gedroste zeelieden120 - de halve wereld over
omm Engeland te bereiken. Hun tocht voerde hen via Moskou naar Bakoe,
Teheran,, Basra en Bombay. Hier monsterde de groep op een Nederlands
koopvaardijschip,, dat via Kaapstad, Trinidad en Halifax naar Engeland
voer.. Zij arriveerden ongeveer tegelijk met Pos, in september/oktober
i94i.1211 Op dat moment was de door hen afgelegde route via de SovjetUniee al niet meer mogelijk. Op 22 juni 1941 was nazi-Duitsland immers de
Sovjet-Uniee binnen gevallen. Daarmee grensde het neutrale Zweden aan
allee kanten aan door de Duitsers bezet gebied en zag zich omgeven door
wateren,, die het strijdtoneel vormden voor de Duitse Kriegsmarine en
geallieerdee vaartuigen. De verbinding met Engeland kon vanaf nu alleen
nogg maar geschieden door de lucht.
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Intussenn was het drossen vanaf Nederlandse kustvaarders uit Delfzijl
doorgegaan.. De Sipo en SD te Groningen constateerden in 1941 knarsetandendd dat dit verschijnsel hand over hand toenam. Ging het in 1940
omm nog maar 6 personen, die waren gedrost, in 1942 was dit getal volgens
Duitsee bronnen opgelopen tot 45.122
Gelegenheidszeeliedenn waren daar nauwelijks meer bij. Sinds de bezetterr op 12 maart 1941 had bepaald dat alleen diegenen die al vóór 10 mei
19400 een monsterboekje bezaten vrij in Delfzijl mochten aanmonsteren,
wass het voor niet-zeevarenden een stuk moeilijker geworden om als bemanningslidd aan boord van een kustvaarder te komen, zeker als men
nietss van varen afwist en niet het uiterlijk en de manieren van een zeemann bezat.
Helaass voor de Duitsers lag het met de controle op de 'echte' zeevarendenn en vooral die van leerlingen van zeevaartscholen iets gecompliceerder.. Na de capitulatie waren er vrijwel geen schepen meer in Nederland
aanwezigg die tot de grote handelsvaart gerekend worden: grote koopvaardijschepenn van meer dan 500 brutoregisterton (brt), die buiten Europaa voeren of naar de Middellandse Zee en Zwarte Zee. De meeste van
diee schepen waren in de meidagen van 1940 naar Engeland uitgeweken
enn de overigen waren door de Duitsers in beslag genomen. Hierdoor
ontstondd groot gebrek aan mogelijkheden voor leerlingen van zeevaartscholenn om de voor het afleggen van het stuurliedenexamen benodigde
vaartijdd te halen. Om dit probleem op te lossen was aan het begin van de
bezettingg bepaald, dat deze vaartijd dan maar op de zogenaamde kleine
vaartt behaald moest worden, dat wil zeggen: op schepen kleiner dan 500
brt,, die alleen in Europese wateren voeren. Kustvaarders, die onder de
kleinee vaart vallen, werden daarom verplicht één of twee stuurmansleerlingenn toe te laten. En juist die, overwegend jonge, zeelieden bleken in
Zwedenn nogal eens te deserteren.
Inn hoofdstuk 2 werd al enigszins aangegeven wat de Duitse autoriteiten
dedenn om het drossen tegen te gaan. Kapiteins werden verplicht om aangiftee te doen van Nederlandse bemanningsleden die onbevoegd het
schipp hadden verlaten, of die wegens ziekte hadden moeten achterblijven.. Bij die aangifte moest tevens het monsterboekje worden ingeleverd.
Liepenn er bemanningsleden weg, dan werd in de eerste plaats de kapitein
aansprakelijkk gesteld. Verder werden ook de reder en scheepseigenaar
verantwoordelijkk gehouden; bij ieder geval van desertie hing hun een
boetee van ƒ20.000 boven het hoofd. Ook verspreidden de Duitsers het
geruchtt dat er een maatregel ophanden was, die bepaalde dat familiele-
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denn van gedroste zeelieden zouden worden gearresteerd. Jeugdige zeevarendenn kregen soms een verklaring te ondertekenen, waarin hun ouders
-- in geval van desertie-verantwoordelijk werden gehouden. In de praktijkk is het - voorzover bekend - niet voorgekomen dat familieleden van
deserteurss werden opgepakt, maar de angst hiervoor was onder zeeliedenn wijdverbreid en zal een aantal van hen toch hebben weerhouden om
inn een Zweedse haven te drossen.
Ondankss al deze maatregelen bleef het voorkomen dat Nederlandse
zeeliedenn in neutrale havens wegliepen van hun schip.123 In het voorjaar
vann 1942 waren er gerekend vanaf mei 1940 in totaal zo'n honderd in
Zwedenn gedeserteerd. Zo makkelijk als het door Pos beschreven wordt
wass het drossen overigens niet altijd. Dat blijkt wel uit de belevenissen
vann Engelandvaarder Arjen Postma, die vergeefs probeerde weg te lopen
inn het Zuid-Zweedse Karlshamn:
Toenn ik van boord mocht vervoegde ik mij bij de Nederlandsche
consull aldaar, doch deze wilde mij niet helpen en adviseerde mij
aann boord terug te gaan. Den volgenden morgen trachtte ik weer
denn wal op te gaan, doch de Zweedsche Havenpolitie wilde mij niet
doorr laten gaan. Toen trachtte ik door een maagaandoening te simuleerenn een bezoek aan den dokter te brengen, doch tevergeefsch.. De havenpolitie bracht mij terug aan boord en de kapitein
vann het schip sloot mij op in een leege hut onder bedreiging mij bij
terugkeerr in Duitschland over te geven aan de autoriteiten onder
beschuldigingg van desertie...124
Postmaa mocht ten minste één keer passagieren. Het kwam ook regelmatigg voor dat de kapitein—uit vrees voor desertie - de hele bemanning verboodd de wal op te gaan. Ook was het iedere reis weer een kwestie van afwachtenn of het schip überhaupt wel een Zweedse haven zou aandoen.
Somss kwam het schip alleen maar in de buurt van de Zweedse kust. Dan
moestt een andere oplossing worden verzonnen. Sommige Engelandvaarderss stalen een sloep en roeiden daarmee stiekem naar de wal. Anderenn sprongen overboord en zwommen naar de wal. Tot die laatste categoriee behoorde de toen 22-jarige derde stuurman Wim Bos. In mei 1942
hadd hij kunnen aanmonsteren op een Duits schip, het ss Kronos, dat
tussenn Bremen en Oslo heen en weer voer: met militaire goederen naar
Osloo en met levensmiddelen (onder andere stokvis) terug naar Bremen.
Opp zijn tweede reis besloot hij ter hoogte van Vinga, een eilandje voor de
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Zweedsee kust met alleen een vuurtoren erop, de sprong te wagen. Hij had
zichzelff van tevoren ingesmeerd met vaseline en zijn papieren waterdichtt verpakt in een dichtgeknoopt condoom, dat weer was opgeborgen
inn een door hem zelf genaaid zakje van zeildoek. Nadat hij de eerste
stuurmann 's nachts om 24.00 uur had afgelost, wachtte hij tot die in zijn
hutt was, liep naar het achterdek en sprong overboord. Eenmaal in het
waterr zwom hij een stukje, trok zijn uniform uit en zwom verder richting
kust.. Op het moment dat hij sprong had hij niet getwijfeld, maar
toenn ik een tijdje aan het zwemmen was en moe werd, toen kreeg ik
well een inzinking. Want je ziet niet dat je opschiet... Kijk, als je in
eenn zwembad zwemt, of in een meer, dan zie je dat je voortgang
maakt.. Maar midden in een zee... die kust komt niet dichterbij en
datt licht blijft net zo ver weg als het moment dat je overboord
sprong.. Zweden heeft een scherenkust: allemaal kleine eilandjes
voorr de kust. Vlak bij Vinga is een kleiner eilandje: gewoon een
brokk steen. Dus ik kom daar aanzwemmen... ik was blij dat ik land
konn vasthouden. Maar ik kon er niet opkomen. Het was zo steil en
glad,, ik gleed steeds naar beneden. Toen dacht ik wel: In het zicht
vann de haven verzuip ik nog...125
Uiteindelijkk slaagde Wim Bos er toch in op het rotsblok te klauteren.
Daarr zag hij dat het naar Vinga nog een paar honderd meter zwemmen
was,, maar hij kon dat - uitgeput en onderkoeld als hij was - niet meer
opbrengen.. Bos is toen op dat rotsblok heel hard gaan zitten schreeuwen
tott de op Vinga gestationeerde loodsen hem hoorden en hem met een
motorbootjee kwamen ophalen. Nadat hij met cognac en dekens weer
enigszinss op temperatuur was gebracht, seinden de loodsen naar de wal
enn werd de politieke vluchteling Bos naar het vasteland overgebracht.
Nett op tijd, want vlak daarna keerde de Kronos terug om zijn vermiste
derdee stuurman te zoeken. Bos zat inmiddels echter in een Zweedse politiecel,, want hij had geen geldige papieren om het neutrale Zweden binnenn te mogen komen. De Zweedse regering zat behoorlijk in zijn maag
mett 'deserteurs' als Bos. Via het Duitse gezantschap in Stockholm werd
grotee druk op de Zweden uitgeoefend om gedroste zeelieden aan de
Duitserss uit te leveren. Afgezien van één geval in oktober 1941, waarbij
driee Nederlandse gedroste zeelieden inderdaad aan de Duitsers werden
overgedragen,, is Zweden - na protesten van de Nederlandse gezant - niet
aann die Duitse wens tegemoet gekomen. Wel werd tussen Duitsland en
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Zwedenn overeengekomen, dat de Zweedse autoriteiten weggelopen zeeliedenn zoveel mogelijk zouden terugbrengen naar hun schip.126 Dit heeft
zichh dan ook diverse keren voorgedaan (vergelijk de ervaring van Postmaa in Karlshamn).
Wass het schip niet meer in de buurt, zoals bij Bos het geval was, dan
werdd de betreffende arrestant in de regel naar het politiebureau gebracht.. Wim Bos had de loodsen op Vinga gevraagd de Nederlandse consull in het naburige Göteborg van zijn komst op de hoogte te stellen en dit
werktee perfect. Reeds de volgende dag kwam deze consul hem op het politiebureauu bezoeken. Aan hem gaf Bos de informatie die hij tijdens zijn
reizenn had verzameld over de Duitse vaarroutes waar geen mijnen lagen
(dee zogenaamde'geveegde routes'). Ook had hij nauwkeurig opgetekend
opp welke plekken Duitse schepen, beveiligd door zogenaamde FlakTurmsTurms (betonnen torens met afweergeschut) de nacht doorbrachten.
Duitsee schepen voeren namelijk alleen overdag en gingen 's nachts voor
ankerr in bewaakte ligplaatsen. Al met al vormde dit belangrijke informatiee voor geallieerde bommenwerpers.
Niett lang daarna werd Bos vrijgelaten en ontboden bij de Nederlandse
consul-generaal,, A.M. de Jong in Stockholm. De Jong was zakenman en
tevenss honorair (dat wil zeggen onbezoldigd) consul-generaal van Nederlandd in Stockholm. Hoewel hij dus geen diplomatieke onschendbaarheidd genoot, heeft hij zich zeer ingezet voor de Nederlandse c.q. geallieerdee zaak. Hij onderhield contacten met de Britse geheime dienst en
wass de initiator van de zogenaamde 'Zweedse weg'. Op zijn verzoek ging
dee verzetsgroep Zwaantje uit Delfzijl zich bezighouden met het overbrengenn van berichten uit bezet gebied naar Zweden. Omgekeerd ging
err spionagemateriaal (bijvoorbeeld zenders) via deze weg naar bezet
Nederland.. Een en ander werd - met medeweten van de kapiteins - meegesmokkeldd aan boord van enkele kustvaarders, die tussen Delfzijl en
Zwedenn op en neer voeren. Het waren onder andere de Meeuw onder kapiteinn Pilon, de Corona en de Hollandia onder kapitein Roossien en de
Annegienaa onder kapitein Tuil. Deze Zweedse weg heeft gefunctioneerd
tott de zomer van 1943, toen de groep Zwaantje door verraad werd opgerold.12? ?
Behalvee met geheime activiteiten was consul-generaal De Jong druk
doendee met de opvang van gedroste Nederlandse zeelieden. Hij onderwierpp hen aan een verhoor, liet hen een verklaring ondertekenen waarmeee zij vrijwillig dienstnamen bij de Nederlandse strijdkrachten en
bezorgdee hun onderdak en werk, in afwachting van hun overtocht naar
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Engeland.. Wim Bos werd ontvangen met de vraag wat hij kwam doen,
waaropp deze antwoordde: 'Ik kom mijn diensten aanbieden aan Hare
Majesteit.'' De reactie van De Jong was kort en bondig: 'Nou, dan ben je
welkom!'1288 Bos kreeg, samen met een andere Engelandvaarder die vlak
naa hem arriveerde, een baantje als tuinman op het jachtterrein van consull De Jong, even buiten Stockholm. Toen de zomer ten einde liep kon hij
meee met een van de Engelse bommenwerpers, die een (onregelmatige)
postverbindingg tussen Engeland en Zweden onderhield. Op 13 septemberr 1942 kwam hij in Londen aan en trad in dienst van de koopvaardij.
Inn Zweden begon intussen het drossen van Nederlandse zeelieden massalee vormen aan te nemen. Ging het in 1942 nog om enkele tientallen, in
dee periode zomer 1942 - najaar 1943 liepen er zo'n tweehonderd weg van
hunn schip.129 Voor een deel valt die toename te verklaren uit de invoering
inn bezet Nederland van maatregelen met betrekking tot de Arbeitseinsatz.. Steeds meer Nederlanders kregen een oproep om zich voor werk in
Duitslandd te melden en probeerden daaraan te ontkomen door aan te
monsterenn op een Oostzeevaarder, om vervolgens in Zweden te deserteren.. Behalve vanaf Nederlandse kustvaarders, kon dat in toenemende
matee ook vanaf Duitse schepen. Om de Duitse troepen in Noorwegen te
bevoorradenn hadden de Duitsers een eigen vrachtvloot opgericht: de
Transportflottee Speer. Deze bestond uit enkele honderden Nederlandse
binnenvaartschepen,, die in het begin van de oorlog door de Duitsers gevorderdd waren om te gebruiken voor hun geplande invasie van Engeland.. Toen die werd afgeblazen, werden de schepen vanuit Delfzijl naar
Noorwegenn gesleept.130 De verdiensten waren hoog en het eten aan
boordd was overvloedig, hetgeen in die tijd van voedselschaarste een aantrekkelijkee bijkomstigheid was. Aanmonstering diende te geschieden via
dee fa. Koster Wesseloh en Wichman in Rotterdam. Omdat er voor deze
schepenn veel personeel nodig was, werd er niet zo nauw gekeken naar wie
zichh voor dit werk kwamen melden.
Speciaall voor de gelegenheidszeelieden, die sinds de Duitse maatregelenn van 1941 min of meer buitenspel stonden, bood deze ontwikkeling
nieuwee kansen. Iemand die deze kansen ten volle benutte, was de rechtenstudentt Pieter Hans Hoets, die in het voorjaar van 1943 was ondergedoken,, nadat hij had geweigerd de loyaliteitsverklaring te tekenen. Toen
err in mei een oproep voor werk in Duitsland volgde, besloot hij via Zwedenn te ontsnappen. Een monsterboekje verkreeg hij vrij eenvoudig via
hett ministerie van Scheepvaart in Den Haag. De overige papieren ver-
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zorgdee een relatie op het arbeidsbureau voor hem. Met hulp van de vader
vann een studievriend, die als bedrijfsjurist bij een Rotterdamse rederij
werkzaamm was, kwam hij aan een aanstelling als koksmaat op de Eem. De
laatstee hindernis was een onderzoek door de Gestapo, dat alleen gold
voorr bemanningsleden die hun eerste reis gingen maken. Samen met een
stuurmansleerlingg en de kapitein toog Hoets naar het kantoor van de
Gestapo.. In zijn oorlogsherinneringen, getiteld Vrijgevaren, beschrijft
Hoetss beeldend hoe dit Gestapo-onderzoek verliep:
Achterr een zwaar eikenhouten bureau zit een Sturmbannführer
vann de Waffen-ss. Zijn pet met het griezelige doodshoofdje ligt op
tafel.. Hij heeft een door de zon verbrande kop en bruin, kort gekniptt haar. Achter hem zie ik de Duitse vlag en een portret van
Adolff Hitler aan de muur hangen. Hij begint meteen de stuurmansleerlingg aan de tand te voelen. 'Wat doet je vader? Welke zeevaartschool?? Wie is het schoolhoofd? Anti-Duits? Waarom is dit je
eerstee reis?' 'Om vaartijd te halen,' zegt de leerling. 'Als je in Zweden
wegloopt,, wordt je uitgeleverd door de Zweden. Weer aan ons.
Staatt de doodstraf op,' zegt de Duitser.131
Naa een hint van de kapitein, dat hij haast had en dat zijn schip zich bij het
konvooii moest voegen, werd het onderzoek bij Hoets beperkt tot slechts
één,, in het Duits gestelde vraag: waarom hij naar zee wilde. Hoets deed
alsoff hij geen Duits sprak en antwoordde in het Nederlands en met gebaren,, dat hij ging varen omdat het aan boord goed van eten en drinken
was.. Hiermee was het onderzoek afgelopen en mocht de Eem vertrekken.. Op zaterdag 26 juni 1943 voer het schip de haven van Delfzijl uit met
negenn Duitse matrozen van de Kriegsmarine aan boord om het afweergeschutt te bedienen. Na het passeren van het Kielerkanaal verlieten de
Duitsee matrozen het schip en werd koers gezet naar Zweden. Op de
avondd van 13 juli 1943 ging Hoets in Holmsund (Noord-Zweden) nog
evenn de wal op, zogenaamd voor een afspraak met een Zweeds meisje.
Mett geld dat hij de vorige dag had verkregen uit de verkoop van zijn leren
jass en polshorloge kocht hij een buskaartje naar het naburige Umea.
Vandaarr nam hij de sneltrein naar Stockholm. In de Zweedse hoofdstad
aangekomen,, de volgende dag, nam hij direct een taxi naar het Nederlandss consulaat en rende in volle vaart het gebouw binnen:
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Ikk zie meteen een bord met gouden letters: Consulaat-Generaal
derr Nederlanden. Ik gooi de deur open en storm als een tornado
naarr binnen. Aan de muur hangt een portret van Koningin Wilhelmina.. De kanselier, een man van een jaar of veertig kijkt me stomverbaasdd aan. Dan begint hij geluidloos te lachen [...]: 'Welkom! Je
bentt veilig hier!' En ik besef dat ik er in geslaagd ben door de Duitse
verdedigingsliniee heen te breken. [...] Na drie jaar bezetting ben ik
weerr vrij!132
Behalvee door als zeeman te drossen, slaagden sommige Nederlanders
erinn naar Zweden te ontsnappen door zich als verstekeling aan boord van
kustvaarderss te verstoppen. Ook hierin nam de verzetsgroep Zwaantje
onderr leiding van de arts A. Oosterhuis uit Delfzijl het voortouw. Al in de
herfstt van 1941 was Isaac de Vries, een joodse reserveofficier die Oosterhuiss tijdens de mobilisatieperiode had leren kennen, verstopt onder de
scheepsvloerr van een van de betrokken coasters naar Zweden geholpen.
Ookk in 1942 werd incidenteel een enkele verstekeling meegenomen. Beginn 1943 besloot 'Zwaantje' echter om stelselmatig, naast berichten, elke
reiss vijf personen mee te nemen die wegens hun verzetswerk gezocht
werdenn of om wiens overkomst in Londen gevraagd werd. Eind mei 1943
vertrokk de eerste groep van vijf prominente verzetslieden, aan boord van
dee Hollandia onder kapitein Harrie Roossien. Het waren: Leendert Pot,
mr.. Ch. F. van Houten, ir. W. Lindenburg, jhr. mr. P. Six en jhr. H. Van
Wijck.. Zij brachten vele benauwde uren door in een lege watertank onderr het manschappenverblijf, terwijl boven hun hoofd de SD het scheepjee inspecteerde. Hun schuilplaats werd echter niet ontdekt en het vijftal
kwamm behouden in Zweden aan.133 Deze eerste groep verstekelingen was
ookk meteen de laatste, want in juli 1943 werden Oosterhuis en zijn medewerkerss verraden door een van de bij 'Zwaantje' betrokken coasterkapiteins,, E J.M. Aben. Daarmee kwam een einde aan de Zweedse weg.
Opp dat moment, zomer 1943, was het leger van vrijwilligers in Zweden zó
aangegroeid,, dat een snelle overtocht naar Engeland, zoals die Wim Bos
inn 1942 ten deel viel, niet meer mogelijk was. In de Engelse bommenwerpers,, die tussen Zweden en Engeland op en neer vlogen om diplomatieke
postt over te brengen, was er naast de bemanning per vlucht plaats voor
hooguitt een paar passagiers, die meestal op het bommenluik moesten
plaatsnemen.. Behalve dat de overtocht zekere risico's inhield, was het
ookk een zeer koude aangelegenheid, want om Duitse jachtvliegtuigen te
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vermijdenn moest er boven bezet Noorwegen erg hoog worden gevlogen.
Omdatt het in het hoge noorden tijdens het voorjaar en de zomer amper
donkerr wordt, konden de vluchten alleen gedurende het najaar en de
winterr plaatsvinden. Door al deze beperkingen ontstond een ellenlange
wachtlijst,, temeer daar de Nederlanders niet de enigen waren die om
passagee naar Engeland stonden te springen. Net als in het neutrale Zwitserlandd en Spanje hadden zich ook in Zweden grote groepen vluchtelingenn van allerlei nationaliteiten verzameld (hier vooral Noren en Polen),
diee allemaal naar Engeland wilden.
Sommigee ontsnapten kregen voorrang bij de overtocht naar Engeland,
bijvoorbeeldd omdat zij over belangrijke informatie beschikten. Zo werdenn vier van de hierboven genoemde vijf verstekelingen, in Zweden gearriveerdd in mei 1943, al in augustus - dus na slechts drie maanden - naar
Engelandd overgevlogen. Het gros van de Nederlanders in Zweden werd
echterr minder belangrijk geacht. Voor hen zat er niets anders op dan geduldd te oefenen en zich onderwijl nuttig te maken in het Zweedse arbeidsproces.. Hans Hoets werkte een paar maanden in een Nederlands
bollenbedrijj f in het Zuid-Zweedse Trelleborg en werd daarna door consull De Jong gevraagd in dienst te treden van de afdeling Stockholm van
hett Londense Bureau Inlichtingen (BI) als ondervrager. Een van zijn
chefss daar werd de hierboven genoemde verstekeling ir. W. Lindenburg.
BII Stockholm kreeg tot taak de vluchtelingen die zich in Zweden kwamenn melden te screenen, net zoals dat in Engeland gebeurde. Dit om
eventuelee Duitse spionnen te ontmaskeren, nog voor zij Engeland haddenn bereikt. Behalve spionnen verwachtte men ook de komst van Nederlandsee ss'ers, die - toen de Duitse opmars in Rusland stokte - wellicht
zoudenn kunnen gaan deserteren, om zich vervolgens in Zweden voor de
Nederlandsee strijdkrachten te melden.134
Mett zijn baantje in Stockholm had Hoets een zeer bevoorrechte positie
inn de wacht gesleept. Vrijwel alle Nederlandse vrijwilligers werden namelijkk naar de Zweedse bossen gestuurd, ver van Stockholm, om hout te
hakken.. Voor velen van hen was dat een flinke tegenvaller. Zo ook voor de
achttienjarigee matroos Harry Weelinck, die in augustus 1943 bij De Jong
zijnn opwachting maakte, nadat hij van de coaster Meeuw was gedrost. In
zijnn jeugdig optimisme had hij nog wel gedacht binnen twee weken in
Engelandd te zullen zijn. Toen De Jong Weelincks teleurstelling bemerkte,
zeii hij om hem op te beuren: 'Je denkt maar dat de bomen, die je velt, moffenn zijn!'135 Dat hielp niet echt, zeker niet toen Weelinck in het houthakkerskampp was gearriveerd en het zware, eentonige leven in de bossen aan
denn lijve ondervond:
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Vrijwilligerss c.q. Engelandvaarders in het houthakkerskamp Lundby Fogdo
inn Zweden (honderden kilometers ten noorden van Stockholm). Eerste rij:
uiterstt links: H. Ostendorf, 2de van rechts H. Maas, rechts daarvan J. Aslander.. Tweede rij: 2de en 3de van links: M.F. de Jong en M. Vos. Uiterst rechts:
F.W.. Camman. Foto: NiOD.

Hett werk was ingedeeld door een soort kampoudste. We zaten daar
mett 22 Nederlanders. Ontbijt en lunch werden je 's ochtends gelijktijdigg verstrekt. Je kreeg ook nog een knackebröd mee en een fles
melk.. Je bleef weg tot de avond. Het werk zelf, ach, de bomen moestenn goed vallen. Daarna werden ze in stukken gezaagd en met de
bijll bewerkt. In ons geval maakte je stapels hout van een kubieke
meter.. Als je zo'n stapel bij elkaar had, had je een kroon of drie verdiend.. Dat was toen ongeveer een gulden vijftig...136
Overr één kubieke meter hout deden Weelinck en zijn collega's bijna een
helee dag.
'ss Zomers vormden zwermen muskieten een ware plaag. Engelandvaarderr Gerard Ensink, die in dezelfde periode als houthakker actief was,
herinnertt zich:
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Hett bos barstte van de muggen, die je probeerde te ontlopen door
tweee bomen tegelijk te 'behandelen' en dan telkens van de een naar
dee ander te rennen. Je raakte echter gauw bekaf en kwam tot de
ontdekkingg datje immuun werd voor de steken en dus was het
geenn plaag meer...137
'ss Winters waren er andere problemen, zoals wandluizen in de houten
barakkenn en hevige sneeuwval, die het werk soms weken achtereen onmogelijkk maakten. Wat de vrijwilligers echter als grootste bezwaar zagen,, was het gevoel van isolement. De in totaal 15 kampen lagen tientallenn en soms honderden kilometers van de bewoonde wereld verwijderd.
Weekendverloff in Stockholm of een andere grote stadwas er dus niet bij.
Datt mocht trouwens ook niet van de Zweedse politie, die aan de vluchtelingenn een visum verstrekte dat slechts voor een klein aantal van de 24
Zweedsee provincies geldig was en bovendien een verblijf in de grote stedenn of militair belangrijke gebieden uitsloot. In de visie van de Zweedse
autoriteiten,, maar ook in die van consul De Jong zouden de vrijwilligers
inn een stad als Stockholm, waar het wemelde van Duitse spionnen, te veel
inn de gaten lopen en overlast veroorzaken. In de bossen zaten zij veilig en
voorall ver weg opgeborgen.
Hett spreekt vanzelf dat deze situatie onder de Nederlandse vrijwilligerss grote onvrede veroorzaakte. Sommigen gooiden het bijltje er letterlijkk bij neer en reisden stiekem toch naar Stockholm, waar zij als het ware
'onderdoken'' en een baantje zochten als schoonmaker, bordenwasser of
keukenhulp.. Anderen simuleerden een kwaal, waardoor zij voor het
houthakkerswerkk werden afgekeurd. Een kleine minderheid reageerde
mett balorig gedrag en maakte misbruik van de voorzieningen van het
consulaat-generaal.. Zo deed zich eind 1942 een geval voor, waarbij twee
Nederlandsee vrijwilligers de in Stockholm verstrekte 'winddicht gevoerdee jekker', bedoeld om ermee hout te hakken in de Zweedse bossen, onderhandss verkochten. Vervolgens meldden zij zich bij het consulaat in
Malmöö om een nieuwe jas te vragen. Consul De Jong maakte zich zeer
booss om dit soort gedrag en schreef begin 1943 verontwaardigd in een
brieff aan zijn superieuren:
Dee praktijk heeft mij geleerd, dat eene zogenaamde'Heldenvereering'' van deze aspirant-vrijwilligers volkomen misplaatst is. Sommigenn van hen hebben niets anders gepresteerd, dan domweg van
eenn vaartuig te drossen en op het Consulaat-Generaal de be-
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noodigdee ondersteuning te ontvangen om in veiligheid te komen.
Anderenn hebbenrisico'sgenomen en werden geholpen, terwijl naderhandd bleek, dat hun verleden alle aanleiding gegeven heeft tot
hett nemen van risico's. Het zij verre van mij om alle aspirant-vrijwilligerss hiermee te karakteriseren, doch wel om een beeld te geven
vann de mijns inziens overwegend egoïstische motieven, die thans
dee alhier aankomende aspirant-vrijwilligers kenmerken...138
Natuurlijkk bevonden zich onder de vrijwilligers in Zweden (De Jong
noemtt hen consequent 'aspirant-vrijwilligers' omdat hij anders van ronselenn kon worden beschuldigd) - als in elke willekeurige populatie minderr goede elementen. Maar waar De Jong te weinig oog voor had,
wass dat het verblijf in de bossen ook op de goedwillende meerderheid
demotiverendd werkte. Het is dan ook geen wonder, dat de animo om in
Engelandd dienst te nemen bij sommige vrijwilligers afnam, naarmate het
verblijff in Zweden langer duurde. Anderen raakten door het lange wachtenn eerder méér dan minder gemotiveerd. Harry Weelinck bijvoorbeeld
schreeff de ene verbitterde brief na de andere naar het consulaat, omdat
hijj het gevoel had dat hij zijn tijd zat te verdoen:
Ikk voel het verblijf hier in Zweden en ons leven alsof er geen oorlog
is,, als iets vernederends voor een vaderlander met goodwill. Terwijl
Hollandd bloedt en onze landgenoten en familieleden alles geven
voorr hun land, lopen wij hier rond zonder ook maar iets te kunnen
doen.. De wereld vecht voor vrijheid en wij eten ons dik en rond in
Zweden.. Dat is dan onze verdienste geweest, waarmee wij straks
naarr huis kunnen gaan...139
Opp het moment dat Weelinck deze brief schreef was hij, samen met 24
anderee vrijwilligers, uitverkoren om een cursus radiotelegrafie aan de
zeevaartschooll te Göteborg te volgen. Dit ter voorbereiding op een eventuelee opleiding tot geheim agent in Engeland.
Dee overgrote meerderheid van de Nederlandse vrijwilligers hield zich
echterr nog steeds en met groeiende tegenzin onledig met houthakken in
dee bossen. Sommigen van hen waren het wachten zó beu, dat zij besloten
dee overtocht naar Engeland zelf maar te regelen. Dit gold bijvoorbeeld
voorr Hans Schuiling, die in september 1943 samen met twee andere bemanningsledenn ten noorden van Kopenhagen in een reddingssloep zijn
schipp had verlaten. In zes uur tijd waren zij het Sont overgeroeid en in
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Zwedenn aangekomen. In december 1943 las Schuiling, inmiddels tewerkgesteldd als houthakker, in een krant dat een bepaald Zweeds vrachtschip
nogg vóór kerst vanuit Göteborg door de Duitse blokkade heen naar Canadaa zou vertrekken. Hij besloot zich met drie andere vrijwilligers als
verstekelingg op dit schip te verstoppen. Helaas werden zij door de Zweedsee politie ontdekt en na een wilde achtervolging ingerekend. De Nederlandsee consul in Göteborg kwam hen al spoedig 'bevrijden', waarna de
vierr via Stockholm opnieuw naar een houthakkerskamp werden gestuurd.140 0
Inn de periode dat Schuiling zijn ontsnappingspoging waagde, eind
i943>> werd de situatie van de vrijwilligers in Zweden iets draaglijker door
vanuitt Londen gedirigeerde veranderingen. De zorg voor de vluchtelingenn ging van consul De Jong over naar een nieuw opgericht Nederlandsenn Vluchtelingen Bureau in Stockholm, dat onder leiding kwam
vann de uit Londen overgekomen J. Middendorp. Deze was vóór de bezettingg directeur van de zeevaartschool te Den Helder geweest, maar had in
meii 1940 naar Engeland kunnen uitwijken. De eerste maatregel van Middendorpp bestond uit verhoging van de verdiensten van de houthakkende
vrijwilligerss en verplaatsing van de meest noordelijk gelegen kampen
naarr zuidelijker districten. Ook regelde hij, dat de'houthakkers' af en toe
eenn weekend in een stad mochten doorbrengen en daardoor even iets
anderss zagen dan bomen. Kerstmis 1943 nodigde hij een grote groep Engelandvaarderss uit voor een kerstviering in Stockholm, waar zij een
kerstgeschenkk van H.M. de Koningin kregen uitgereikt: een lederen portefeuille. .
Eenn afdoende oplossing voor het vervoer van Engelandvaarders van
Zwedenn naar Engeland was echter ook in het nieuwe jaar 1944 aanvankelijkk niet voorhanden. Onderwijl bleven de Nederlandse vrijwilligers toestromen.. Over de periode 1940-1945 werden er in totaal 969 geregistreerd. .
Inn deze fase waren dat niet meer alleen gedroste zeelieden, maar ook
eenn paar honderd Nederlandse arbeiders, die (al of niet onder dwang)
voorr de Organisation Todt (OT) in Finland hadden gewerkt. Nadat dit
landd ten gevolge van de Russische opmars uit de Duitse invloedssfeer
kwam,, staken zij massaal naar het neutrale Zweden over. Ook vanuit
Noorwegenn kwamen weggelopen o T-arbeiders de grens met Zweden
over.. Zij werden in het interneringskamp Rosöga bij Strangnas, ten zuidwestenn van Stockholm, opgesloten, waar werd onderzocht of zij wel als
vrijwilligerr voor de Nederlandse strijdkrachten konden worden geaccepteerd. .
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Inn de zomer van 1944 diende zich eindelijk een oplossing aan voor het
vervoersprobleemm naar Engeland, in de vorm van grote Amerikaanse
bommenwerperss (zogenaamde B-24 Liberators), die hun in Zweden gestrandee vliegtuigbemanningen kwamen ophalen. In de voorgaande
maandenn hadden er nogal wat Amerikaanse bommenwerpers na bombardementenn op Duitse steden op de terugweg in Zweden een noodlandingg moeten maken, waardoor zich al snel een contingent van enkele
honderdenn Amerikaanse vliegers in Zweden bevond. Onder Amerikaansee druk stond de Zweedse regering toe, dat er een luchtbrug werd opgezet
omm de Amerikaanse piloten naar Schotland over te brengen. Per keer
kondenn in een Liberator zo'n dertig man worden vervoerd. Na overleg
tussenn de Amerikaanse en Nederlandse regering kwam men overeen dat
allee Nederlandse vrijwilligers op korte termijn mee konden vliegen.
Voorr Hans Hoets brak dat langverwachte moment aan op 13 oktober
1944,, op de kop af 15 maanden nadat hij in Zweden was gedrost. Op de
avondd van die dag moest hij zich, samen met een andere Nederlandse
vrijwilliger,, melden op het vliegveld Bromma bij Stockholm. Op de
startbaann zagen ze twee reusachtige, zwartgeschilderde Amerikaanse
bommenwerperss met dubbele staartvlakken gereed staan. Vlak daarnaastt een driemotorige Junker van de Lufthansa met een hakenkruis op
dee staart:
Nuu lopen we op de grote zwarte vogels af. Even wachten we onder
dee enorme vleugel. Ik zie de Duitse piloot in de cockpit van de Junkerr naar ons zitten loeren. Daar gaan de bommenluiken open in de
buikk van de Liberator. Een voor één kruipen we naar binnen, wikkelenn ons in dekens op de banken. Dertig van ons gaan mee. [...] De
motorenn brullen, de machine trilt en wij zitten in het pikkedonker.
Zoo probeer ik maar wat te slapen. Maar ik voel me een beetje raar
enn gammel worden door de kou en gebrek aan zuurstof. [... ] Na
eenn vlucht van vijf uren landen we 's nachts om twee uur in Schotland.. Eindelijk ben ik dan ook Engelandvaarder geworden...141
Harryy Weelinck mocht twee weken later vertrekken, op 28 oktober 1944,
naa een gedwongen verblijf in Zweden van zo'n veertien maanden. Blijkbaarr werden er in deze periode behalve Amerikaanse militaire vliegtuigenn ook grotere Britse toestellen ingezet. Weelinck werd althans - samen
mett vier andere Nederlanders, drie Belgen en een Deen - vervoerd in een
Britsee Dakota, die als passagiersvliegtuig was ingericht. Zijn vlucht was
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daardoorr iets comfortabeler dan die van Hoets, maar even koud: bij het
vliegenn op grote hoogte daalde de temperatuur in de cabine tot 5 graden
onderr het vriespunt.142
Inn relatief korte tijd (de laatste maanden van 1944 en de eerste van
1945)) werden op deze wijze zo'n vierhonderd Nederlanders uit Zweden
naarr Engeland overgebracht. Toch zijn niet alle Zwedengangers uiteindelijkk ook Engelandvaarders geworden. Enkele honderden Nederlanderss zijn in Zweden gebleven. Een deel van hen werd door de Nederlandsee autoriteiten met opzet in Zweden gelaten, omdat het ging om mensen
diee vrijwillig voor de Duitsers in Finland of Noorwegen hadden gewerkt
off anderszins 'fout' waren gebleken. Maar er waren ook ongeveer honderdd bonafide vrijwilligers, die - hoewel zij op het consulaat in Stockholmm een verklaring hadden getekend waarmee zij vrijwillig dienst namenn bij de Nederlandse strijdkrachten - op het moment van vertrek
weigerdenn naar Engeland af te reizen. Sommigen waren door het lange
wachtenn niet langer gemotiveerd om dienst te nemen. Een veel voorkomendee reden was dat zij verkering hadden gekregen met een Zweeds
meisjee en hun kersverse verloofde niet in de steek wilden laten. Op het
consulaatt werd een zogenaamde 'zwarte lijst' bijgehouden met de namen
vann deze 'weigeraars'. Daarop zijn aantekeningen te lezen als: 'weigerde te
vertrekken',, 'weigerde pas op te zenden' of'op punt van vertrek pas kwijt.
Sterkk vermoeden moedwillig zoekgemaakt.'143 Met hun weigering om
naarr Engeland door te reizen pleegden deze Nederlanders contractbreuk,, iets waarmee sommigen van hen naderhand nog behoorlijk veel
lastt hebben gekregen, in de zin dat zij hun Nederlanderschap dreigden te
verliezen. .
Zijj vormden echter een minderheid. De meeste Nederlanders in Zwedenn wilden wél graag weg, blij eindelijk actief aan de strijd te kunnen
deelnemen. .
Tabell 10 (zie bijlagen) biedt een overzicht van de Engelandvaart via
Scandinavië,, uitgesplitst naar jaar. Het jaar 1943 springt er duidelijk uit
alss bottleneck. Door de toeloop van gedrosten in dat jaar ontstond een
grotee groep wachtenden, die niet zomaar naar Engeland kon worden
doorgesluisd.. De gemiddelde wachttijd van diegenen die in 1943 in Zwedenn arriveerden bedraagt dan ook ruim een jaar.
Vann de in totaal 528 Engelandvaarders die tijdens de oorlogsjaren volgenss mijn onderzoeksgegevens via Scandinavië naar Engeland kwamen,
hadd 71 procent een zeevarende achtergrond. Van die 71 procent (375 zee-
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varenden)) worden er 97 in het verhoor na aankomst in Engeland simpelwegg aangeduid als 'zeeman*. Bij de overigen wordt een nadere beroepsspecificatiee genoemd. Onder hen bevonden zich 7 kapiteins (van kust- en
sleepvaart),, 26 stuurlui, 35 scheepswerktuigkundigen en 61 stuurmansleerlingen.. Verder een hele reeks aan lager opgeleide zeevarenden: matrozenn (53), stokers (14), koks (9), motordrijvers (6) et cetera. Hoewel
visserss (32 in getal) een iets andere categorie vormen, zijn zij bij de zeevarendenn meegeteld.

Samenvatting:Samenvatting: wegen naar Engeland
Tijdenss de Tweede Wereldoorlog waren er grofweg drie wegen, die vanuitt Nederland naar Engeland leidden: de Noordzeeroute, de zuidelijke
routee en de Scandinavische route.
Dee nu volgende tabel geeft aan hoe de 1706 Engelandvaarders, van wie
dee gegevens de basis van dit onderzoek vormen, getalsmatig over deze
routess zijn verdeeld.
VerdelingVerdeling van 1706 Engelandvaarders over de diverse routes:
Noordzeee
zuidelijkee route
Scandinavischee route
overigg
routee onbekend

178
985
528
11
4

TOTAALL

1706

Dee weg over de Noordzee was het kortst. 178 Nederlanders (10,4 procent
vann de onderzoekspopulatie) zijn erin geslaagd via deze route Engeland
tee bereiken: 172 deden dat met een boot(je), zes met een (gestolen) vliegtuig.. Voorzover bekend zijn er in de jaren 1940-1945 in totaal 136 pogingenn gedaan om vanaf de Nederlandse kust met een bootje naar Engeland
overr te steken, waarvan er 31 slaagden (= 23 procent). De overige 105 pogingenn faalden, doordat de opvarenden aan de kust of op zee werden gearresteerdd of zijn verdronken. Het grootste aantal pogingen vond plaats
inn 1941, toen de kust door strenge bewaking weliswaar moeilijk te bereikenn viel, maar nog niet helemaal was afgesloten. Dit laatste gebeurde
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vanaff 1942, toen de bezetter met het oog op een geallieerde invasie begon
mett de aanleg van de zogenaamde Atlantikwall. Hoewel het aantal pogingenn hierdoor sterk daalde, was het succespercentage in 1942 en 1943
groterr dan in 1941 (respectievelijk 27 procent en 36 procent, tegen 15 procentt in 1941) en kwamen er per geslaagde overtocht meer mensen over.
Dee verklaring voor dit succes moet gezocht worden in een betere voorbereidingg en organisatie en in het 'omzeilen' van de zwaarbewaakte kust,
zodatt een van de gevaarlijkste onderdelen van de Engelandvaart over zee
(hett ongezien vervoeren van de boot naar de kust) kon worden overgeslagen.. Behalve van hele kleine scheepjes (en zelfs kano's), is er enkele
malenn gebruikgemaakt van een groter schip om de oversteek te maken.
Inn twee gevallen werden vissersschepen door verstekelingen gekaapt, in
éénn geval door de bemanning zelf.
Dee vraag welke factoren een poging tot Engelandvaart deden slagen
dann wel mislukken is moeilijk te beantwoorden. Natuurlijk hielpen een
zeewaardigee boot, een goede voorbereiding en kennis van navigatie mee
omm de overkant te halen, maar dit alles vormde geen garantie voor succes.. Onder de in totaal 31 groepjes die de overkant haalden, bevonden
zichh er verschillende waarbij niemand verstand had van navigatie, terwijll pogingen van ervaren zeelieden c.q. zeilers jammerlijk zijn mislukt
Verrewegg de meeste Engelandvaarders (57,7 procent) volgden de zuidelijkee route. Dat wil zeggen, dat zij clandestien via België, Frankrijk en
eventueell Zwitserland naar Spanje/Portugal reisden, om vandaar per
boott of vliegtuig naar Engeland verder te gaan. Van dit rijtje landen was
België,, net als Nederland, bezet, was Frankrijk gedeeltelijk bezet en warenn Zwitserland, Spanje en Portugal neutraal. De 'neutralen' vormden
voorr Engelandvaarders een soort tussenstations, waar zij buiten bereik
vann de Duitsers waren en vanwaar zij hun weg naar Engeland konden
c.q.. wilden voortzetten. Toch waren zij er niet volkomen veilig. Om hun
onafhankelijkheidd te behouden moesten de neutralen laveren tussen de
eisenn van nazi-Duitsland en de geallieerden, hetgeen zijn weerslag had
opp de manier waarop Engelandvaarders in die landen bejegend werden.
Hett clandestien reizen in oorlogstijd (dat wil zeggen: reizen zonder papierenn of met valse papieren) was gevaarlijk, omdat men grote kans liep
bijj illegale grensoverschrijdingen en bij controles in treinen et cetera te
wordenn gearresteerd. Daar staat tegenover dat Engelandvaarders veel
hulpp ontvingen van spoorweg- en douanepersoneel, geestelijken en anderenn die zij onderweg ontmoetten. Ook ontstonden - zowel in Nederland,, België als Frankrijk - georganiseerde ontsnappingslij nen, waarbij
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Engelandvaarderss van valse papieren en betrouwbare adressen werden
voorzienn en door een telkens wisselende passeur langs het hele traject
werdenn begeleid.
Engelandvaarderss langs de zuidelijke route hebben gemiddeld één jaar
enn drie maanden over hun tocht gedaan. Die lange reisduur heeft enerzijdss te maken met de enorme omweg (in kilometers), die zij moesten
makenn om Engeland te bereiken. De andere reden is, dat zij onderweg
langdurigg bleven steken, hetzij omdat zij in de gevangenis belandden,
hetzijj omdat hun de doorreis werd belemmerd. Een van de bottlenecks
wass Vichy-Frankrijk. Hoewel in naam onafhankelijk, was het Vichy-bewindd niet meer dan een marionet van de machtige Duitse buurman. Engelandvaarderss golden er dan ook als ongewenste vreemdelingen en
werdenn veelvuldig in gevangenissen en werkkampen opgesloten. De Nederlandsee diplomatieke vertegenwoordigers in Vichy-Frankrijk waren
overr het algemeen niet bijster actief om Engelandvaarders in deze moeilijkee omstandigheden bij te staan, al was hun speelruimte uiteraard beperkt.. Niettemin hebben ambtenaren als Joop Kolkman te Perpignan en
Sallyy Noach in Lyon enorm veel Engelandvaarders geholpen. Wanneer
Engelandvaarderss weer op vrije voeten waren, begon het wachten op visa
voorr Spanje en Portugal, die onder Duitse druk slechts mondjesmaat
werdenn afgegeven.
Ongeveerr dezelfde situatie deed zich voor in een andere bottleneck:
hett neutrale Zwitserland. Van de 985 Engelandvaarders via de zuidelijke
routee zijn er 358 via Zwitserland gegaan. Ook hier was het juist voor personenn in de dienstplichtige leeftijd bijna ondoenlijk om aan geldige reispapierenn te komen. Voorjaar 1942 hebben er enkele legale transporten
plaatsgevonden.. Toen eind 1942 het onbezette deel van Frankrijk alsnog
doorr de Duitsers werd ingenomen, was legaal verder reizen definitief van
dee baan. Voor zowel Engelandvaarders die rechtstreeks naar ZuidFrankrijkk waren gereisd, als voor degenen die zich in Zwitserland bevondenn (en ook voor diegenen die vanuit Nederland nog aan hun tocht
moestenn beginnen), bleef slechts één mogelijkheid over om Engeland te
bereiken:: illegaal de Pyreneeën over, naar Spanje.
Naa een zware tocht door dit gebergte, meestal onder leiding van een
passeur,, arriveerden Engelandvaarders hiermee in de derde bottleneck.
Hett Spanje onder leiding van Franco was officieel neutraal, maar stelde
zichh - zeker in de eerste oorlogsjaren - zeer deutsch-freundlich op. Dit
resulteerdee in een hard optreden van de Spanjaarden tegen Engelandvaarders,, die maandenlang in gevangenissen of in concentratiekamp
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Mirandaa de Ebro werden opgesloten. Ook in Spanje - zo krijgt men de
stelligee indruk - liet de hulp van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigerss aan Engelandvaarders te wensen over. Pas na 1942, toen de
krijgskansenn keerden ten gunste van de geallieerden, werd de Spaanse
houdingg ten opzichte van Engelandvaarders versoepeld. Eenmaal uit
Spaansee gevangenschap bevrijd, volgde voor Engelandvaarders opnieuw
eenn lange wachtperiode in Madrid, alvorens zij de laatste etappe naar Engelandd konden nemen. Eind 1943 greep de regering in Londen in, onder
meerr door het hoofd van Bureau Inlichtingen, J.M. Somer, naar Spanje/Portugall te sturen. Deze bedacht diverse sluipwegen om hen hetzij via
Portugal,, hetzij via Gibraltar naar Engeland te krijgen.
Bijnaa 31 procent van de totale groep Engelandvaarders uit dit onderzoekk koos voor de weg via Scandinavië. Het waren voornamelijk zeelieden,, die aanmonsterden op een kustvaarder die vanuit Delfzijl op Zwedenn of Noorwegen voer en daar van hun schip wegliepen. Vervolgens
melddenn zij zich als politieke vluchteling bij de dichtstbijzijnde Nederlandsee diplomatieke vertegenwoordiger. Meestal was dat consul-generaall A.M. de Jong in Stockholm, die hen als vrijwilliger voor de Nederlandsee strijdkrachten registreerde.
Inn het begin van de bezetting hebben enkele jongeren (voornamelijk
Leidsee studenten) in Delfzijl via de verzetsgroep Zwaantje van de huisartss A. Oosterhuis als zogenaamde zeelieden op kustvaarders kunnen
aanmonsteren.. De Duitsers namen echter al snel tegenmaatregelen, die
hett voor niet-zeevarenden heel moeilijk maakten om nog als bemanningslidd aan boord te kunnen komen. Later, in 1942/1943 gloorden nieuwee mogelijkheden, toen er veel personeel nodig was voor de zogenaamde
Transportflottee Speer. Deze bestond uit door de bezetter gevorderde Nederlandsee kustvaarders, die het bezette Noorwegen moesten bevoorraden. .
Nett als via de zuidelijke route, moesten ook Engelandvaarders via
Zwedenn lang wachten op verdere doortocht naar Engeland. De verbindingg met Engeland kon alleen per (post)vliegtuig plaatsvinden. Per keer
kondenn slechts een paar extra passagiers mee. De grote groep wachtende
vrijwilligerss moest zich intussen nuttig maken door in de Zweedse bossenn hout te hakken. Pas in de zomer van 1944 kwam er - in de vorm van
Amerikaansee bommenwerpers - voldoende capaciteit beschikbaar om
dee Engelandvaarders uit Zweden naar Engeland over te brengen.
Voorr alle routes geldt, dat er in 1940 nog maar heel weinig Engelandvaarderss vertrokken {zie grafiek 7). Veel mensen dachten (en hoopten) in
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diee tijd, dat de oorlog binnen enkele maanden zou zijn afgelopen. Anderenn waren pessimistischer en vreesden dat de oorlog definitief verloren
wass en dat het dus niet zinvol was een gevaarlijke reis naar Engeland te
ondernemen.. Pas toen duidelijk werd dat de oorlog langer ging duren en
datt Engeland standhield, begonnen zij plannen te maken voor hun tocht
naarr Engeland. Wat betreft de Noordzeeroute was 1941 het topjaar. In
19422 en 1943 waren vooral de twee andere routes 'in trek'. Omdat het echterr geruime tijd duurde voor een Engelandvaarder via de zuidelijke weg
off Zweden Engeland bereikte, waren degenen die tot medio 1942 arriveerdenn voornamelijk Engelandvaarders die de Noordzee waren overgestoken.. Misschien ligt hier het ontstaan van de latere beeldvorming rond
Engelandvaarders,, waarin altijd een sterk accent lag op degenen die letterlijkk varend naar Engeland kwamen.
Inn 1944 nam het aantal vertrekkende Engelandvaarders af, om in 1945
geheell tot stilstand te komen. Vanuit het door honger, kou en armoede
geteisterdee Nederland was reizen vrijwel onmogelijk geworden. Bovendienn was het overduidelijk dat de oorlog zijn einde naderde. In de twee
laatstee oorlogsjaren konden grote groepen wachtende Engelandvaarders
eindelijkk naar Engeland doorreizen: in 1944 vooral de Spanje- en Zwedengangers,, in het begin van 1945 diegenen die in Zwitserland waren
blijvenn steken.
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