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Misluktee pogingen tot Engelandvaart

Inn de nacht van 24 op 25 september 1941 lieten Willem Heilbron en Dolf
Scherpbier,, beiden student aan de Technische Hogeschool Delft, vanaf
hett strand van Katwijk een vouwkano te water. Hun bedoeling was daarmeee naar Engeland over te steken. Hun poging strandde echter al nog
voorr zij goed en wel begonnen was. De kano liep vol in de branding,
waarnaa het hun beter leek het plan af te blazen. Zij lieten de kano in wat
dieperr water achter, klauterden ongezien terug naar de boulevard en
maaktenn dat zij wegkwamen.1
Ruimm een maand later, op 30 oktober 1941, vertrokken de broers Hans
enn Rob Beekman, respectievelijk 22 en 18 jaar oud, richting Zwitserland.
Hanss was voormalig student aan de KMA te Breda. Zijn broer zat nog op
dee middelbare school. Beiden hadden het vaste voornemen zich in Engelandd bij de Nederlandse strijdkrachten aan te sluiten. Hun tocht verliep
voorspoedig,, tot zij op 6 november 1941 aan de Frans-Zwitserse grens
werdenn gearresteerd. Tot het einde van de oorlog bleven zij geïnterneerd:
eerstt in diverse Franse gevangenissen en vanaf de zomer van 1942 in een
Duitss concentratiekamp.2
Niett lang nadat de gebroeders Beekman in een Franse cel waren opgesloten,, deden op 14 november 1941 drie andere Nederlanders een poging
tott Engelandvaart vanuit Egmond aan Zee. Het waren E. Moltzer, G. J. van
derr Flier en C. Kolff, allen afkomstig uit de omgeving Heemstede/Bloemendaal.. Een van hun helpers was E. Hopman, inwoner van Egmond
aann Zee. Deze verklaarde na de oorlog ten overstaan van een notaris hoe
hijj de - speciaal voor deze overtocht gebouwde - zeilboot 's avonds met
paardd en wagen door de duinen naar het strand had getransporteerd en
hoee het groepje zonder problemen was vertrokken. Hoewel twee van de
driee opvarenden ervaren zeezeilers waren, hebben zij Engeland niet gehaald.. Of zij op zee werden gearresteerd of zijn verdronken is tot op de
dagg van vandaag nooit opgehelderd. Zij zijn spoorloos verdwenen.3
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Diezelfdee maand besloten ook nog vijf reserve- en/of beroepsvliegers
vann het wapen der Militaire Luchtvaart naar Engeland te ontsnappen. Zij
kozenn de zuidelijke route. Hun namen waren: Ch.A. den Hoed, G. Haspels,, E.A. Plate, jhr. B. Sandberg en J. Versteegh. In het Franse Poligny
werdenn zij gearresteerd en in een werkkamp vlak bij Lyon opgesloten.
Toenn het hun duidelijk werd dat de doortocht naar Spanje zo goed als
onmogelijkk was, ontsnapten zij uit het kamp en keerden zwaar teleurgesteldd naar Nederland terug.4
Rondd de 1700 Nederlanders zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog in
geslaagdd Engeland te bereiken. Veel meer dan 1700 deden daartoe een
poging,, maar hebben het einddoel niet gehaald. Vier van die mislukte
pogingen,, alle ondernomen binnen een tijdsbestek van zes weken in het
najaarr van 1941, staan hierboven beschreven. Uit deze vier voorbeelden
blijkt,, dat het 'falen' van deze Engelandvaarders aan zeer diverse oorzakenn te wijten viel en dat ook hun verdere lotgevallen verschillend waren.
Dee mensen uit het eerste en laatste voorbeeld kwamen er zonder kleerscheurenn van af, het tweede groepje zat voor de rest van de oorlog achter
traliess en prikkeldraad, maar overleefde, terwijl het derde groepje de pogingg tot Engelandvaart hoogstwaarschijnlijk met de dood moest bekopen. .
Hoeveell pogingen zijn er gedaan, waar en wanneer vonden zij plaats,
waardoorr mislukten zij, hoe werden gearresteerde Engelandvaarders bestraft:: en hoe verging het hen daarna? Het is moeilijk om op al deze vragenn een volledig antwoord te geven, al was het maar omdat iemand die
naarr Engeland wilde, daar immers niet mee te koop liep. Vaak wisten
zelfss familieleden niets van de plannen af. Wanneer de Engelandvaarders
inn kwestie hun avontuur niet zelf konden navertellen, dan bleef hun pogingg ook nadien voor de buitenwereld onzichtbaar. Zo weten wij alleen
vann het vertrek van Moltzer, Van der Flier en Kolff vanuit Egmond, doordatt een van de helpers er naderhand verslag van deed. Als deze helper de
oorlogg niet had overleefd, dan was deze poging nooit bekend geworden.
Hieruitt volgt, dat een deel van de mislukte pogingen tot Engelandvaart
nooitt zal kunnen worden achterhaald. Wat wél kan is: een zo actueel en
compleett mogelijk overzicht geven van de feiten die tot nu toe wél bekendd zijn geworden. Op die manier krijgen wij misschien enige indicatie
vann de omvang die dit verschijnsel heeft gehad.
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MislukteMislukte pogingen: oorzaken en gevolgen
Elkee vluchtweg had zijn eigen voetangels en klemmen, of om het anders
tee formuleren: elke route had zijn specifieke 'faalfactoren' die tot een mislukkingg konden leiden. Welke factoren dat waren, komt allereerst duidelijkk naar voren uit de ervaringen van Engelandvaarders die wél zijn aangekomen.. Een kleine 11 procent van hen had namelijk in de periode vóór
aankomstt in Engeland één of meer mislukte pogingen gedaan (zie tabel
11). .

Inn het verhoor dat hun in Londen werd afgenomen, werd naar eventuelee eerdere pogingen gevraagd. Dit levert een schat aan informatie op
overr de omstandigheden waaronder die pogingen plaatsvonden, de namenn van personen die erbij betrokken waren en de redenen waarom Engelandd destijds niet gehaald werd. Bij het tellen van eerdere pogingen tot
Engelandvaartt is de betekenis van het begrip 'eerdere poging' ruim opgevat.. Niet alleen vallen er pogingen onder waarbij Engelandvaarders
daadwerkelijkk vertrokken en vroeg of laat strandden; het omvat ook die
pogingenn die al tijdens de voorbereiding schipbreuk leden.5
Hett is niet verwonderlijk dat slechts een minderheid twee, drie of meer
pogingenn deed. Het vergde veel moed, improvisatietalent en doorzettingsvermogenn om het telkens opnieuw te proberen. Bovendien moest
menn over veel geluk beschikken om keer op keer uit handen van de Duitserss te kunnen blijven. Een van die vasthoudende Engelandvaarders met
eenn gelukkig gesternte was bijvoorbeeld de toen 30-jarige stewardess Ida
Veldhuyzenn van Zanten, die in 1941 maar liefst drie pogingen deed om
mett een bootje via de Noordzee weg te komen. De eerste keer, juli 1941,
wass zij door een communicatiefout niet ter plekke toen de boot vanaf de e
Hondsbosschee Zeewering zou vertrekken. Zij ontkwam door dit toeval
aann arrestatie, want een groot deel van de groep werd door de Duitse
kustwachtt ingerekend. De tweede poging, ook in de zomer van 1941, misluktee doordat het in de duinen verstopte bootje werd ontdekt. Bij de derdee poging vanuit Kijkduin in december 1941 ontkwam Ida opnieuw ternauwernoodd aan arrestatie en moest onderduiken. Hierna hield zij de
Noordzeee voor gezien en vertrok begin 1942 langs de zuidelijke route.
Dezee vierde poging, via Zwitserland, slaagde.6 Recordhouder is voorzoverr bekend D. Schlichte Bergen, die er - vóór hij in november 1943 in Engelandd arriveerde - vijf mislukte pogingen op had zitten: vier langs de
zuidelijkee route en één via Zweden.7
Dee meeste van die eerdere pogingen van later alsnog aangekomen En-
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gelandvaarderss vonden plaats via de Noordzee en de zuidelijke route.
Datt is althans de uitkomst, wanneer wij bijvoorbeeld de 148 Engelandvaarders,, die één mislukte poging deden rangschikken naar route (zie tabell 12).
Watt waren nu de 'faalfactoren'? De (weinige) Engelandvaarders, van wie
dee poging op de noordelijke route mislukte, waren niet in staat geweest
omm in Zweden van boord te gaan of waren, eenmaal gedrost, door de
Zweedsee politie opgepakt en naar het schip teruggebracht.
Bijj degenen, die het via de Noordzee probeerden valt op, dat een groot
deell al tijdens de voorbereiding moest afhaken. Zo waren er - zie de ervaringg van Veldhuyzen van Zanten - meerdere groepjes, die een bootje of
kanoo in de duinen hadden verstopt, tot het moment van vertrek zou zijn
aangebroken.. Regelmatig werd echter het vaartuig door de Duitsers ontdektt en in beslag genomen. Bij anderen liep de onderneming spaak,
doordatt het transport van de boot naar de kust mislukte, doordat toegezegdee hulp uitbleef of doordat men niet aan benzine of andere essentiële
benodigdhedenn kon komen. Een enkele keer zorgde bemoeienis van familieledenn voor het niet-doorgaan van de poging. Dit was het geval bij
Engelandvaarderr Albert Bleeker, destijds 19 jaar, die op de avond van
77 september 1940, samen met twee vrienden vanuit Castricum aan Zee
mett een reddingssloep de oversteek naar Engeland wilde maken. Een van
hen,, Ko Brandjes, had een afscheidsbrief aan zijn ouders geschreven en
aann een kennis gevraagd, om die brief de volgende ochtend op het ouderlijkk adres in de bus te doen. In plaats van de volgende ochtend bezorgdee deze de bewuste brief echter al 's avonds, waardoor de ouders van
Brandjess eerder op de hoogte waren dan de bedoeling was. Zijn moeder
schrokk vreselijk, liep huilend naar een naburig café en vertelde wat er aan
dee hand was, waarop de eigenaar dit nieuws doorspeelde aan de politie.
Eenn broer van Brandjes ging het groepje vervolgens achterna, om deze
ontwikkelingenn te melden. Toen de Engelandvaarders hoorden dat de
politiee op de hoogte was, durfden zij hun poging niet door te zetten en
gingenn terug naar huis. Daar wachtte hun geen vrolijke ontvangst. 'De
politie,'' zo vertelde Bleeker tijdens zijn verhoor in Londen,
wass al aan de deur geweest. Mijn vader gaf mij toen ik binnenkwamm een klap voor mijn hoofd en zei: Stommerik, als je iets doet,
doee het dan goed. Verder heb ik er niets van gehoord. Vader is nog
eenigee malen bij den ( N S B - )burgemeester moeten komen. Er is
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echterr niets van gekomen. Het dorp was er vol van en ik werd
'Tommy'' en 'Engelandvaarder' genoemd.8
Hett zou echter nog jaren duren vóór Bleeker werkelijk Engelandvaarder
werd.. In maart 1944 zag hij kans vanuit Duitsland, waar hij tewerk was
gesteld,, de grens naar Zwitserland over te steken. In januari 1945 kwam
hijj in Engeland aan. Ook Brandjes wist een weg naar Engeland te vinden
enn arriveerde begin 1944 via Zweden.
Noordzeepogingenn faalden vaak doordat de boot omsloeg, lek bleek te
zijnn of vastliep op een zandbank; verder door motorpech en uiteraard
slechtt weer. Met name een veranderende windrichting, waardoor de
boott naar de kust werd teruggedreven, bleek een cruciale factor. Onder
diee omstandigheden was het zaak om ongemerkt weer aan wal te komen.
Datt dit met enig geluk uitvoerbaar was, bewijst het voorbeeld van de
kanovaarderss aan het begin van dit hoofdstuk. Ook met een grotere boot
wistenn sommigen terug te keren, zonder te worden gearresteerd. In het
voorjaarr van 1941 deed Bob van der Stok een poging met drie anderen
vanuitt Zierikzee. Een van die drie was schipper van een klein vrachtscheepje,, dat grind vervoerde. In die grindhopen verstopten zich twee
passagiers,, Van der Stok deed zich voor als bemanningslid. Door onvoldoendee kennis van de Zeeuwse wateren en een ondeugdelijk kompas liep
dee boot vast op een zandbank. Toen zij de volgende ochtend door een
Duitss patrouilleschip werden aangehouden, voerden zij als excuus aan,
datt zij op weg naar Zierikzee met een lading grind, in het donker uit de
koerss waren geraakt en vastgelopen. In zijn memoires beschrijft Van der
Stokk hoe de Duitsers het schip vluchtig onderzochten;
Zee keken in het ruim en zagen inderdaad twee hopen kiezelstenen
enn niets meer. Kees en ik stonden op het achterdek met een zeer
stompzinnigee uitdrukking op het gezicht en we maakten wat hopelozenn gebaren met de handen. [...] We konden het nauwelijks geloven,, maar de Duitsers sloegen een touw om een zware kikker op
onzee schuit, peilden met onze paal het water en trokken de nu bijna
drijvendee schuit vrij van het zand en diep het water in. [„.] Wij riepenn terug 'Danke schön, danke schön', en met een handgebaar
wenktee de Duitser ons om onze'reis naar Zierikzee' te vervolgen.9
Terugg in Zierikzee gingen de Engelandvaarders in een drukke menigte in
dee haven van boord en maakten zich uit de voeten.
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Bijj pogingen via de zuidelijke route waren het andere factoren die tot
eenn mislukking leidden. Zo kwam het vaak voor, dat Engelandvaarders
zichh door geldgebrek of een 'gebrek aan contacten' gedwongen zagen
naarr Nederland terug te keren. Met gebrek aan contacten wordt bedoeld
datt de ontsnappingslijn waarlangs zij reisden het liet afweten of- indien
zijj 'op eigen houtje' reisden - dat zij geen betrouwbare adressen in een
volgendee plaats wisten te verkrijgen en daarom niet verder konden of
durfden.. Andere redenen om terug te gaan, waren ziekte of onvoldoende
beheersingg van de Franse taal. Sommige Engelandvaarders kregen onderwegg de stellige indruk dat verder reizen onmogelijk was en raakten
daardoorr zó gedesillusioneerd, dat zij uit eigen beweging naar Nederlandd teruggingen. Zo kwamen de aan het begin van dit hoofdstuk vermeldee militairen door arrestatie niet verder dan Lyon. 'In Fort de Chapoly'' aldus een van hen,
werdenn wij ingelijfd in een arbeidskamp en na 14 dagen overgebrachtt naar het kamp Lavallebonne (ten oosten van Lyon). Intussenn waren wij met de Nederlandse consul te Lyon in contact gekomenn en werd het ons duidelijk, dat het praktisch onmogelijk was
dee Spaansche grens over te komen. Toen zijn wij uit dit kamp ontsnaptt en teruggekeerd naar Nederland...10
Watt ook voorkwam, was dat onderweg gearresteerde Engelandvaarders
doorr de Duitse politie met hun familieleden in Nederland werden gechanteerdd en zo tot terugkeer werden gedwongen. A. Hafkamp bijvoorbeeld,, toen net 20 jaar oud, werd in juni 1942 in Bordeaux gepakt en kreeg
tee horen dat zijn vader in Nederland zou worden gegijzeld en zelfs doodgeschotenn als hij niet binnen drie weken terug zou gaan. Hafkamp keerde
daaropp terug, wachtte hij tot hij meerderjarig was en vertrok toen opnieuw.11 1
Kenmerkendd voor alle tot nu toe beschreven 'mislukkingen' is, dat deze
Engelandvaarderss weliswaar hun poging zagen stranden, maar er in
slaagdenn uit de handen van de Duitsers te blijven of (zie het voorbeeld
vann Hafkamp) na arrestatie toch weer op vrije voeten kwamen. Hierdoor
warenn zij in staat een nieuwe poging te wagen.
Vanzelfsprekendd waren er ook Nederlanders die het na een mislukte
pogingg tot Engelandvaart niét opnieuw probeerden, maar in de mislukkingg berustten. De reden daarvoor was meestal dat zij geen mogelijkhe-
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denn zagen voor een nieuwe poging. Ook kwam het voor dat hun persoonlijkee omstandigheden zich zodanig wijzigden, dat zij niet meer aan het
Engelandvarenn toekwamen. Zo werden de kanovaarders Heilbron en
Scherpbierr nog geen jaar na hun mislukte poging van september 1941
krijgsgevangenn genomen. Tot april 1945 zaten zij vast in een Duits krijgsgevangenkamp.. Andere gestrande Engelandvaarders raakten betrokken
bijj verzetsactiviteiten. Daardoor ontdekten zij, dat zij zich ook in Nederlandd al nuttig konden maken in de strijd tegen de bezetter en werd de
wenss om naar Engeland te gaan naar de achtergrond gedrongen. Dat die
wenss soms desondanks bleef sluimeren, blijkt uit de ervaringen van verzetsmann Gerard Tuilenaar uit Overveen. Hij schreef in 1941 een afscheidsbrieff aan zijn ouders en ging met twee vrienden van de verkennerij op
wegg naar Engeland. Zij kwamen echter niet verder dan het Zuid-Limburgsee Tegelen, waar een bekende van Gerards familie broeder was in het
aldaarr gevestigde klooster. De ouders van Gerard hadden inmiddels ook
all bedacht dat hij daar wellicht zou aankloppen en hadden het klooster
gebeld,, met het verzoek hun zoon - mocht hij Tegelen aandoen - direct
terugg naar huis terug te sturen. De kloosterlingen weigerden de jongens
daaropp over de grens te helpen en zo keerde het drietal noodgedwongen
terugg naar Overveen. Daar hield Tuilenaar zich - naast zijn werk als
broodbezorgerr - bezig met de verspreiding van ondergrondse blaadjes,
onderr andere Vrij Nederland. Toch zocht hij nog steeds een weg naar Engeland.. Hij liet zich dit ontvallen tegenover de man, die hem de illegale
bladenn toespeelde, waarop deze hem doorverwees naar een verzetsrelatie
inn Bloemendaal. Deze gaf hem enkele opdrachten, om te zien wat voor
vleess hij in de kuip had. Zo bracht Tullenaar geruime tijd door met het
dreggenn naar wapens in de Haarlemse Raamsingel. Van hulp bij zijn
voorgenomenn Engelandvaart kwam echter niets terecht, waarop hij het
plann uiteindelijk maar uit zijn hoofd zette.12
Voorr diegenen, die bij een mislukte poging tot Engelandvaart gepakt
werdenn en zich langdurig van hun vrijheid zagen beroofd, was de keuze
tussenn niet ofwel opnieuw vertrekken niet aan de orde. Hun wachtte een
kennismakingg met het Duitse strafrechtsysteem en een tocht langs gevangenissenn en kampen, die velen fataal zou worden.

M I S L U K T EE P O G I N G E N : O O R Z A K E N EN G E V O L G E N

l8l l

ArrestatieArrestatie en bestraffing van in Nederland gestrande
Engelandvaarders Engelandvaarders
Wanneerr Engelandvaarders bij hun poging tot Engelandvaart werden
gearresteerd,, was dat niet zelden een kwestie van ongelukkig toeval. Zij
haddenn de pech door de Duitse grenspolitie of- als het een poging over
zeee betrof- de kustwacht te worden opgemerkt en konden niet bijtijds
wegkomen.. Zo werd de achttienjarige Amsterdamse fietsenmaker Leo
Buss met drie vrienden in maart 1941 op het strand van Zandvoort gearresteerd,, omdat juist op het moment dat zij met hun bootje wilden vertrekkenn een aanval van Engelse vliegtuigen begon. Hierdoor gingen de
zoeklichtenn aan en werden zij ontdekt.l3
Somss was het daarnaast ook onervarenheid, die Engelandvaarders
partenn speelde. Diverse groepjes, die na een mislukte poging over zee ongezienn de wal hadden kunnen bereiken, werden later alsnog gearresteerd
omdatt de bezetter via de op het strand achtergelaten boot of daarin achtergeblevenn eigendommen hun identiteit kon achterhalen. Dit gold bijvoorbeeldd voor vier jonge mannen uit Den Helder, die op 15 februari
19422 uit Callantsoog vertrokken. Ongeveer drie kilometer uit de kust
kwamenn zij in een storm terecht, waardoor de mast afbrak. Toen hun
bootjee water begon te maken, besloten zij terug te keren. Zij kwamen
ongemerktt aan land en gingen lopend terug naar Den Helder. In hun
bootje,, dat op het strand achterbleef, stond echter nog een tas met hun
papieren,, die de Duitsers regelrecht op hun spoor zette. Nog diezelfde
dagg werden zij gearresteerd en in het Oranjehotel in Scheveningen opgesloten.144 Schrijnend is ook het verhaal van de toen twintigjarige student
Henkk Peper. Hij deed op 18 januari 1942 een ontsnappingspoging vanuit
Zandvoort,, samen met de student Ed Barten. Zij kwamen goed weg,
maarr door de extreme kou (het vroor die nacht 18 graden) kregen zij de
buitenboordmotorr niet aan de gang. Zij dreven terug naar de kust en
kwamenn aan land in wat Noordwijk aan Zee bleek te zijn. Halfbevroren
brachtenn zij zich via strand en duin, sluipend langs de daar gelegen Duitsee bunkers, in veiligheid. Tot hun geluk stond er - waarschijnlijk door de
strengee kou - niemand op wacht. Op dat moment ontdekte Peper dat hij
zijnn portefeuille, met daarin zijn papieren, had verloren. Hij dook onder
bijj kennissen van zijn familie. Toen er na een week nog geen Duitsers of
politiee bij zijn ouders aan de deur waren geweest, dacht hij dat het wel
veiligg was om naar huis terug te keren. Op 2 februari werd hij echter thuis
gearresteerdd door een rechercheur van de Zandvoortse politie, in op-
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drachtt van de Sicherheits Dienst (SD). 15 Barten, die tegenover Peper een
schuilnaamm had gebruikt kon niet door de Duitsers worden achterhaald
enn bereikte Engeland in 1943 via de zuidelijke route. Henk Peper daarentegenn bleef tot het einde van de oorlog gevangen.
Behalvee de ongelukkigen, die in het net van Duitse kust- en grensbewakingg bleven steken, viel ook een aantal Engelandvaarders als gevolg
vann verraad in Duitse handen. Zo zette de Sipo provocateurs in, die tot
taakk kregen Engelandvaart uit te lokken. Zij verspreidden daartoe het geruchtt dat zij een weg naar Engeland wisten. Wie daar serieus op inging,
bevondd zich al snel achter slot en grendel. Deze methode werd al vrij
vroegg in de bezetting toegepast. In oktober 1940 bijvoorbeeld werd reserveofficiervliegerr Harry Guyt met twee collega's op deze wijze in de val gelokt.. Zij raakten via tussenpersonen in contact met iemand die beweerde
voorr de Engelse geheime dienst te werken. Een Engels watervliegtuig zou
henn op een afgesproken plek oppikken. 'Maar,' zo zei een van de vliegers
inn een interview na de oorlog,
hett bleek, dat deze man niet deugde en voor de Duitsers werkte. We
liepenn dus zo in de armen van de Sicherheitspolizei, nog voordat
wee een watervliegtuig gezien hadden...16
Watt ook veel gebeurde, was dat V(ertrauens)Manner op slinkse wijze infiltreerdenfiltreerden in groepjes, die bezig waren met de voorbereiding van een
ontsnappingspogingg en zich voordeden als helper of zelfs mede-Engelandvaarder.. In overleg met de Sipo werd gezorgd voor geld om bijvoorbeeldd een boot te financieren. Op de dag van vertrek werd dan de hele
ploegg gearresteerd. Om het spel mee te spelen en geen achterdocht te
wekken,, ging niets de Sipo te ver. Bij een van die verraden Engelandvaarten,, op 20 mei 1943 vanuit IJmuiden, kreeg het arrestatieteam zelfs de opdrachtt zich als vissers te verkleden. Als zodanig stonden zij de Engelandvaarderss op het schip op te wachten. Voor de vorm werd ook een van de
verraders,, die zich als zogenaamde organisator van de tocht had opgeworpen,, gearresteerd. De Engelandvaarders in kwestie waren de broers
N.W.. en H.C. Beek, de broers W.G. en L.Ph. Reyntjes, D.H, van Eeghen
enn J. Roos. Naast deze zes werden ook nog drie helpers ingerekend.17
Hoee nu werden gearresteerde Engelandvaarders bestraft?
All direct op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, vaardigde de
Wehrmacht,, in de persoon van F. von Bock, Oberbefehlshaber der Hee-
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restruppee B , een drietal voorschriften uit, waarin grensoverschrijding als
strafbaarr feit werd aangemerkt.18 Nadat Nederland had gecapituleerd en
hett Duitse militaire bezettingsbestuur door een civiel bewind was vervangen,, deed ook rijkscommissaris A. Seyss-Inquart een verordening
overr dit onderwerp uitgaan. Op 6 juni 1940 bepaalde hij, dat het zonder
toestemmingg 'binnenreizen in en het uitreizen uit het bezette Nederlandschee gebied' verboden was.19 Welke straffen op overtreding zouden
volgenn werd in deze verordening niet omschreven. Dat gebeurde pas in
eenn aanvullende bepaling uit augustus 1941. 'Hij die onbevoegd het bezettee Nederlandsche gebied binnenreist of dit gebied uitreist', zo heette
hett daar, 'wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
off met geldboete van ten hoogste twintig duizend gulden'.20
Hoewell het verlaten van bezet gebied in feite dus vanaf de allereerste
bezettingsdagg strafbaar was gesteld, bestaat de indruk dat de bezetter tegenn overtreders van deze bepalingen aanvankelijk nog mild optrad.
Voorall als het om zeer jeugdige Engelandvaarders ging, werd in de eerste
oorlogsmaandenn het strafbare feit - illegale grensovertreding - nog wel
eenss als een kwajongensstreek afgedaan en niet voor de rechter gebracht.
Zoo kwamen enkele jonge Engelandvaarders, die zich in de zomer van
19400 bij de Nederlands-Belgische grens ophielden ervan af met een vermanendee toespraak door grenswachten en een waarschuwing, dat zij
zichh daar niet opnieuw moesten wagen.21 Memorabel is ook de actie van
dee broers Gideon en Jan Karel Boissevain, die later in de oorlog als leden
vann de Amsterdamse verzetsgroep es-6 zouden worden gefusilleerd. In
dee zomer van 1940 knutselden 'Gi' en 'Janka', toen negentien en twintig
jaarr oud, van twee houten vermouthvaten een vlot in elkaar, dat zij Diogeness doopten. Met dit vlot voeren zij eind augustus via het I Jsselmeer de
Waddenzeee op. Hun bedoeling was om tussen de eilanden Terschelling
enn Vlieland door de Noordzee op te gaan en met oostenwind naar Engelandd te varen. Maar eenmaal op de Waddenzee draaide de wind en liepen
zijj vast op een zandbank. Een reddingboot die toevallig in de buurt was,
opp zoek naar de bemanning van een neergestort Brits vliegtuig, pikte hen
op.. Vermoedelijk hadden de ondervragers van de Hafenüberwachungstellee Terschelling heel goed door wat de jongens van plan waren
geweest;; niettemin lieten zij de broers lopen. Wel moesten Gi en Janka
directt het eiland verlaten, omdat dit Sperrgebiet was, maar zelfs hun primitievee vaartuig, de Diogenes werd niet in beslag genomen.22
Langg heeft deze clementie van Duitse zijde echter niet geduurd. Van de
hierbovenn genoemde gearresteerde Engelandvaarders werden de acht-
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tienjarigee Leo Bus en zijn drie al even jonge metgezellen, na hun aanhoudingg in maart 1941 tot acht maanden tuchthuisstraf veroordeeld. Zij zatenn deze straf uit in de jeugdgevangenis Wittlich te Kleef en kwamen met
kerstt 1941 vrij. Daarmee kwamen zij er nog heel genadig van af, vergelekenn met later gearresteerde Engelandvaarders. Henk Peper, gepakt in februarii 1942, en ook de groep die in mei 1943 in I Jmuiden door verraad in
Duitsee handen viel, werden voor onbepaalde tijd via de kampen Amersfoortt of Vught naar Duitse concentratiekampen afgevoerd.
Dee steeds strenger wordende opstelling van de bezetter is echter slechts
eenn van de omstandigheden die invloed hadden op de strafmaat. Er was
nogg een andere factor die daarbij een grote rol speelde. Met een poging
tott Engelandvaart maakten Nederlanders zich vanuit Duitse optiek niet
alleenn schuldig aan ongeoorloofde grensoverschrijding (Unerlaubte
GrenzübertrittGrenzübertritt of Unerlaubte Ausreise), maar ook aan Feindbegünstigung,, een vergrijp dat levenslange tuchthuisstraf of zelfs de doodstraf tot
gevolgg kon hebben. 'Begunstiging van de vijand' en dus het toebrengen
vann schade aan nazi-Duitsland, in het bijzonder aan de Wehrmacht, was
eenn opzettelijk vaag gehouden begrip dat zich voor zeer uiteenlopende
interpretatiess leende. In haar proefschrift over de Duitse strafrechtplegingg in bezet Nederland, zet de historica G. von Frijtag Drabbe Künzel
helderr uiteen hoe in de praktijk 'elke handeling, die de Wehrmacht nadeell bezorgde of zou kunnen hebben bezorgd' als begunstiging van de
vijandd kon worden aangemerkt.'23 Bij Engelandvaart of een poging daartoee was het nadeel voor de Wehrmacht daarin gelegen, dat de Nederlanderr in kwestie in Engeland militaire inlichtingen over bezet gebied zou
verstrekkenn en zich bij het geallieerde leger zou kunnen aansluiten. In
beidee gevallen werd de vijand aanzienlijk bevoordeeld, of zoals een Duitsee rechter het formuleerde, 'Vorschub geleistet'.24
Vanwegee dit Feindbegünstigungs-aspect werden zaken van Engelandvaarderss dan ook vrijwel altijd voorgelegd aan Duitse militaire rechtbanken.. Meestal waren dat Duitse militaire rechtbanken in Nederland.
Inn enkele, zeldzame gevallen is hiervan afgeweken en werden de arrestantenn naar Duitsland overgebracht. Dit overkwam bijvoorbeeld
J.A.. Stijkel, leider van een verzetsgroep die zich met spionage bezighield.
Samenn met enkele medewerkers was Stijkel in april 1941 gepakt bij een
(verraden)) poging om met een bootje vol spionagemateriaal naar Engelandd te ontsnappen. In de dagen en weken na deze gebeurtenis werd nagenoegg de hele Stijkel-groep (ruim 40 personen) opgerold. Hun zaak
werdd voorgelegd aan het 'Reichskriegsgericht' in Berlijn, dat 32 van hen
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(onderr wie Stijkel) ter dood veroordeelde en de rest naar concentratiekampenn stuurde.25
Inn de regel waren het echter de in Nederland gevestigde Duitse krijgsradenn die zich bogen over Engelandvaarderszaken. Deze krijgsraden, die
all direct in mei 1940 waren ingesteld, hadden een tweeledige taak. Ten
eerstee moesten zij delinquente leden van de Wehrmacht berechten. Ten
tweedee konden zij zaken tegen Nederlandse burgers in behandeling nemen,, wanneer die geweld tegen leden van de Wehrmacht hadden gebruiktt of van anti-Duitse activiteiten werden verdacht. Elk Wehrmachtsonderdeell had zijn eigen rechtbank: die van de Duitse luchtmacht heette
voluitt 'Feldgericht des kommandierenden Generals- und Befehlshabers
imm Luftgau Holland'26, kortweg Luftgaugericht genoemd, die van de marinee heette het Feldgericht des Marinebefehlshabers in den Niederlanden,277 kortweg Marine(kriegs) gericht genoemd; het leger ten slotte had
hett Feldgericht des Kommandeurs der Truppen des Heeres,28 kortweg
Heeresgerichtt genoemd. Hoogste autoriteit van deze krijgsraden was
Wehrmachtsbefehlhaberr F. Christiansen, die elk vonnis moest bekrachtigenn en als enige het recht bezat gewezen vonnissen terug te wijzen en te
beslissenn over eventuele gratieverzoeken.
Nadatt eind mei een civiel bestuur onder leidingvan Seyss-Inquart zijn
intredee had gedaan, werd bestrijding van anti-Duitse activiteiten gepleegdd door Nederlandse burgers het terrein bij uitstek van civiele Duitsee rechtbanken: het Landes- en Obergericht.29 Dit betekende echter niet,
datt de taakstelling van de krijgsraden op dit gebied beëindigd werd. Zij
blevenn bevoegd in zaken tegen niet-Duitsers, wanneer het strafbare feit
zichh richtte tegen de Wehrmacht, tegen leden of personeel van de Wehrmachtt of in Duitse gebouwen was gepleegd.30 Aan dit soort zaken haddenn het Luftgau-, Marine- en Heeresgericht hun handen vol: alleen al in
dee periode 15 juni tot en met 15 september 1940 behandelden zij gezamenlijkk circa 650 zaken tegen Nederlandse burgers. De aanklacht luidde
veelall belediging van of gebruik van geweld tegen Duitse militairen, sabotagee (doorknippen van kabels) of Feindbegünstigung, waaronder En gelandvaart.311 Voor welke van de drie krijgsraden een gearresteerde Engelandvaarderr terecht moest staan, was moeilijk vooraf te voorspellen.
Generaall Christiansen was van mening, dat een zaak wegens 'begunstigingg van de vijand' moest voorkomen bij die krijgsraad, die het meest
doorr het gepleegde strafbare feit benadeeld werd. In de praktijk was het
echterr vooral de geografische afstand, die bepaalde waar de zaak in behandelingwerdd gegeven.32 Zo werden veel op zee of aan de kust gegrepen
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Engelandvaarderss berecht door het in Scheveningen gevestigde Marinegericht. .
Omdatt Feindbegünstigung als een zwaardere overtreding gold dan 'illegalee grensoverschrijding', kon een Engelandvaarder die van het eerste
vergrijpp beschuldigd werd, hogere straffen verwachten. Het leek dus een
verstandigee tactiek om tijdens de verhoren door Duitse politie-instantiess niet toe te geven, dat men naar Engeland had willen gaan om daar
dienstt te nemen.
Dee meeste gearresteerde Engelandvaarders hebben dat dan ook niet
gedaan.. Zij verzonnen een uitvlucht om hun gang naar Engeland te verklaren.. Zo zeiden diegenen met familie in Nederlands-Indië vaak dat zij
niett naar Engeland hadden gewild om dienst te nemen, maar om van
daaruitt naar deze kolonie te kunnen doorreizen. Henk Peper, bijvoorbeeld,, gaf tegenover de s D 'er die hem ondervroeg als reden voor zijn vertrekk op, dat hij ruzie had met zijn vader en naar Indië wilde, waar een
oomm van hem woonde die hem een baan had beloofd.33
Anderenn gaven wél toe dat zij zich bij de geallieerde strijdkrachten
haddenn willen aansluiten. Soms gebeurde dit onder druk van de Duitse
ondervragers.. Ik heb echter de indruk dat dit vaak een gevolg was naïviteitt en onwetendheid van de betrokken Engelandvaarders. Aan Feindbegünstigungs-zakenn werd van Duitse zijde namelijk geen enkele ruchtbaarheidd gegeven.34 Veel arrestanten zullen daardoor vermoedelijk niet
gewetenn hebben, welke antwoorden verzwarende omstandigheden voor
henn opleverden en welke antwoorden minder belastend waren.Bij een
enkelingg was het spreken van de waarheid een vorm van stoer gedrag.
Datt was bijvoorbeeld het geval bij H.J.C. Princen (1925-2002), beter bekendd als Poncke Princen, die enkele jaren na de oorlog een omstreden figuurr zou worden door als Nederlands dienstplichtig soldaat tijdens de
politionelee acties in Indonesië de zijde van de Indonesische Republiek te
kiezen.. In 1943, hij was toen 17, deed hij zijn tweede poging om naar Engelandd te komen. Een kapelaan uit Maastricht wees hem een goede plek
omm de Belgische grens te overschrijden en drukte hem op het hart zich
voorr smokkelaar uit te geven als hem iets gevraagd werd. Bij de grens liep
hijj echter regelrecht in de armen van de Feldgendarmerie. 'Het waren,'
schrijftt Princen,
tweee oudere kerels en niet eens onvriendelijke. Natuurlijk had ik de
raadd van de kapelaan moeten opvolgen en zeggen dat ik in België
shagg wilde gaan kopen, wat weliswaar illegaal is, maar beduidend
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minderr riskant dan de waarheid vertellen. Niet uit liefde voor de
waarheid,, maar om te bewijzen hoe dapper ik was, zei ik dat ik me
wildee aansluiten bij mijn eigen leger, alsof ik daar applaus voor kon
verwachten.. Ze waren niet onder de indruk en brachten me naar de
Sicherheitss Polizei in Maastricht.35
Princenn werd wegens Feindbegünstigung tot anderhalf jaar cel veroordeeldd en zat tot het einde van de oorlog gevangen in Bochum.
Tweee andere gearresteerde Engelandvaarders die van hun intenties
geenn geheim maakten, waren RJ. de Lint en G. de Josselin de Jong, beiden
alss ingenieur afgestudeerd aan de TH Delft. Zij werden tijdens een pogingg per kano in september 1942 door de Kriegsmarine onderschept.
Toenn de kapitein zich over de verschansing boog en hun vroeg waarheen
zijj op weg waren, antwoordde De Lint: 'Nach Engeland.' Toen hun bij een
uitgebreiderr verhoor in de haven van Hoek van Holland de vraag werd
gesteldd of zij dienst hadden willen nemen bij het Nederlands Legioen,
antwoorddenn zij bevestigend. Verder verklaarden zij, zo beschrijft De
Lintt in zijn dagboek,
datt [zij] geen sabotage of spionage hadden gepleegd, maar met
openn vizier wilden strijden en verder dat [zij] de tocht geheel alleen
haddenn voorbereid en uitgevoerd, zonder de geringste hulp van
anderen,, daar [zij ] de verantwoording daarvoor nooit zouden hebbenn willen dragen...36
Uitt het dossier met betrekking tot de berechting van De Lint en De Josselinn de Jong door het Marinekriegsgericht blijkt, dat met name functionarissenn van de Kriegsmarine sympathie en zelfs bewondering voelden
voorr het principiële standpunt van deze twee Engelandvaarders:
Diee Haltung der Angeklagten im Vorverfahren und vor Gericht
warr soldatisch. Sie machen aus ihrer Uberzeugung keinen Hehl
undd stehen zu ihrer Tat. Sie ausserten sich offen in einer bescheidenenn Selbstverstandlichkeit ohne jede Phrase.37
Wellichtt is het aan deze lovende woorden te danken dat het op 30 oktober
19422 tegen deze twee Engelandvaarders uitgesproken doodvonnis later
werdd omgezet in 15 jaar tuchthuis. 38
Hadd de gearresteerde Engelandvaarder een militaire achtergrond, dan
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werdd hem de poging tot Engelandvaart extra zwaar aangerekend. Beroepsmilitairenn werd niet alleen Feindbegünstigung ten laste gelegd,
maarr ook het feit dat zij het in juli 1940 gegeven erewoord hadden geschonden.. Door ondertekening van de 'erewoordverklaring' (zie hoofdstukk 1) hadden zij immers beloofd voor de duur van de oorlog niets tegen
dee bezetter te zullen ondernemen. In ruil daarvoor hadden zij zich destijdss niet in krijgsgevangenschap hoeven te begeven. Met hun poging tot
Engelandvaartt hadden zij in Duitse ogen hun woord gebroken. Deze beroepsmilitairenn waren zich hiervan terdege bewust. Voor het geval zij bij
hunn ontsnappingspoging zouden worden gepakt, hadden velen dan ook
all van tevoren een ontlastende verklaring bedacht. Ook in die uitvluchtenn speelde dikwijls Nederlands-Indiè" een rol. Zo gaf de marineofficier
J.NJ.. van der Meij, die in september 1941 werd gearresteerd bij een pogingg om met een bootje weg te komen, direct toe dat hij naar Engeland
hadd gewild. Van daaruit, betoogde hij, had hij echter naar Indië willen
gaann om daar dienst te nemen. Omdat Indië (nog) niet bij de oorlog betrokkenn was, had hij aangenomen dat hij daarmee niet in strijd handelde
mett de door hem afgegeven erewoordverklaring.39
Bijj reservemilitairen en dienstplichtigen lag het anders. Zij hadden
geenn erewoordverklaring hoeven afleggen. Degenen onder hen die in de
meidagenn krijgsgevangen waren genomen en naar Duitsland waren afgevoerd,, waren zelfs zonder dat zij erom gevraagd hadden op de trein
naarr huis gezet. Dit bood deze laatste groep de kans om - wanneer zij wegenss Engelandvaart terechtstonden - ter verdediging aan te voeren dat
zijj nog krijgsgevangenen waren. Volgens de Conventie van Genève
mochtenn krijgsgevangenen namelijk niet voor een poging tot ontvluchtingg worden gestraft. De Haagse advocaat C.R.C. Wijckerheld Bisdom,
diee tijdens de bezetting diverse Engelandvaarders (onder wie Van der
Meij)) verdedigde, memoreert echter dat de aanspraak op de juridische
statuss van krijggevangene meestal niet door Duitse rechters werd erkend.. Met de terugkeer van de krijgsgevangenen in Nederland, zo betoogdenn deze rechters, kwam ook een einde aan hun juridisch krijgsgevangenschap.. Deze redenering werd gelogenstraft door de oproep van
Wehrmachtsbefehlhaberr Christiansen in april 1943 aan Nederlandse militairenn om zich aan te melden voor terugvoering in krijgsgevangenschap.. Bisdom concludeert, dat al het gedelibereer rond de krijgsgevangenenstatuss weinig succes opleverde. Een verzoek tot erkenning als
krijgsgevangenee werd meestal kortweg geweigerd onder verwijzing naar
dee oorlogssituatie of er werd in het geheel niet op gereageerd.40
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Vann de drie Duitse krijgsraden trad het in Amsterdam gevestigde Luftgaugerichtt het strengste op tegen Engelandvaarders: menigmaal heeft
dezee rechtbank zware vrijheidsstraffen of zelfs de doodstraf tegen hen
uitgesproken.. Dit valt wellicht te verklaren uit het feit dat het Luftgaugerichtt veruit de meeste'politieke zaken' heeft behandeld. Bijna alle grote
processenn tegen verzetsgroepen uit de eerste oorlogsjaren (tegen de Geuzen,, de oD, de Vrij Nederland-groep en de ParooJ-groep) speelden zich af
inn het gebouw van het Luftgaugericht. Van de 213 personen, die na een
vonniss van een Duitse militaire rechter zijn gefusilleerd (niet alleen Engelandvaarderss dus), waren er 179 door het Lufgaugericht ter dood veroordeeld.41 1
Hett Marine- en Heeresgericht waren wat terughoudender tegenover
Engelandvaarders,, wat overigens niet wil zeggen dat door deze krijgsradenn geen doodvonnissen zijn uitgesproken (zie de reeds genoemde zaak
tegenn De Lint en De Josselin de Jong). Maar zelfs als de aangeklaagden
militairenn waren, hebben sommige rechters van deze gerechtshoven zich
relatieff gematigd opgesteld. In de zaak tegen de in september 1941 gearresteerdee groep marineofficieren, waartoe Van der Meij behoorde, wilde
hett Marinekriegsgericht tot twee keer toe niet verdergaan dan een veroordelingg tot twee jaar tuchthuis. Dit tot groot ongenoegen van generaal
Christiansen,, die weigerde deze vonnissen te bekrachtigen. Hij was van
oordeell dat Nederlandse militairen die naar Engeland probeerden te
ontsnappen,, de doodstraf verdienden. Uiteindelijk werden Van der Meij
c.s.. begin 1943 door het Heeresgericht veroordeeld tot vier jaar tuchthuis
mett aftrek van voorarrest.42
Datt sommige Duitse militaire rechters zich gematigd opstelden in zaken
tegenn Engelandvaarders, had helaas weinig en - naarmate de oorlog langerr duurde - steeds minder effect op de wijze waarop Engelandvaarders
daadwerkelijkk bestraft werden. Achtergrond hiervan was een beleidswijzigingg in de Duitse strafrechtspraak, die vanaf eind 1942 merkbaar werd.
Omdatt de Duitse krijgsraden door het grote aantal 'politieke zaken'
overbelastt raakten, werd besloten om de minder belangrijke zaken niet
meerr voor de rechter te brengen, maar door de Duitse politie te laten afhandelen.433 Ook voor 1942/1943 had de Sipo overigens al grote bemoeieniss met het strafproces. Bij groepsprocessen kwam het geregeld voor,
datt enkele verdachten niet aan de rechter werden overgedragen. Zij werdenn 'abgetrennt bis weiteres Verfahren' en bleven in handen van de politie.. Bepaalde categorieën van verdachten, zogenaamde 'gemeingefahrli-
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chee Elementen' mochten door de Sipo zelf, buitengerechtelijk, worden
bestraft.. Aanvankelijkk ging het om joden en communisten, later ook om
onderduikerss en (veel van) hun helpers. 44 Ook Engelandvaarders werdenn meer en meer zonder tussenkomst van een rechter bestraft. Dat was
inn Duitse ogen de snelste en meest efficiënte manier om hen geruisloos
enn snel uit de samenleving te verwijderen.
Iemandd die dit aan den lijve ondervond, was Henk Peper, gearresteerd
inn februari 1942. Op 24 maart 1942 schreef hij in de gevangenis aan de
Weteringschanss te Amsterdam in zijn dagboek:
Ikk begrijp [... ] niet best wat ze met mij van plan zijn. Eigenlijk heb
ikk toch niets bijzonders misdaan en hebben ze er niets aan mij gevangenn te houden. Ik ben voor hun toch geen gevaar. Dit heb ik
hunn reeds herhaaldelijk gezegd. Zij gaven dat ook toe, maar lieten
mee toch niet vrij...45
Peperr wist niet dat zijn vader op dat moment met behulp van een advocaatt pogingen deed om zijn zoon vrij te krijgen. De advocaat was echter
niett in staat te achterhalen door welke instantie Henks zaak zou worden
behandeld.. In juni 1942 kreeg vader Peper het dringende advies om in
zijnn eigen belang geen verdere pogingen ten behoeve van zijn zoon in het
werkk te stellen. In oktober 1942, na acht maanden voorarrest, werd Henk
Peperr plotseling - en zonder enige vorm van proces - via Amersfoort
naarr Duitsland afgevoerd.

ArrestatieArrestatie en bestraffing van Engelandvaarders buiten
Nederland Nederland
Veell Engelandvaarders die de zuidelijke route volgden werden onderweg,, in België of Frankrijk, gepakt. Zij vielen bij controles in treinen of
opp stations door de mand of werden op heterdaad betrapt terwijl zij probeerdenn clandestien een grens over te steken. Dat waren er nogal wat: de
grenss tussen Nederland en België, die tussen België en Frankrijk, in
Frankrijkk zelf de demarcatielijn en ten slotte de grens tussen hetzij
Frankrijkk en Zwitserland, hetzij Frankrijk en Spanje. Ook hier was het
vaakk ongelukkig toeval dat het lot van Engelandvaarders bepaalde. Dat
bleekk bijvoorbeeld bij de aan het begin van dit hoofdstuk vermelde gebroederss Beekman, die vlak bij de Zwitserse grens twee douanebeamb-
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tenn tegenkwamen. Aanvankelijk waren die heel gemoedelijk. Zij geloofdenn het verhaal van de twee Nederlanders, dat zij op zoek waren naar
werkk op het platteland en waren zelfs bereid een 'Sonderausweis' voor
henn uit te schrijven, waarmee zij officieel toegang tot het grensgebied
kregen.. Tot een van de douaniers uit nieuwsgierigheid het Nederlandse
persoonsbewijss van Hans Beekman nader wilde bekijken. 'Tot ons aller
verbazing,'' schrijft Beekman in zijn memoires,
viell daar ineens een 50-mark biljet uit. Dat was er aan het begin van
dee reis waarschijnlijk per ongeluk in terechtgekomen en tijdens het
wisselenn in St. Quentin niet door mij opgemerkt. Onze beide douanierss werden toen plotseling wild, wij waren gemene 'Devisenschmuggler'' en werden meteen van top tot teen gefouilleerd en
toenn kwamen mijn kompas, verrekijker en militaire papieren voor
dee dag...
Dee douaniers besloten hun arrestanten naar de 'Kommandantur' in St.
Hippolytee te brengen, waar de Geheime Feldpolizei gevestigd was. De
politiemann die hen daar ondervroeg, begreep - anders dan de goedgelovigee douaniers - direct hoe de vork in de steel zat en voegde de Engelandvaarderss toe: 'Na, du wolltest Willemienchen besuchen, was?'46
Nett als in Nederland zijn ook in België en Frankrijk veel Engelandvaarderss als gevolg van verraad gearresteerd. Op zoek naar hulp klamptenn zij onderweg soms de verkeerde mensen aan, die hen vervolgens aan
dee Duitsers uitleverden. Ook wanneer zij hun lot in handen legden van
georganiseerdee ontsnappingslijnen, dreigde dit gevaar. De s D probeerde
uitt alle macht in dergelijke verzetsorganisaties te infiltreren en wanneer
datt gelukt was, werden alle betrokkenen, helpers én degenen die de hulp
ontvingen,, ingerekend. Zo werd de latere journalist W.L. Brugsma (19221997)) begin 1944 in Parijs gearresteerd toen de escapelijn, waarlangs hij
reisde,, werd opgerold. Ook de aardige, bejaarde Franse dame, bij wie
Brugsmaa in afwachting van de verdere reis was ondergebracht, werd gearresteerdd en zonder pardon naar een concentratiekamp gezonden. Zij is
inn Ravensbrück overleden.47
Tott in de Pyreneeën aan toe werd door de Duitsers fanatiek jacht gemaaktt op diegenen die door de mazen van het net probeerden te ontsnappen.. Engelandvaarder S. Timmers Verhoeven maakte zo'n drijfjacht
meee in februari 1944. Met een groep van 35 man onder leiding van twee
gidsenn was hij de Pyreneeën in getrokken. Het konvooi bestond onder
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meerr uit Amerikanen, Engelsen, Belgen, Fransen en Nederlanders en
wass georganiseerd door de organisatie Dutch-Paris. Tijdens hun tocht
werdenn zij plotseling overvallen door een Duitse grenspatrouille. Het is
nooitt opgehelderd of dit het gevolg was van verraad of een toevallige samenloopp van omstandigheden. In een terugblik op zijn Engelandvaart
beschrijftt Timmers Verhoeven hoe de overval begon, op het moment dat
eenn deel van de groep buiten stond bij de cabane (berghut) waar zij de
nachtt hadden doorgebracht:
Opp dat moment gaf Palot [een van de twee Franse gidsen, ad\ een
alarmtekenn [...], want hij zag de oren van een herdershond achter
eenn rotsblok, duidelijk behorende bij een vijandelijke patrouille.
Enn toen gebeurde er van alles tegelijk. Ik zag Palot onderlangs door
dee hoge sneeuw voor zijn leven rennen. Er vielen schoten en ik zag
hemm vallen. We dachten dat hij was geraakt, maar hij stond meteen
weerr op en verdween in westelijke richting, f...]48
Dee groep raakte nu gesplitst. Enkelen van de deelnemers die buiten stondenn gingen de cabane in, om degenen die daar nog lagen te slapen te
waarschuwen.. De rest zocht - evenals de tweede gids - een goed heenkomen.. Ook de Duitse patrouille splitste zich op. Een deel ging de vluchtendenn met herdershonden achterna, een ander deel ging over tot arrestatie
vann de mannen, die in de cabane als ratten in de val zaten.49 Van degenen
diee wegrenden, werd een deel door de gidsen teruggevonden en alsnog
naarr Spanje gebracht. Timmers Verhoeven en nog een andere Nederlanderr hoorden daar niet bij. Zij probeerden op eigen houtje de grens over te
komen,, maar moesten wegens uitputting en bevriezingsverschijnselen
afhaken.. Na in een naburig grensdorpje te zijn opgevangen, keerde Timmerss Verhoeven begin maart naar Toulouse terug. Op 28 maart deed hij,
mett een andere groep onder leiding van een gids, opnieuw een poging
omm de Pyreneeën te passeren. Nu bereikte hij Spanje wel. De groep, die in
dee cabane was gearresteerd, werd in de gevangenis van Toulouse opgeslotenn en van daaruit naar Duitsland afgevoerd.
Watt totnogtoe gezegd werd over de bestraffing van in Nederland gearresteerdee Engelandvaarders geldt in grote lijnen ook voor diegenen die
onderweg,, in België of Frankrijk, tegen de lamp liepen. Wel moet wordenn opgemerkt dat het verschil uitmaakte waar en door welke instantie
Engelandvaarderss werden opgepakt en in welke fase van de oorlog dit
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gebeurde.. Ook hier valt een ontwikkeling te bespeuren van een aanvankelijkk gematigde naar een steeds zwaardere bestraffing. Velen die in de
eerstee oorlogsjaren in onbezet Frankrijk door de Vichy-politie werden
gegrepen,, konden - na een kortdurende hechtenis in een Franse gevangeniss of werkkamp - hun reis naar Engeland vervolgen. Anderen werden
-- zoals beschreven in het hoofdstuk 3 - gedwongen om dienst te nemen
inn het Franse Vreemdelingenlegioen. Daarmee waren zij nog niet vrij,
maarr in ieder geval bleven zij uit Duitse gevangenschap. Na 11 november
1942,, toen ook Vichy-Frankrijk door de Duitsers werd ingenomen, werd
dee kans om in Duitse handen te vallen vele malen groter.
Wiee direct door de Duitse politie werd gearresteerd of door plaatselijkee instanties aan de Duitse autoriteiten werd overgedragen, had doorgaanss slechte vooruitzichten. Was de Engelandvaarder in kwestie joods,
dann werd hij of zij meestal linea recta en zonder vorm van proces naar
eenn concentratiekamp doorgestuurd. Niet-joodse Engelandvaarders
kondenn rekenen op zware vrijheidsstraffen of zelfs de doodstraf. Net als
inn Nederland speelde daarbij een belangrijke rol of hun slechts het reizen
zonderr papieren, 'ongeoorloofde grensovertreding' of Feindbegünstigungg ten laste werd gelegd. Dit laatste was het geval bij de ongeveer vijftienn toekomstige beroepsofficieren (KNiL-cadetten en adelborsten), die
beginn 1942 in Besancon en Dijon werden gearresteerd en door een Duitse
krijgsraadd aldaar ter dood werden veroordeeld. Toen het nieuws over de
terechtstellingg van deze jonge mensen (allen begin twintig) in Nederland
bekendd werd, veroorzaakte het een golf van verontwaardiging en ontzetting.. Dat was ook de bedoeling. Met dit vonnis wilde de Wehrmacht duidelijkk een afschrikwekkend voorbeeld stellen om zo de groeiende stroom
Engelandvaarderss via België en Frankrijk in te dammen.50
Doorr een van de betrokken Engelandvaarders is geopperd dat ook een
niett lang daarvoor uitgevaardigd decreet van het Oberkommando der
Wehrmachtt (OKW) een rol zouden hebben gespeeld bij deze harde opstelling.511 Deze verordening uit september 1941 behelsde vergaande
maatregelenn tegen diegenen die in bezet Europa verzet pleegden tegen de
Duitsers.. In dit zogenaamde'Geissel-Erlass'bepaalde Oberkommandant
W.. Keitel naar aanleiding van het (communistisch gekleurde) verzet in
bezett Frankrijk, dat Duitse krijgsraden communistische gevangenen ter
doodd moesten veroordelen en dat sabotageacties met het doodschieten
vann communistische gijzelaars moesten worden beantwoord. Met dit
decreett werd in Nederland vooralsnog weinig gedaan. Communistische
sabotageactiess vormden daar - in tegenstelling tot Frankrijk - een rand-
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verschijnsell en het neerschieten van gijzelaars bij wijze van represaille
zouu in Nederland pas later worden toegepast.52 Ook in Frankrijk werd
hett Geissel-Erlass trouwens niet geheel naar de letter opgevolgd.53 Het is
echterr onwaarschijnlijk dat er een verband bestond tussen dit decreet en
dee begin 1942 in Noord-Frankrijk ter dood veroordeelde Engelandvaarders.. Het ging hier immers niet om communisten. Het was, nogmaals,
eenn manier om toekomstige Engelandvaarders af te schrikken en van
hunn voornemen te laten afzien.
Dee zaak van de begin 1942 ter dood veroordeelde Nederlandse militairen
iss van nabij gevolgd door de gebroeders Beekman, die een tijdlang in dezelfdee gevangenis in Besancon zaten opgesloten. Dat hij en zijn broer het
avontuurr kunnen navertellen, dankt Hans Beekman in zijn memoires
aann het feit dat zij nooit hebben toegegeven, dat zij naar Engeland wilden
omm dienst te nemen. Ondanks grote druk, die tijdens verhoren op hen
werdd uitgeoefend, hielden zij vast aan hun verhaal, dat zij op zoek waren
geweestt naar werk op het platteland:
Err werd gezegd, dat - als wij bekenden - we er met drie maanden
vanaff zouden zijn, maar als we bleven ontkennen, zij de zaak grondigg zouden onderzoeken, wat wel een halfjaar of mogelijk zelfs langerr dan een jaar zou kunnen duren - de waarheid zou dan inmiddelss toch aan het licht komen - en dan zouden wij voor ons liegen
inn plaats van drie maanden minstens 18 maanden krijgen. [... ]
Maarr hoe meer ze op die 'bekentenis' aandrongen, hoe minder ik er
voorr voelde.
Inn de gevangenis van Besancon kwamen Hans en Rob Beekman in contactt met vier van de later terechtgestelde militairen. Het ging om de
KNiL-cadettenn Guus Joekes, Wil Olland en Co van Assenbergh en de
adelborstt Leen van Leeuwen. Laatstgenoemde bleek een bekende van
Hanss Beekman. Zij hadden samen op de hbs in Leiden gezeten. Via een
gatt in de muur van hun aangrenzende cellen en door het tikken op verwarmingsbuizenn konden zij met elkaar communiceren. Zo hoorde
Beekmann dat Van Leeuwen en de andere drie direct bekend hadden en
datt zij verwachtten spoedig naar huis te mogen. Inderdaad moesten zij al
opp 11 februari hun spullen pakken, omdat zij zouden vertrekken. Door
toedoenn van een vriendelijke bewaker mocht Beekman via het open luik
vann zijn celdeur afscheid van hen nemen. Groot was zijn ontzetting, toen
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hijj een week later in een - in de gevangenis gedistribueerde - Franse
krantt las, dat de vier op 13 februari in Dijon ter dood veroordeeld waren
enn dat het vonnis vier dagen later was voltrokken. De aanklacht luidde:
Feindbegünstigung,, in het Frans: 'pour avoir favorisé les buts d'ennemi'.
'Mett één klap', schrijft Beekman,
wass het vuile spel van de Gestapo duidelijk geworden. Nu wist ik
watt ik intuïtief steeds had aangevoeld. Arme jongens. Ze waren er
inderdaad,, zoals men beloofd had, binnen drie maanden vanaf.
Voorgoed!54 4
Beginn maart 1942 arriveerden opnieuw zes gearresteerde Engelandvaarders,, ook weer militairen-in-opleiding, in de leeftijd van achttien, negentienn jaar. Ook zij vertelden dat zij bij het eerste verhoor al hadden bekend,, waarop Hans en Rob Beekman hen bezwoeren die bekentenis weer
inn te trekken. Slechts een van de zes, Dennis Luyts, deed dat en voerde aan
datt hij naar zijn ouders in Indië had willen gaan, omdat zijn toelage door
dee oorlog was gestopt. De overige vijf weigerden hun verklaring te herroepen,, volgens Beekman omdat zij daarvoor 'te trots waren' of omdat zij
niett konden geloven dat ontkenning zoveel zou uitmaken voor het vonnis.. Alleen Luyts werd vanwege unerlaubte Grenzübertritt veroordeeld,
dee andere vijf kregen de doodstraf wegens Feindbegünstigung. Diezelfde
dag,, 17 maart 1942, kwamen ook Hans en Rob Beekman eindelijk voor de
rechter.. Tot hun opluchting werden zij - net als Luyts - slechts aangeklaagdd wegens ongeoorloofde grensovertreding en hoorden vierenhalve
maandd gevangenisstraf tegen zich eisen, hetgeen gelijkstond aan de duur
vann hun voorarrest. Toch werden de gebroeders Beekman niet vrijgelaten:: begin april werden zij overgebracht naar een kamp in Compiègne en
vandaarr ging het op 2 juli 1942 naar Auschwitz.
Dee reisgenoten van Timmers Verhoeven, die in februari 1944 in de Pyreneeënn werden gearresteerd, hebben strafrechtelijk gezien hetzelfde
trajectt afgelegd als de gebroeders Beekman, ruim twee jaar daarvoor.
Ookk aan deze arrestanten werd door de Duitse politie expliciet de vraag
gesteldd of zij zich bij het geallieerde leger hadden willen voegen. Enkelen
gavenn toe, de anderen ontkenden. Een van hen, A.J. Bartmann, verklaardee in zijn'VernehmungsniederschrifV (verhoor):
Wiee ich schon angegeben habe, wollte ich versuchen illegal nach
Spanienn zu gelangen um dort Arbeit zu suchen. Ich bestreite entschiedenn zur Dissidentenarmee gewollt zu haben...55
I966
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Hett haalde niets uit. Alle zes arrestanten werden onverwijld naar concentratiekampenn gestuurd. Bartmann is op 14 augustus 1944 in Mauthausenn overleden. Vier anderen ondergingen hetzelfde lot, van één gearresteerdee is onbekend of hij het heeft overleefd.56
Hett enige verschil met de zaak van de broers Beekman is dat er bij Bartmannn c.s. geen rechter meer aan te pas kwam. Net als in bezet Nederland
hadd de Duitse politie ook in de andere landen in bezet Europa de bevoegdheidd tegenstanders van het nazi-regime buitengerechtelijk te bestraffen. .

EngelandvaardersEngelandvaarders in gevangenschap
Veell Engelandvaarders die wegens Feindbegünstigung terechtstonden,
hoordenn tuchthuisstraf tegen zich eisen. Was de aanklacht slechts 'ongeoorloofdee grensovertreding', dan werd volstaan met enkele jaren gevangenisstraf.. Tuchthuisstraf gold in Duitse ogen als meer onterend en vernederendd dan 'gewone' gevangenisstraf. Lieden van wie men de indruk
hadd dat zij, in Duitse termen 'besserungsfahig' waren, werden namelijk
tott gevangenisstraf veroordeeld. De anderen, zogenaamde 'verdorben
Gefangenen',, werden naar tuchthuizen gestuurd, die - zoals het woord
aangeeftt - uitsluitend tot doel hadden de gevangene te tuchtigen.57 Overigenss werd later aan dit onderscheid tussen tuchthuis- en gevangenisstraff niet meer strikt de hand gehouden: vanaf de tweede helft van 1943
werdenn steeds meer Nederlanders die tot gevangenisstraf veroordeeld
waren,, in tuchthuizen gedetineerd.
Alleenn degenen die een korte gevangenisstraf hadden gekregen, mochtenn die in een Nederlandse gevangenis uitzitten. De rest werd naar Duitslandd overgebracht. Voor de tot tuchthuisstraf veroordeelden was dit sowiesoo aan de orde, omdat het Nederlandse strafrechtsysteem geen
'tuchthuisstraf'' kende en er daarom in Nederland geen tuchthuizen waren.. Een Duitse gevangenis waar heel wat Nederlanders opgesloten zijn
geweest,, was de Zentralgefangnis in Bochum, vlak over de grens ter
hoogtee van Venlo. In de buurt van Bonn bevonden zich twee tuchthuizen
vlakk bij elkaar, aan weerszijde van de Rijn: Rheinbach aan de westzijde,
Siegburgg aan de oostzijde. Eind 1943 zaten er in Duitse tuchthuizen en
gevangenissenn meer dan 107.000 personen opgesloten, afkomstig uit alle
bezettee landen in Europa. Van hen hadden tweeduizend de Nederlandse
nationaliteit,588 onder wie dus een aantal Engelandvaarders. Een van hen
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wass de marineofficier Van der Meij die in april 1943 in Rheinbach terechtkwam.. Hoewel er een streng regime van orde en tucht heerste, kon
hijj het er aanvankelijk goed uithouden. Het eten - hoewel pover - was in
zijnn ogen beter dan hij het in de strafgevangenis in Scheveningen gewend
wass geweest. Hij had prettige celgenoten en het werk (het lostornen van
militairee uniformjassen) was niet echt zwaar te noemen. Dat veranderde
toenn de gedetineerden in Rheinbach voor de munitiefabriek Dynamit
Aktienn Gesellschaft slaghoedjes voor landmijnen moesten produceren
aann een lopende band. De gevangenen hielden de productie opzettelijk
laag,, maar na verloop van tijd werd deze sabotage ontdekt. Van der Meij
werdd eind 1943 als een van de aanstichters voor straf naar Siegburg overgeplaatst.. Hier waren de omstandigheden heel wat minder gunstig: het
etenn was er slechter, er moest zwaar werk worden verricht in zogenaamdee 'buitencommandoV en Van der Meij werd er met drie Duitse criminelenn in één cel opgesloten.59
Inn 1944 werd de toestand in de tuchthuizen steeds nijpender. De toch al
karigee voeding werd steeds verder geminimaliseerd tot zij - volgens Van
derr Meij - begin 1945 uit niets anders bestond dan 'in water gekookte
kooll of knollen'.60 Behalve door honger werden de gedetineerden geplaagdd door ongedierte. Door slechte hygiëne en overbevolking (in Siegburgg dat voor negenhonderd gevangenen bedoeld was, zaten er op het
hoogtepuntt drieduizend) braken er besmettelijke ziektes uit. Zo zijn in
Siegburgg naar schatting zeshonderd gevangenen aan vlektyfus overleden,, onder wie zo'n zeventig Nederlanders.61 Ook andere ziekten eisten
hunn tol onder de door slechte voeding en zware arbeid verzwakte gevangenen.. P.J. de Lint, die ook in Siegburg zat, beschrijft in zijn dagboek een
verwoestendee griepepidemie. Aan verpleging van de zieken werd vrijwel
nietss gedaan, omdat het gevangenispersoneel zelf doodsbang was voor
besmetting.622 Bij al deze ellende kwamen ook nog eens de vele geallieerdee bombardementen op Duitse steden. De bewakers trokken zich op die
momentenn terug in een schuilkelder, terwijl de gedetineerden in hun cel
maarr moesten hopen dat de gevangenis niet zou worden getroffen.
Ookk het leven van Engelandvaarders die in Duitse concentratiekampenn terechtkwamen, was mensonterend. Zij werden uitgehongerd en
moestenn zeer zware arbeid verrichten. Daarnaast waren zij veelal overgeleverdd aan sadistische bewakers of aan kampartsen, die hen aan gruwelijkee medische experimenten onderwierpen.63 Joodse Engelandvaarders
-- het werd al opgemerkt - werden doorgaans direct na hun aanhouding
naarr vernietigingskampen gestuurd. Overigens werd dit onderscheid
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tussenn joden en niet-joden in het begin van de bezetting nog niet gemaakt.. Toen Van der Meij in september 1941 werd gearresteerd, behoordee tot zijn groep één joodse deelnemer: de student Hendrik Cohen. Hij
werdd net als de andere leden van de groep (voornamelijk marineofficieren)) in de strafgevangenis van Scheveningen opgesloten en na een zeer
langg voorarrest uiteindelijk op 6 januari 1943 tot vier jaar tuchthuisstraf
veroordeeld.. Direct nadat dit vonnis in maart 1943 was bevestigd, greep
dee SD echter in. Terwijl de andere deelnemers op transport gingen naar
eenn tuchthuis in Duitsland, werd de jood Cohen van hen afgezonderd en
naarr een concentratiekamp gestuurd.64 Hendrik Cohen is op 11 juni 1943
overledenn in Sobibor.65
Opp dat moment was de systematische deportatie van joden vanuit Nederlandd al een jaar aan de gang. Gearresteerde joodse Engelandvaarders
haddenn hierdoor extra slechte vooruitzichten. Zij golden namelijk vanwegee hun poging het land te verlaten als 'strafgeval', hetgeen betekende
datt zij sneller dan gebruikelijk vanuit het doorgangskamp Westerbork
naarr het oosten werden afgevoerd. Voor hen was het van levensbelang
hett etiket 's' van 'strafgeval' kwijt te raken, zodat het verblijf in Westerborkk zo lang mogelijk kon worden gerekt. Soms lukte dit. De zeventienjarigee Norbert Buchsbaum, die in de zomer van 1942 werd verraden toen
hijj bij Roosendaal probeerde de Nederlands-Belgische grens over te komen,, kreeg het via relaties bij de kampadministratie in Westerbork voor
elkaarr dat de gevreesde 's' uit zijn papieren werd verwijderd. Hierdoor
wass hij voorlopig gevrijwaard van deportatie. Uiteindelijk zou hij pas beginn 1944 worden 'doorgestuurd', eerst naar Theresienstadt, daarna naar
Auschwitz.. Tijdens een transport naar Buchenwald in januari 1945 wist
hijj te ontsnappen.66 Niet iedereen had echter zo veel 'geluk'. Dat blijkt wel
uitt de treurige geschiedenis van de 23-jarige Jules van Hessen, opgetekendd door zijn zus Edith, die door onder te duiken de oorlog overleefde.
Juless werd begin 1943 door verraad, tijdens voorbereidingen voor een
tochtt naar Engeland per boot, gearresteerd. Toen hij ook nog eens tot
tweemaall toe tijdens het transport van of naar de gevangenis probeerde
tee ontsnappen, was zijn lot bezegeld. Zijn verblijf in Westerbork duurde
slechtss enkele dagen. Bij het eerstvolgende transport naar Polen stond
zijnn naam op de lijst. Net als vele lotgenoten heeft hij dit niet overleefd.67
Ookk niet-joden hadden Auschwitz als (eind)bestemming. Hans Beekmann kwam er met zijn broer al in juli 1942 terecht. Op 30 april 1945 kondenn zij tijdens een transport richting Tsjecho-Slowakije ontsnappen,
hetgeenn betekent dat zij 2 jaar en 9 maanden in het kamp hebben doorge-
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bracht.. Een uitzonderlijk lange tijd, zeker gezien het feit dat - zoals Beekmann het formuleert - 'een "kompleet kampleven"" gemiddeld drie weken
duurde'. 688 Dat de broers het haalden, was een kwestie van geluk en hulp
vann bevriende medegevangenen. Zo werden zij aanvankelijk geplaatst
bijj een 'gunstig' commando, dat als taak kreeg de nieuw aangekomen gevangenenn in te schrijven. Het was relatief licht werk, dat binnen werd
verricht.. Gezien de vooral 's winters barre weersomstandigheden, bood
dergelijkk werk meer overlevingskansen. Later, toen Hans Beekman aan
vlektyfuss dreigde te bezwijken, werd hij gered door zijn broer en andere
medegevangenen,, die met gevaar voor eigen leven extra eten voor hem
'organiseerden'' In zijn memoires beschrijft Beekman ook hoe zijn misluktee Engelandvaart, de reden waarom hij in Auschwitz zat, hem hielp
omm alle ontberingen en ellende te doorstaan:
Onbewustt was ik er trots op (al was ik dan zo stom geweest om me
tee laten pakken) [...], dat ik op deze wijze iets betaalde voor de vrijheidd van mijn land. Dat gaf me ook de kracht om steeds te proberenn de SS te slim af te zijn, wat mij een soort superioriteitsgevoel
gaff ten opzichte van deze lui. Maar [...] dat was eigenlijk een meer
onbewustee morele steun voor mezelf. Bewust dacht ik er alleen
maarr aan, dat ik moest zien de volgende dag levend te halen met
heell in de verte het idee: ik moet er uit komen, eens zal ik het ze betaaldd zetten.69
Eenzelfdee geestkracht spreekt uit de geschriften van Jaap van Mesdag,
destijdss medicijnenstudent, die op 31 augustus 1942 samen met een
vriendd bij een poging om per kano naar Engeland te komen, werd gearresteerd.. In een terugblik van vlak na de oorlog schrijft hij:
Ikk heb er [... ] ook in de slechtste tijden geen ogenblik spijt van gehad,, ook al heeft het feit dat de tocht mislukt is, mij grote kansen
ontnomen...70 0
Diee 'slechtste tijden' kwamen in volle maat voor Van Mesdag, eerst in het
Polizeilichess Durchgangslager Amersfoort, daarna in het kamp Natzweilerr in de Elzas, dat speciaal bestemd was voor Nacht-und-Nebel-gevangenen.. Dit waren gevangenen over wiens lot de buitenwereld niets
mochtt weten. Volgens het door Hitler in december 1941 uitgevaardigde
'Nachtt und Nebel-Erlass', moesten deze 'NN-Haftlinge' van de aardbo-
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demm verdwijnen, in 'nacht en nevel' opgaan. Aan Duitse zijde verondersteldee men, dat de onzekerheid over het lot van deze mensen een verlammendee werking zou hebben op hun verzetsvrienden en hen ertoe zou
brengenn dit verzet te staken.71 Het kamp Natzweiler lag op 1000 meter
hoogte,, op de noordhelling van een berg in de Vogezen. De gevangenen
werdenn er afgebeuld in een steengroeve en hadden vooral 's winters
zwaarr te lijden onder het harde klimaat. In dit kamp waren diverse gestrandee Engelandvaarders opgesloten, behalve Van Mesdag bijvoorbeeld
ookk W.L. Brugsma, Carel Steensma en H.B. Wiardi Beekman. Steensma,
vann beroep piloot, was augustuss 1941 ingerekend tijdens zijn derde pogingg tot Engelandvaart. Hij was daarbij gewond geraakt aan zijn rechterbeen,, dat in Natzweiler onder zeer primitieve omstandigheden moest
wordenn geamputeerd.72 Wiardi Beekman was een vooraanstaand sociaal-democratischh politicus en een van de leiders van het ondergrondse
ParoolParool Eind 1941 bereikte hem via de geheim agent P. Tazelaar een verzoekk van de Nederlandse regering in Londen en koningin Wilhelmina
omm naar Engeland over te komen. Zijn overkomst werd zeer gewenst geachtt vanwege zijn kennis op het terrein van politieke ontwikkelingen in
bezett gebied. Bovendien overwoog de regering hem een ministerspost
aann te bieden.73 Beekman stemde toe. Tijdens een van zijn pogingen om
vervolgenss naar Engeland over te steken, werd hij echter op 18 januari
19422 op het strand van Scheveningen gearresteerd. De Duitse politie wist
niett van zijn betrokkenheid bij het Parool, zodat hem alleen de poging tot
Engelandvaartt ten laste kon worden gelegd. Beekman werd uiteindelijk
niett veroordeeld, maar in april 1943 abgetrennt wegens Feindbegünstigung.. In oktober van dat jaar werd hij via Amersfoort en Vught naar
Natzweilerr gedeporteerd.74
Inn de nazomer van 1944 werd het kamp Natzweiler in verband met de
oprukkendee geallieerde troepen ontruimd. De gevangenen werden
overgebrachtt naar Dachau. Ook Henk Peper kwam na veel omzwervingenn in Dachau terecht. Begin 1943 was hij vanuit kamp Amersfoort naar
Buchenwaldd gestuurd, waar hij onder meer in het beruchte 'Steinbruchcommando'' werkte. Hierna volgde voor Peper nog een verblijf in kamp
Dora,, opnieuw Buchenwald, Natzweiler, Eslingen en ten slotte DachauAllach/5 5
Vann de zojuist genoemde gearresteerde Engelandvaarders is Wiardi
Beekmann op 15 maart 1945 in Dachau overleden. Van Mesdag, Brugsma,
Steensmaa en Peper beleefden op 29 april 1945 de bevrijding van dit kamp
doorr de Amerikanen. Samen met andere Nederlandse ex-gevangenen
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keerdenn zij reeds in mei 1945 met zelf 'georganiseerd' busvervoer naar
Nederlandd terug.7Ó

Vermist Vermist
Totnogtoee ging het over twee typen van gestrande Engelandvaarders.
Tenn eerste: diegenen die hun poging tot Engelandvaart zagen mislukken,
maarr op vrije voeten bleven en ten tweede: diegenen die werden gearresteerdd en als gevolg daarvan in Duitse gevangenissen, tuchthuizen of concentratiekampenn werden opgesloten. Rest ons de derde en laatste categorie:: Engelandvaarders, van wie alleen vaststaat dat zij op enig moment
zijnn vertrokken en dat zij Engeland niet gehaald hebben, zonder dat men
weett wat er onderweg is gebeurd.
Voorr een groot deel gaat het om mensen die met een bootje de Noordzeee probeerden over te steken. Zij zijn met vaartuig en al op zee verdwenen.. Aan het begin van dit hoofdstuk werd - met de beschrijving van een
pogingg vanuit Egmond aan Zee in november 1941 - al een voorbeeld gegeven.. Omdat niemand ooit meer iets van deze Engelandvaarders heeft
vernomen,, wordt aangenomen dat zij zijn verdronken. Hun stoffelijk
overschott is nooit gevonden. Ook de omstandigheden waaronder deze
mensenn aan hun einde kwamen, blijven duister: is hun bootje te ver afgedreven,, zijn ze in een storm ten onder gegaan, werden zij misschien toch
gearresteerd? ?
Ditt waren de vragen die ook de helpers en nabestaanden kwelden, al
kwamenn die vragen vaak pas later, wanneer duidelijk was geworden dat
dee betrokken Engelandvaarders niet in Engeland waren gearriveerd.
Dikwijlss werd afgesproken dat er via Radio Oranje een boodschap in
codee zou worden uitgezonden om de achterblijvers te melden dat de
overtochtt geslaagd was. Wanneer die boodschap uitbleef, was dat een
eerstee teken dat het wellicht niet goed was gegaan. Zelfs dan bleef het
thuisfrontt echter vaak hoopvol, misschien wel vanuit de gedachte: 'geen
bericht,, goed bericht'. Bovendien konden sommige mensen zich niet
voorstellenn dat een goed voorbereide tocht over de Noordzee in een dramaa kon eindigen. Dat merkte bijvoorbeeld de arts Ben Sajet, die in juni
19411 vanaf de Hondsbossche Zeewering bij Petten een geslaagde overtochtt had gemaakt. Jaren na de oorlog bezocht hij de familie Bellis, die
hemm destijds had geholpen bij de afvaart, met de bedoeling hen te bedanken.. Toen bleek dat Sajet van de tientallen Engelandvaarders die op die
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plekk waren 'weggeholpen' als enige van zich had laten horen. De familie
wass daarover zeer verontwaardigd. Zij waren zó overtuigd van een goede
afloop,, dat het niet bij hen was opgekomen, dat de bedankjes wellicht uitblevenn omdat de betrokken personen de tocht niet hadden overleefd.77
Voorr familie en vrienden van vermiste Engelandvaarders was de onzekerheidd over het lot van hun dierbaren een zware last. In de paar gevallen
waarinn het lijk van zo'n Engelandvaarder aanspoelde78, voelde de familie
dann ook - naast groot verdriet - opluchting, omdat hiermee aan die onzekerheidd een einde kwam. Zo was het misschien ook met de familie van
Dikk van Swaay, een twintigjarige student aan de Technische Hogeschool
Delft,, die in de nacht van 14 op 15 november 1941 per kano naar Engeland
vertrok.. Van Swaay was al snel na de capitulatie actief geworden in het
verzet:: eerst in het verzet van studenten en hoogleraren aan de TH (de
groepp Mekel) en later in de Haagse OD. Toen hij wegens dit verzetswerk
gezochtt werd, probeerde hij op 27 september 1941 samen met een studiegenoot,, Paul Eckenhausen, in een kano vanuit Katwijk naar Engeland te
ontsnappen.. Zij hadden pech: vlak onder de Engelse kust draaide de
windd en hun kano werd naar Nederland teruggedreven. Zij spoelden aan
opp het Zeeuwse eiland Goeree, werden gearresteerd en in het politiebureauu van Rotterdam opgesloten. Dik van Swaay wist hieruit via een
luchtkokerr te ontsnappen en dook onder. Op 14 november deed hij zijn
tweedee poging tot Engelandvaart, nu met een andere medestudent, de
23-jarigee Jan van Blerkom. Ook deze, lid van een verzetsgroep onder leidingg van de Delftse hoogleraar Schoemaker, werd gezocht wegens zijn
aandeell in de liquidatie van een verrader binnen deze groep, Hugo de
Mann geheten. Deze liquidatie (op 14 augustus 1941) werd bekend als 'De
moordd te Delft' en ontketende een klopjacht op Van Blerkom en een anderee student, Charles Hugenholtz, met wie Van Blerkom de liquidatie
hadd uitgevoerd.
Hett vertrek van Dik van Swaay en Jan van Blerkom uit Scheveningen
opp 14 november is goed verlopen. Dat weten we door de getuigenis van
eenn vriend, die hen hielp de kano 'op zee te zetten'. Toen bericht over hun
behoudenn aankomst uitbleef, werden de beide families zeer ongerust.
Vann Swaay sr. vertegenwoordigde de Zwitserse wapenfabriek Oerlikon in
Nederlandd en kon zo, via de Nederlandse gezant in Bern, begin 1942 in
Engelandd informeren of daar iets over zijn zoon bekend was. Dat bleek
niett het geval. Op 24 mei 1942, ruim een halfjaar na hun vertrek, spoelde
hett lijk van Dik van Swaay aan op het strand van Noordwijk. Het stoffelijkk overschot van Van Blerkom is nooit gevonden.
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Tochh bleven nog vele raadsels bestaan. Want hoe is het mogelijk dat een
lijkk na ruim een halfjaar in het water te hebben gelegen nog te identificerenn is? En waarom had Van Swaay - blijkens het rapport van de politie
vann Noordwijk - een strop om zijn hals? A. Huisman-van Bergen, auteur
vann een boek over de jacht op Van Blerkom en Hugenholtz,79 waaruit
dezee gegevens afkomstig zijn, heeft geprobeerd beide vragen te beantwoorden.. Navraag bij een tweetal deskundigen, van beroep patholooganatoom,, leerde dat het lichaam van een drenkeling in principe na een
halfjaarr nog geïdentificeerd kan worden, mits het steeds onder koud,
stromendd water is gebleven. De strop zou erop kunnen wijzen dat de
tweee Engelandvaarders (door de Kriegsmarine?) zijn aangehouden en
'terechtgesteld'.. Er zijn echter geen soortgelijke gevallen van mishandelingg door de Kriegsmarine bekend. In de regel werden opgepikte Engelandvaarderss juist fatsoenlijk behandeld, naar de wal gebracht en aan de
ss D overgedragen. Op dat moment begon meestal pas de mishandeling.80
Watt er precies met Van Swaay en Van Blerkom is gebeurd, blijft aldus een
vraagteken. .
Zoo is het ook met de meeste andere, op zee verdwenen Engelandvaarders.. In een heel enkel geval wordt een tipje van de sluier opgelicht, doordatt de betrokkenen in staat waren een laatste levensteken aan hun familiee te sturen. Dit gold voor een groep van vier Engelandvaarders, die
slechtss enkele dagen na Van Swaay, op 19 november, met een zeilbootje
uitt Vlaardingen vertrokken. Zij zwalkten dagenlang rond op de Noordzeee en zijn waarschijnlijk door honger en dorst omgekomen. Hun laatste
levenstekenn was een afscheidsbrief aan hun familie, die zij in een fles
stoptenn en overboord gooiden. In januari 1942 werd dezeflesgevonden
doorr H.N. Paulsen, strandvoogd van het Duitse waddeneilandje Süderoog.. Paulsen droeg defles,met daarin een brief, foto's, enkele munten,
eenn persoonsbewijs en een bibliotheekkaart, over aan de Duitse autoriteiten,, maar maakte eerst een afschrift van de brief. Deze was afkomstig
vann de achttienjarige Chris van Blitterswijk en gericht aan zijn ouders in
Rotterdam.'Alss ge deze brief ontvangt* schreef Van Blitterswijk,
benn ik niet meer. Ik hoop dat ge mij vergeven hebt, dat ik Woensdagg 19 November verdween. Ik ging in de hoop om Engeland te bereiken,, maar sindsdien zwerven wij steeds op zee. [...] Wij leven
vann een klein stukje brood en 2 wijnglaasjes water per dag. Wij hebbenn al die tijd slechts 3 vliegtuigen gezien en voor de rest niets anderss dan lucht, water en meeuwen...
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Nadatt Paulsen de Duitse autoriteiten had geïnformeerd, werden in Rotterdamm de vader en broer van Van Blitterswijk door de Sipo aan de tand
gevoeld.. Ook zijn vriendin Annie, die eveneens in de brief werd genoemd,, werd aan een verhoor onderworpen. Niemand was echter op de
hoogtee geweest van de Engelandvaardersplannen van Chris. Door toedoenn van Paulsen, die het afschrift na de oorlog opstuurde, hebben de
ouderss de afscheidsbrief van hun zoon uiteindelijk alsnog ontvangen. 81
Naastt de Engelandvaarders die op zee vermist raakten, is ook een onbekendd aantal via de zuidelijke route spoorloos verdwenen. Sommigen zijn
inn de Pyreneeën verdwaald en (waarschijnlijk) omgekomen, van anderenn houdt het spoor al eerder op: in Frankrijk of België. Van sommigen
bestaatt het vermoeden dat zij werden gearresteerd, maar niets is bekend
overr hun verdere lotgevallen. Van velen is de verdwijning nog steeds een
compleett raadsel.
Ookk familie en vrienden van deze vermistee Engelandvaarders bleven
tott ver na de oorlog hopen dat hun broer, vader of vriend nog in leven
zouu blijken te zijn, om uiteindelijk - na jaren - te moeten berusten in het
feitt dat zij de geliefde persoon nooit meer zouden zien. Door het volkomenn gebrek aan informatie, gingen sommige nabestaanden zich van alless in het hoofd halen, piekerend over wat er eventueel gebeurd zou kunnenn zijn. Zo schreef een moeder in 1949 aan vrienden over haar al in het
beginn van de bezetting verdwenen zoon Bram:
Vann onze zoon Bram heb ik nooit meer iets vernomen. Ik zal hem
duss wel als verloren en verongelukt moeten beschouwen, misschienn wel tusschen de raderen van het Englandspiel, of misschien
alss hij nog leeft achter het ijzeren gordijn. Elke aanwijzing ontbreekt.. Ook deze martelende onzekerheid is zwaar te dragen.82
Dee Bram in kwestie was Bram Rutgers, destijds 24 jaar en student in Leiden.. Op 14 mei 1940 vertrok hij uit zijn woonplaats met de bedoeling 'de
Engelsee linies te bereiken'. Hij werd voor het laatst gesignaleerd in
Roosendaall op 17 mei 1940, daarna ontbreekt ieder spoor. Zijn ouders
vondenn het een 'onbezonnen daad', maar waren overgelukkig toen zij beginn 1942 het'bewijs'leken te krijgen dat Bram in Engeland was aangekomen.. Zij hoorden dat hij in december 1941 voor Radio Brandaris tot zijn
familiee zou hebben gesproken. Of dat echt zo was, kon na de oorlog - bij
gebrekk aan een archief bij Radio Brandaris - echter niet worden geveri-
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fieerd.fieerd. Ook navraag bij het Engelse Home Office leverde niets op: er
stondenn wel Nederlanders met de naam Rutgers in Engeland geregistreerd,, maar geen enkele met de initialen en geboortedatum van Bram.
Ondankss allerlei andere naspeuringen door de familie was en bleef Bram
Rutgerss onvindbaar.83

BeschikbareBeschikbare cijfers
Zoalss in de Inleiding werd vermeld, heb ik in het kader van dit onderzoek
opp grond van diverse bronnen een databestand van 598 gestrande Engelandvaarderss opgebouwd. Dit betekent dat ten minste 598 Nederlanders
éénn of meer mislukte pogingen hebben gedaan om naar Engeland te komen.. Er is dus uitgegaan van het aantal mensen, niet van het aantal pogingen.. Dat laatste cijfer ligt lager dan 598, omdat men via de Noordzee
doorgaanss samen met anderen een bootje deelde.84 Van deze 598 gestrandee Engelandvaarders zag 53 procent zijn poging via de Noordzeeroutee mislukken, 28 procent via de zuidelijke route, 1 procent via de
Scandinavischee route en van 18 procent is de route onbekend (zie tabel
13).. Op grond van deze cijfers luidt de conclusie, dat iemand die via de
Noordzeee probeerde te ontsnappen bijna twee keer zo veel kans liep om
hett niet te halen, dan iemand die via de zuidelijke route reisde. De weg
viaa Scandinavië komt als meest'veilige' route uit de bus.
Zowell bij de weg via de Noordzee als de zuidelijke route zagen de
meestee Engelandvaarders hun poging stranden doordat zij werden gearresteerdd (zie tabel 14). De arrestaties langs de zuidelijke route vonden
overwegendd in Frankrijk plaats: bij de demarcatielijn, in de Pyreneeën of
nabijj de Zwitserse grens. Van de 598 gestrande Engelandvaarders, die in
hett bestand voorkomen, hebben er 32 twee mislukte pogingen ondernomen,, terwijl zes het drie keer hebben geprobeerd. Iemand van die laatste
categoriee was bijvoorbeeld de mijnbouwkundestudent Theo Vrins
(1917-2000),, die drie pogingen deed via de Noordzee. De eerste poging in
meii 1941 mislukte zonder dat het gevolgen had voor de opvarenden; bij
dee tweede tocht, in maart 1943 georganiseerd door verzetsman Anton
Schrader,, werd het gezelschap op zee door de Kriegsmarine aangehouden.. Vrins kwam terecht in kamp Vught, maar wist tijdens een transport
tee ontsnappen. Ook zijn derde ontsnappingspoging in augustus 1943,
opnieuww voorbereid door Schrader, liep echter uit op een fiasco. Door
motorpechh en verkeerde windrichting werd het bootje naar de Neder-
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landsee kust teruggedreven en door een Duits konvooi opgepikt. Mede
vanwegee zijn eerdere ontsnapping uit Vught werd Vrins nu - samen met
enkelee andere deelnemers - ter dood veroordeeld. Deze straf werd later
doorr generaal Christiansen omgezet in 15 jaar tuchthuis. Vrins zat tot het
eindd van de oorlog gevangen, maar overleefde.85 Helaas kan dit niet van
allee 598 gestrande Engelandvaarders worden gezegd: 40 procent (238 Engelandvaarders)) van hen is tijdens de mislukte poging (of als gevolg
daarvan)) omgekomen, 39 procent (235 Engelandvaarders) heeft het
overleefd,, terwijl van 21 procent (125 Engelandvaarders) onbekend is of
menn het er levend van af heeft gebracht. Van de 79 procent van wie wel
ietss bekend is, worden de lotgevallen in tabel 15 nader gespecificeerd.
Daaruitt blijkt, dat zich bij de groep die de mislukte poging tot Engelandvaartt overleefde, een flink aantal Engelandvaarders bevond voor wie het
avontuurr 'zonder gevolgen' bleef. Zij zagen kans ongezien weer aan de
wall te komen of- waar het een poging via de zuidelijke route betrofvanuitt België of Frankrijk ongemoeid naar Nederland terug te keren.
Eenn klein aantal gearresteerde Engelandvaarders overleefde doordat zij
uitt gevangenschap wisten te ontsnappen. Bij de groep van omgekomen
Engelandvaarderss zijn er twee, die aan arrestatie ontkwamen door zelf
eenn einde aan hun leven te maken. De ene was de veertigjarige beroepsmilitairr Gerbrand IJspelder, die zich door het hoofd schoot toen zijn pogingg per boot in april 1941 mislukt was.86 Van de andere Engelandvaarder
iss niet meer bekend, dan dat hij Van den Berg heette en jurist van beroep
was.. Hij zou in december 1941 een poging hebben gedaan om vanuit
Hoekk van Holland te ontsnappen. Toen arrestatie dreigde nam hij vergif
in.8? ?
Voegenn wij nu bij deze 598 gestrande Engelandvaarders het aantal van
1855 wél gearriveerde Engelandvaarders, die voor hun aankomst één of
meerr mislukte pogingen deden, dan levert dat een totaal op van minstenss 783 Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren vergeefs naar Engelandd probeerden te komen. Het woord 'minstens' is hier cruciaal omdat,
nogmaals,, het feitelijke aantal gestrande Engelandvaarders heel goed hogerr kan zijn geweest. Door de geheimhouding waarmee de Engelandvaartt was omgeven en door het verstrijken van de tijd valt dit echter niet
meerr te achterhalen.
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Samenvatting Samenvatting
Rondd de 1700 Nederlanders zijn erin geslaagd tijdens de oorlogsjaren
naarr Engeland te ontsnappen, veel meer dan 1700 hebben dit vergeefs geprobeerd.. Naspeuringen naar deze groep 'gestrande Engelandvaarders'
wordenn ernstig bemoeilijkt doordat hun pogingen - vanzelfsprekend inn het geheim plaatsvonden en doordat velen tijdens of als gevolg van
hunn Engelandvaart het leven verloren.
Welkee factoren een poging tot Engelandvaart konden doen mislukken,
wordtt allereerst duidelijk uit de ervaringen van Engelandvaarders die
well zijn aangekomen: 185 van hen hadden vóór hun aankomst een of
meerr mislukte pogingen achter de rug. Pogingen via de Noordzee liepen
vaakk al spaak tijdens de voorbereiding, verder door mankementen aan
dee boot en door slecht weer. Bij de zuidelijke route waren het gebrek aan
geldd en goede contacten, ziekte of onvoldoende beheersing van vreemde
talenn waardoor Engelandvaarders zich genoodzaakt zagen om naar Nederlandd terug te keren. Ook gaven sommigen gedesillusioneerd hun pogingg op, omdat zij dachten dat verdere passage onmogelijk was.
Zolangg Engelandvaarders op vrije voeten wisten te blijven, konden zij
eventueell een nieuwe poging wagen. Werden zij gearresteerd, aan de
kust,, op zee, of onderweg in België of Frankrijk, dan was daarvan meestal
geenn sprake meer. Voor zowel de weg via de Noordzee als de zuidelijke
routee geldt, dat ook velen door verraad in Duitse handen zijn gevallen.
Dee bestraffing van gearresteerde Engelandvaarders was aanvankelijk
vrijj gematigd. Al snel trad de bezetter echter hard, zelfs meedogenloos op
tegenn ieder, die bij een poging tot Engelandvaart werd gegrepen. Wanneerr het tot een rechtszaak kwam, werden Engelandvaarderszaken doorgaanss behandeld door in Nederland gevestigde Duitse militaire rechtbanken.. Hoe hoog de straf uitviel, werd in belangrijke mate bepaald
doorr datgene wat de Engelandvaarders ten laste werd gelegd. Luidde de
aanklachtt slechts 'ongeoorloofde grensovertreding', dan bleef het meestall bij een paar jaar gevangenisstraf; was de aanklacht Feindbegünstigung
(hett bevoordelen van de vijand, namelijk Engeland), dan hoorde men
dikwijlss vele jaren tuchthuisstraf of zelfs de doodstraf tegen zich eisen.
Mett name het in Amsterdam gevestigde Luftgaugericht heeft hoge straffenn aan Engelandvaarders uitgedeeld; de twee andere krijgsraden, het
Heeres-- en Marinegericht, waren iets milder in hun oordeel.
Watt betreft Engelandvaarders die onderweg, in België of Frankrijk,
werdenn gearresteerd: ook hier valt een ontwikkeling waar te nemen van
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aanvankelijkk gematigde naar een steeds strengere bestraffing. Ook hier
wass het van belang hoe de aanklacht luidde. Meedogenloos was het Duitsee optreden tegen een aantal jonge Nederlandse militairen, die in het
beginn van 1942 in Noord-Frankrijk werden gearresteerd. Om 'een voorbeeldd te stellen' werden zij wegens Feindbegünstigung ter dood veroordeeldd en terechtgesteld.
Vanaff 1943 werden in Nederland zaken betreffende Engelandvaarders
vaakk niet meer voor de rechter gebracht, maar door de SD of Sipo afgehandeld.. In een land als Frankrijk was dit al eerder aan de orde. Het betekende,, dat de arrestanten zonder vorm van proces naar een concentratiekampp werden gestuurd. Bij joodse Engelandvaarders was dit al eerder
praktijk. .
Naastt gearresteerde Engelandvaarders en diegenen voor wie de misluktee poging zonder gevolgen bleef, is er nog een derde groep gestrande
Engelandvaarders:: diegenen, van wie bekend is dat zij op enig moment
zijnn vertrokken, maar die nooit aankwamen, zonder dat men weet wat er
onderwegg gebeurd is. Een deel van deze groep 'vermisten' is vermoedelijkk in de Noordzee verdronken. Anderen zijn ergens langs de zuidelijke
routee verdwenen, werden wellicht gearresteerd of zijn in de Pyreneeën
verdwaaldd en omgekomen.
Opp grond van bronnen- en literatuuronderzoek werd door mij een databestandd van 598 gestrande Engelandvaarders opgebouwd. Van hen
heeftt 39 procent de mislukte poging tot Engelandvaart overleefd (dat wil
zeggenn dat zij uit gevangenschap terugkeerden of op vrije voeten waren
gebleven);; 40 procent heeft het leven verloren (zij zijn terechtgesteld, in
gevangenissenn en kampen omgekomen of vermist c.q. verdronken); van
211 procent is niet bekend of zij het er levend van afbrachten.
Tellenn wij de 185 Engelandvaarders die mislukte pogingen deden vóór
zijj aankwamen, op bij de 594'gestranden', dan luidt de conclusie dat minstenss 783 Nederlanders één (of meer) vergeefse poging(en) tot Engelandvaartt hebben gedaan.
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