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5 5 

Aankomstt in Londen: 
dee verhoren en eerste opvang 

Opp de avond van 12 mei 1943 landde Engelandvaarder Gerard Rutten op 
hett vliegveld Whitchurch bij Bristol. Na een reis van ruim 9 maanden 
stondd hij op Engelse bodem. 'Ik rook Engeland,' schrijft Rutten in zijn 
memoires: : 

Diee scherpe prikkelende geur van rook en vocht. Ik zag Engelse 
uniformen.. Ik zag ook twee heren in burger op mij afkomen. Ik zag 
hethet direct aan hun regenjassen... politie. Scotland Yard! 

Dee heren van de politie vroegen hem hoffelijk of hij hen wilde volgen en 
begeleiddenn hem naar het station. Daar namen zij de trein naar Londen. 
Ruttenn vond de ontvangst niet erg Vrij ' en begon te begrijpen dat hij ei-
genlijkk een arrestant was. Als hij in de trein naar het toilet wilde, ging een 
vann de agenten mee en postte voor de deur, die hij niet mocht afsluiten. 
Inn de coupé bewaarden zijn begeleiders een ijzig stilzwijgen. Vaalgroene 
lappenn hingen voor de ramen, zodat hij niet naar buiten kon kijken. In 
hett verduisterde en beschadigde Londen werd hij per auto naar een 
groot,, somber gebouw gebracht, dat - zo werd hem uitdrukkelijk verze-
kerdd - géén gevangenis was. Het was, aldus Rutten, zo deprimerend en 
anderss dan hij zich de aankomst in Londen had voorgesteld, dat hij zich 
afvroegg wat hij begonnen was.1 

Watt Rutten hier beschrijft is (vrijwel) elke Engelandvaarder na aan-
komstt overkomen. All e in Engeland arriverende buitenlanders en spe-
ciaall  diegenen afkomstig uit vijandelijk gebied, werden door de Britse 
contraspionage-- en veiligheidsdienst (M15) afgezonderd en op hun poli-
tiekee betrouwbaarheid onderzocht. Het was immers niet ondenkbaar 
datt zich onder hen Duitse spionnen bevonden. De meeste Engeland-
vaarderss begrepen dan ook wel dat de screening noodzakelijk was, maar 
hett was niettemin een vreemde gewaarwording om direct na aankomst 
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inn de vrije wereld weer achter slot en grendel te verdwijnen. 
Warenn Engelandvaarders eenmaal betrouwbaar bevonden, dan wer-

denn zij aan de Nederlandse instanties overgedragen. Deze zorgden voor 
dee eerste opvang van hun landgenoten en onderwierpen hen aan een 
nieuwee ondervragingsronde. Allereerst werden Engelandvaarders door 
dee Nederlandse veiligheidsdienst aan de tand gevoeld. Deze deed het En-
gelsee betrouwbaarheidsonderzoek niet alleen nog eens over, maar wilde 
daarnaastt uitgebreide inlichtingen hebben over bezet Nederland. Ver-
volgenss werden Engelandvaarders bij diverse ambtelijke commissies 
ontboden,, die - afhankelijk van de kennis van de betrokkene - uit waren 
opp meer specifieke informatie over Nederland. 

Dee meeste Engelandvaarders gingen in militaire dienst, maar vooral in 
dee eerste oorlogsjaren duurde het even voordat dit zijn beslag kreeg. In 
dee tussentijd hadden zij een slaapplaats nodig en geld, nieuwe kleren en 
anderee zaken. Hier lag dus een taak voor de Nederlandse regering in bal-
lingschap. . 

Overr deze twee aspecten gaat dit hoofdstuk: de diverse verhoren en de 
eerstee opvang. Hoe ging het screenen van Engelandvaarders door zowel 
Britsee als Nederlandse veiligheidsdienst in zijn werk, wat werd verstaan 
onderr politieke betrouwbaarheid? Over welke onderwerpen werden En-
gelandvaarderss uitgevraagd en wat was het belang van de informatie die 
zijj  overbrachten? En - ten slotte - hoe werden zij in die eerste periode, 
vlakk na aankomst, door de regering opgevangen? 

M15M15 en de jacht op spionnen 

All  sinds de Eerste Wereldoorlog bestond er in Engeland wetgeving, de 
zogenaamdee Aliens Registration Act, op grond waarvan Britse immigra-
tieambtenarenn bevoegd waren om buitenlanders de toegang tot het land 
tee ontzeggen en eenmaal toegelaten buitenlanders te verplichten zich re-
gelmatigg te melden bij het politiebureau, zodat men voortdurend van 
hunn doen en laten op de hoogte bleef.2 Toen in september 1939 de Tweede 
Wereldoorlogg uitbrak, waren er ruim 70.000 vreemdelingen uit vijande-
lijk ee staten (Duitsland, Oostenrijk) in Groot-Brittannië geregistreerd. 
All  deze mensen werden tijdelijk door M 15 geïnterneerd, ondervraagd en 
-- wanneer zij niet betrouwbaar werden geacht - definitief gevangenge-
zet,, onder meer op het eiland Man.3 De overigen werden vrijgelaten, 
maarr bleven onder controle van de Britse veiligheidsdienst. Juist toen 
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menn deze groep had Verwerkt', werd Engeland door een nieuwe stroom 
buitenlanderss overspoeld. Na de val van Duinkerken in juni 940 kwa-
menn immers met de ternauwernood ontkomen Engelse troepen ook vele 
duizendenn Poolse, Deense, Belgische, Franse en Nederlandse vluchtelin-
genn mee. Ook deze mensen moesten op hun politieke betrouwbaarheid 
wordenn onderzocht. Dit gebeurde in vijf zogenaamde'reception centres' 
inn Londen. In januari 1941 besloot M15 alle ondervragingen op één plek 
tee concentreren en wel in een oud scholencomplex in Wandsworth 
(Zuid-Londen).. In de negentiende eeuw was het een internaat geweest 
voorr meisjes, die hun vader als soldaat of matroos in de Krimoorlog 
(1853-1856)) hadden verloren: the Royal Victoria Patriotic Asylum for the 
Orphann Daughters of Soldiers and Sailors killed in the Crimean War. In 
dee praktijk werd deze lange naam begrijpelijkerwijs afgekort tot Patrio-
ticc School of RVPS. In de havensteden Poole, Bristol, Liverpool en Glas-
gow,, waar de meeste vluchtelingen arriveerden, werden bovendien nog 
bijkantorenn opgericht, van waaruit men naar de Patriotic School werd 
overgebracht44 Ten slotte bevond zich in Latchmere House te Londen het 
zogenaamdee Camp 020, een interneringskamp voor zwaardere gevallen, 
bijvoorbeeldd diegenen die van spionage werden verdacht.5 Dankzij dit 
systeemm van internering en screening konden in de periode 1939-1945 
zestienn vijandelijke agenten worden ingerekend. Al in september 1940 
warenn vier Abwehr-spionnen (onder wie twee Nederlanders) door een 
Duitsee onderzeeboot aan de Engelse kust afgezet, maar zij werden vrij -
well  direct gearresteerd. Veel moeilijker te ontdekken waren agenten die 
mett groepen bonafide vluchtelingen uit Spanje en Portugal werden mee-
gesmokkeld.. Dit was dan ook de reden, waarom allen die uit bezet gebied 
ontsnaptt waren duchtig aan de tand werden gevoeld.6 

Dee politieke quarantaine in de Patriotic School was een niet onprettig 
soortt detentie. De buitenlanders werden er als gasten behandeld. Zij kre-
genn een goede slaapplaats, behoorlijk te eten en te drinken en voor alle 
nationaliteitenn waren er kranten en lectuur voorhanden. Toch zaten de 
'gasten**  er wel degelijk gevangen: zij mochten geen contact onderhouden 
mett de buitenwereld en werden net zolang vastgehouden tot er zekerheid 
wass over hun politieke betrouwbaarheid. In de Patriotic School was een 
teamm van aanvankelijk 5 en uiteindelijk 45 ondervragers dag in dag uit be-
zigg met het verhoren van vreemdelingen. Er werd in januari 1941 gestart 
mett 155 te ondervragen personen en dit aantal steeg al snel tot gemiddeld 
7000 per maand.7 Elke buitenlander, of het nu een Pool, Fransman of Ne-
derlanderr was, werd in zijn eigen taal verhoord; voor elke nationaliteit 
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wass een aparte sectie opgericht. De screening door M15 bestond uit een 
nauwkeurigg onderzoek van de bezittingen van de betrokken persoon en 
inbeslagnamee van paspoort en reisdocumenten (voorzover die aanwezig 
waren).. Daarna volgde de eigenlijke ondervraging. Daarbij lag het accent 
inn eerste instantie niet zozeer op de gestelde vragen, als wel op de opteke-
ningg van het verhaal van de gast, waarna vervolgens allerlei elementen uit 
ditt relaas zorgvuldig werden gecheckt aan de hand van al beschikbare 
informatie.. Belangrijke punten waren: de voormalige werkkring, even-
tuelee contacten met de bezetter of verzetsbeweging, het motief voor de 
reiss naar Engeland en de reis zelf. Mochten bepaalde elementen uit dit 
verhaall  onbevredigend zijn, dan kon de veiligheidsofficier op grond van 
dezee eerste verklaring gericht gaan ondervragen. Er was vooral veel aan-
dachtt voor de reisbeschrijving. Ieder die uit bezet Europa ontsnapt was, 
moestt tot in de kleinste bijzonderheden vertellen (en aanwijzen op de 
kaart)) hoe dat in zijn werk was gegaan, hoe hij van plaats A naar plaats B 
wass gereisd, hoe hij diverse grenzen was gepasseerd, tot en met welke 
pastoorr in welk Frans dorp onderweg had geholpen. Elk detail, elk on-
derdeell  van de route en elke naam werd zorgvuldig gecheckt in het uitge-
breidee kaartsysteem, waarin alle door de vluchtelingen verstrekte infor-
matiee werd opgeslagen. Op den duur leverde dit de Engelse ondervragers 
eenn totaalbeeld van de diverse vluchtwegen op en stelde hen in staat ie-
mandd die wel heel makkelijk allerlei barrières onderweg had genomen 
'onderuitt te halen'. Menig Engelandvaarder getuigt in zijn memories van 
dee grondige werkwijze en koele vasthoudendheid van de ondervragers. J. 
vann Golen bijvoorbeeld herinnert zich dat hij een 'kapot' Frans contact-
adress vergeten was. Dat is een adres op de ontsnappingslijn dat niet meer 
betrouwbaarr bleek te zijn. De hem toegewezen veiligheidsbeambte bleef 
hierover'negenn dagen lang doorzeuren'.8 Bart Bredero schrijft: 

Iederee oneffenheid in het verhaal van de ondervraagde werd met 
eindelooss geduld uitgevlooid. [...] Ook een persoonsnaam, die de 
tweedee keer anders werd uitgesproken of in een ander verband 
werdd gebruikt, gaf weer aanleiding tot vragen, vragen en nog eens 
vragen.. Niets werd voor zoete koek geslikt.9 

Behalvee de verificatie van gegevens aan de hand van kaartsystemen werd 
-- zo nodig - getracht bij de diverse in Engeland aanwezige buitenlandse 
veiligheidsdienstenn inlichtingen in te winnen over de ondervraagde. 
Ookk zochten de ondervragers contact met eventueel in Engeland aanwe-
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zigee personen of instanties die voor de politieke betrouwbaarheid van de 
betrokkenee konden instaan. Zo weet jhr. Jan Beelaerts van Blokland - in 
meii  1941 met een gestolen vliegtuig uit Nederland ontsnapt - zich te her-
innerenn dat hij een 'routinegeval' was» omdat zijn oom al in Londen zat 
alss vice-voorzitter van de Raad van State.10 Dit laatste betekent overigens 
niett dat iedere arriverende Engelandvaarder met de juiste relaties zonder 
meerr kon 'doorstromen', om maar niet te spreken van een vrijstelling van 
hett onderzoek in de Patriotic School. Alleen vooraanstaande landgeno-
tenn bestemd voor een post binnen de regering en de top van het diplo-
matiekee personeel konden aan de screening ontkomen. Ook een belang-
rijkk afgezant van het verzet als G.J. van Heuven Goedhart, die in 1944 
naarr Engeland kwam om de regering in te lichten over de toestand en 
verhoudingenn in het bezet gebied, werd dit voorrecht verleend." Voor 
allee andere vluchtelingen of Engelandvaarders was deelname aan het 
veiligheidsonderzoekk ongeacht hun functie of relaties verplicht. 

Doorr het uitgebreide en arbeidsintensieve onderzoek, dat bij iedere 
persoonn moest worden verricht, nam het verblijf in de Patriotic School 
gemiddeldd een paar dagen tot één week in beslag. Vooral in latere jaren, 
toenn het aantal vluchtelingen toenam en soms grote groepen tegelijk 
kwamen,, werd de wachttijd langer. In juni 1943 bijvoorbeeld arriveerden 
inn één week 1300 buitenlanders, die - omdat er in de Patriotic School niet 
voldoendee ruimte was - in diverse dependances moesten worden onder-
gebracht.12 2 

Datt iemand lang in de Patriotic School moest verblijven kon echter 
ookk te maken hebben met het feit dat aan de politieke betrouwbaarheid 
vann de ondervraagde getwijfeld werd. Onbetrouwbaar betekende in dit 
verbandd in de eerste plaats, dat men vermoedde dat de betrokkene pro-
Duitss was, banden met de bezetter had onderhouden of zelfs 'door de 
Duitserss gestuurd was'. In de tweede plaats werden mensen met commu-
nistischee sympathieën gewantrouwd, ook al behoorde de Sovjet-Unie 
sindss het in juni 1941 door nazi-Duitsland was aangevallen, tot het geal-
lieerdee kamp.13 Men krijgt zelfs de indruk dat élke politieke uiting met 
argwaann werd bekeken. Zo werd Jaap Burger, de latere minister van Bin-
nenlandsee Zaken in het kabinet-Gerbrandy, aanvankelijk gewantrouwd 
omdatt hij een 'te politieke' reden voor zijn komst opgaf. Burger zei geko-
menn te zijn vanwege de slechte voorlichting door Radio Oranje, in het 
bijzonderr op het punt van de April-Meistakingen in Nederland. Toen dit 
zijnn Engelse ondervrager niet overtuigde zei hij: 
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Alss ik ooit nog eens oversteek naar Engeland dan zal ik tegen U 
zeggenn als U me vraagt waarom: 'Meneer, dat is heel eenvoudig. 
Hett is daar [in bezet Nederland] zo'n rotzooi, dat je daar zelfs geen 
fivefive o'clock tea hebt.'14 

Eerstee prioriteit van MI 5 bij het verhoren van buitenlanders was echter 
dee ontmaskering van Duitse Abwehr-agenten. De Nederlandse zeeman 
L.. Zwaanswijk, die in september 1941 via Zweden in Engeland aankwam, 
werdd bijvoorbeeld wekenlang vastgehouden omdat men het verdacht 
vondd dat hij als eenvoudig zeeman zo veel talen sprak.15 Hetzelfde over-
kwamm de journalist en cineast Gerard Rutten - alleen ging het bij hem 
niett om zijn talenkennis, maar om zijn contacten met de Berlijnse film-
productiemaatschappijj  UFA. Bovendien had hij alleen gereisd, zonder 
getuigen,, en zijn tocht naar Engeland was ongebruikelijk snel en gemak-
kelijkk verlopen. 'Hoe langer men in de Patriotic School was,' schrijft Rut-
ten, , 

dess te meer werd men door zijn zaalgenoten verdacht. Na twee 
wekenn was ik vrijwel geïsoleerd. Ik was een zeer verdacht persoon 
geworden,, want anders was ik al vrijgelaten. Niemand wilde meer 
mett mij praten.16 

Zowell  Zwaanswijk als Rutten werd uiteindelijk toch bonafide verklaard, 
maarr daar gingen weken van slopende ondervragingen aan vooraf. 
Beidenn werden aan de tand gevoeld door iemand die als spy'catcher een re-
putatiee had hoog te houden: de Nederlandse kolonel Oreste Pinto (1889-
1961).. Pinto had voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog spionageactivi-
teitenn verricht voor de Franse inlichtingendienst, het Deuxième Bureau. 
Sindss 1914 woonde hij in Engeland en dreef daar een handel in zuid-
vruchtenn en een vertaalbureau. Daarnaast verleende hij - zonder officieel 
tee zijn aangesteld - diensten aan MI5 . Vanwege zijn enorme talenkennis 
enn ervaring op het gebied van de (contra)spionage werd Pinto al snel na 
hett uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ingeschakeld bij de screening 
vann de talloze vluchtelingen met wie Engeland weldra overstroomd 
werd.. Hij bleek een intelligent, vasthoudend en gevreesd ondervrager die 
err - naar eigen zeggen - in slaagde acht spionnen te ontmaskeren. Van 
19400 tot 1942 was hij hoofd van de Dutch Section in de Patriotic School en 
inn die hoedanigheid kreeg hij alle Nederlandse Engelandvaarders te zien. 
Omdatt hij door zijn werk in Engelse dienst zijn Nederlanderschap dreig-
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dee te verliezen, verruilde hij zijn baan in de Patriotic School in oktober 
19422 voor een soortgelijke functie bij de Nederlandse veiligheidsdienst, 
diee zich eveneens bezighield met de ondervraging van Engelandvaar-
ders.17 7 

Pintoo had als zakenman een dubieuze reputatie: in de jaren twintig en 
dertigg werd hij diverse malen wegens malversaties veroordeeld.18 Zijn re-
putatiee als spionnenvanger was evenmin vlekkeloos. Na de oorlog is Pin-
too in allerlei publicaties uitgebreid op een aantal gevallen ingegaan.19 Hij 
hadd daarbij de neiging te romantiseren, de feiten niet altijd juist weer te 
gevenn en vooral zijn eigen aandeel in deze zaken groter voor te stellen 
dann in werkelijkheid het geval was. Beroemd is bijvoorbeeld het geval 
vann de Abwehr-spion Dronkers, een al wat oudere Haagse PTT-beambte 
diee in mei 1942 de Noordzee overstak. In de versie van Pinto werd Dron-
kerss ten val werd gebracht, nadat hij in diens bagage materiaal voor het 
werkenn met onzichtbare inkt had ontdekt. Maar de ontmaskering was 
feitelijkk vooral te danken aan een tip van de Nederlandse veiligheidsbe-
ambtee A. J J. Vrinten. Die kende Dronkers nog van voor de oorlog en wist 
datt hij tot de NSB behoorde en toen al voor de Abwehr werkzaam was. 
Ditt laatste verzuimt Pinto echter te vermelden.20 

Pintoo was onder Engelandvaarders berucht om zijn verhoormetho-
des.. Hij liet een verdachte eindeloos zijn relaas herhalen om te kijken of 
err niet kleine verschillen in het verhaal slopen. Ook paste hij - naar eigen 
zeggenn - graag psychologische trucs toe en probeerde hij zo snel moge-
lij kk tijdens een verhoor een 'emotionele crisis' te veroorzaken. Als hij de 
ondervraagdee boos of angstig wist te maken kon hij zo het initiatief be-
machtigenn en behouden.21 Rutten vond Pinto lijken op een soort roofvo-
gell  met doordringende ogen en een schorre stem: 

Hijj  liet mij in zijn grote sombere kamer in het felle licht zitten, 
staardee mij glimlachend aan en vertelde dat het hem een bijzonder 
genoegenn was mij te kunnen ondervragen daar ik volgens zijn over-
tuigingg een agent was die met behulp van de vijand naar Engeland 
wass gezonden [...]. Ik heb deze man gehaat en verafschuwd gedu-
rendee deze slopende ondervragingen. Maar tegelijkertijd moest ik 
hemm bewonderen om zijn techniek en zijn vasthoudendheid.22 

Volgenss L. de Jong zijn ruim 3000 Nederlanders door de 'zeef' van de Pa-
trioticc School gegaan: 24 in de periode mei 1940 tot mei 1941,180 van mei 
tott december 1941, ruim 500 in 1942,400 in 1943 en ruim 2000 in 1944 en 
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19455 tezamen.23 Tot en met 1943 ging het om Engelandvaarders; het cijfer 
voorr 1944 en 1945 omvatte ook een grote groep van 1400 niet-Engeland-
vaarders,, onder andere Nederlandse arbeiders die voor de OT in Frank-
rijkk werkten en na de geallieerde invasie massaal naar Engeland kwamen. 
Afgezienn van de laatste categorie zou het totaal aantal Engelandvaarders 
duss 1700 worden. 

Hett overgrote deel van deze 1700 Engelandvaarders werd 'politiek be-
trouwbaar'' bevonden, hetgeen in Engelse termen betekende dat zij 
'trouww waren aan de geallieerde zaak' en niet als spion door de vijand wa-
renn gestuurd. Als dit was vastgesteld werd de betrokken Engelandvaarder 
zoalss dat heette Vrijgegeven' en doorgesluisd naar de Nederlandse auto-
riteiten.24 4 

DeDe Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst en) 

Hett wekte bij Engelandvaarders op zijn zachtst gezegd enige bevreem-
dingg dat zij, na door de Engelsen bonafide te zijn verklaard, opnieuw 
werdenn verhoord, nu door de Nederlandse veiligheidsdienst. Om te be-
grijpenn waarom dit zo was, is het noodzakelijk om kort in te gaan op de 
geschiedeniss van de Nederlandse geheime dienst(en) in Londen.25 

Vann de vooroorlogse Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst 
wass in mei 1940 vrijwel niemand naar Engeland overgestoken; ook de 
doorr deze dienst verzamelde gegevens waren in Nederland achtergeble-
venn of vernietigd.26 Door een strikt vasthouden aan de Nederlandse neu-
traliteitt had noch de regering noch de dienst zelf eraan gedacht om voor-
bereidingenn te treffen voor het geval Nederland bezet zou raken. Er was 
daardoorr in bezet Nederland geen netwerk van medewerkers waarop 
menn kon terugvallen en er was geen zendverbinding. 

Dee Nederlandse regering in ballingschap was door dit alles volkomen 
verstokenn van inlichtingen, niet alleen inlichtingen over het inmiddels 
bezettee Nederland, maar ook inlichtingen over de Nederlandse vluchte-
lingenn die zich met haar in Engeland bevonden. 

Ditt laatste deed zich direct pijnlij k voelen in juni 1940, toen M I 5 begon 
mett een grootscheeps onderzoek naar de politieke betrouwbaarheid van 
dee grote massa vluchtelingen uit Europa, onder wie Nederlanders. Het 
bleekk toen, dat onbetrouwbaar geachte Nederlanders door de Britten 
werdenn geïnterneerd, zonder dat de Nederlandse regering daarin enige 
zeggenschapp had of om advies werd gevraagd. Een dergelijk advies kon 
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menn van Nederlandse zijde ook niet geven, omdat in Londen een Neder-
landsee inlichtingen- c.q. veiligheidsdienst ontbrak. Om in deze leemte te 
voorzien,, besloot de Nederlandse regering in Londen op 19 juli 1940 een 
nieuwee dienst op te richten: de Centrale Inlichtingen Dienst (CID).27 De 
CIDD ressorteerde onder het ministerie van Justitie, kwam onder leiding 
vann F. van 't Sant, tevens particulier secretaris van koningin Wilhelmina 
enn werd gevestigd op het adres 77 Chester Square, waar ook de koningin 
enn prins Bernhard kantoor hielden. 

Dee c 1 D kreeg als taken: 

11 Het actief verzamelen van inlichtingen over bezet Nederland, door 
agentenn met zendapparatuur naar bezet gebied te sturen (spionage); 

22 Het op hun politieke betrouwbaarheid onderzoeken van uit bezet Ne-
derlandd afkomstige landgenoten (Engelandvaarders) en van Neder-
landerss die al in Engeland waren (veiligheidstaak); 

33 Het passief verzamelen van inlichtingen over pro-Duitse en collabore-
rendee Nederlanders door nieuw aangekomen Nederlanders ook op dit 
puntt uitvoerig te ondervragen (contraspionage). 

Terwijll  de Engelsen het spionage- en contraspionage- c.q. veiligheids-
werkk in twee verschillende diensten hadden ondergebracht (namelijk 
MM 16 en MI5), moest de CID deze activiteiten dus combineren. Dit was 
misschienn een van de redenen, waarom de CID op diverse punten heeft 
gefaald.. Zo kwam het sturen van agenten naar bezet gebied slechts moei-
zaamm op gang, omdat de CID in bijna alle opzichten (materieel, oplei-
dingg agenten) zeer afhankelijk was van de Engelsen. 

Hett veiligheidswerk kwam erop neer dat de CID ervoor moest zorgen 
datt er geen politiek onbetrouwbare Nederlanders vrij rondliepen. Er be-
stondenn echter geen duidelijke richtlijnen rond het begrip 'politieke be-
trouwbaarheid',, waardoor in de praktijk elk geval afzonderlijk werd be-
keken.. In overleg met M15 werd dan al of niet tot internering overgegaan. 
Eenn van de doelstellingen waarmee de CID werd opgericht (het verkrij-
genn van inspraak bij de internering van Nederlanders) was hiermee be-
reikt.. Toch zorgden die betrouwbaarheidsonderzoeken voor veel beroe-
ringg binnen de Nederlandse gemeenschap in Londen, met name door de 
manierr waarop Van 't Sant hiermee omging. Door zijn vertrouwensposi-
tiee bij de koningin werd hij als 'verklikker' gezien. Hij had die positie voor 
dee oorlog verkregen door de koningin ter zijde te staan in een netelige 
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kwestiee aangaande haar echtgenoot, prins Hendrik.28 Deze zaak kostte 
hemm zijn baan als hoofdcommissaris van de Haagse Politie en maakte dat 
niet-ingewijdenn - en dat was bijna iedereen - hem als niet - integer be-
schouwden.. In verzetskringen in Nederland circuleerde het (door de 
Duitserss verspreide?) gerucht dat Van 't Sant een verrader was en diverse 
Engelandvaarderss kwamen mede hierom naar Engeland: om de regering 
voorr Van 't Sant te waarschuwen.29 Hoewel de koningin Van 't Sant vol-
komenn vertrouwde werd zijn positie als CID-directeur op den duur on-
houdbaar. . 

Inn augustus 1941 werd Van 't Sant vervangen door zijn adjunct, 
RJ.P.. Derksema, een advocaat uit Zutphen, die geen enkele ervaring had 
mett (contra)spionage. Na het terugtreden van Van 't Sant ressorteerde 
dee CID achtereenvolgens onder het departement van Binnenlandse Za-
ken,, Marine, toen weer even - onofficieel - onder Justitie en ten slotte 
onderr het departement van Algemene Oorlogvoering.30 Dit proces ging 
gepaardd met enorme ruzies, intriges en getouwtrek tussen diverse minis-
teries.. De c 1 D viel op den duur uiteen in verschillende diensten met sterk 
gescheidenn functies, tot zij in 1944 ophield te bestaan. De uit de CID 
voortkomendee diensten hielden zich of uitsluitend met inlichtingen-
werkk bezig (het in november 1942 opgerichte Bureau Inlichtingen (BI)) , 

óff  uitsluitend met sabotage (het begin 1944 opgerichte Bureau Bijzonde-
ree Opdrachten (BBO)), of uitsluitend met veiligheidstaken. 

Inn het kader van dit hoofdstuk beperken wij ons nu verder tot die laat-
stee activiteit, de veiligheidsdienst. De Nederlandse veiligheidsdienst was 
dee dienst van Derksema, die zich vanaf zijn aanstelling in augustus 1941 
inn feite alleen maar met veiligheidswerk (lees betrouwbaarheidsonder-
zoek)) had beziggehouden.31 Zijn diensttak werd aanvankelijk aangeduid 
als'Bureauu Derksema' en later (vanaf 1 juli 1942) als Politie-Buitendienst 
(Buitendienstt van de Afdeling Politie van het ministerie van Justitie). 
Dezee 'politionele inlichtingendienst', ressorterend onder het ministerie 
vann Justitie, kreeg onder meer als taken: het ondervragen van uit Neder-
landd overgekomen personen en het uitwerken en in kaart brengen van de 
alduss verkregen gegevens; het onderzoek naar betrouwbaarheid van 
schepelingenn bij de koopvaardij; onderzoek naar de betrouwbaarheid 
vann Nederlanders in Engeland (waaronder bij de regering aan te stellen 
personen)) en het verzamelen van inlichtingen over de betrouwbaarheid 
vann Nederlanders in bezet Nederland.32 

2 2 00 AANKOMST IN LONDEN: DE VERHOREN EN EERSTE OPVANG 



HetHet Nederlandse betrouwbaarheidsonderzoek33. 

Dee Politie-Buitendienst (hierna aan te duiden als PBD) werkte nauw sa-
menn met M 15, maar speelde in dit contact wel de rol van junior partner.34 

Nederlandd was een bondgenoot in de strijd tegen nazi-Duitsland, maar 
wass tevens afhankelijk van het gastland. Gevallen waarbij Nederlanders 
spionageactiviteitenn voor de Duitsers hadden verricht werden dan ook 
inn de eerste plaats door M15 behandeld. Soms riepen de ondervragers 
vann M15 daarbij de hulp in van hun Nederlandse collega's (zoals bij de 
reedss genoemde spion Dronkers). Was er geen sprake van spionage, 
maarr twijfelde M15 toch aan de betrouwbaarheid van een Nederlandse 
ondervraagde,, dan werd de betrokkene compleet met een doorslag van 
hett Engelse verhoor aan de PBD overgedragen. De Nederlandse collega's 
werdd dan gevraagd om hun bevindingen over de man of vrouw in kwes-
tiee mee te delen, M I 5 deed dit echter alleen, zoals de Engelse minister van 
Binnenlandsee Zaken H. Morrison in september 1942 aan de Nederlandse 
regeringg liet weten 

inn cases where it is considered that the Netherlands Intelligence 
Servicee can give assistance by reason of their special knowledge of 
theirr country or countrymen.35 

Derksemaa wenste voor zijn dienst echter meer dan een adviesrol bij twij -
felgevallen.. Het liefst had hij gezien dat Engelandvaarders helemaal niet 
langss de Patriotic School hoefden en direct naar de PBD werden ge-
stuurd.. Toen dit door de Engelsen werd afgewezen, diende hij een ver-
zoekk in of ondervragers van de PBD dan misschien aan de verhoren van 
Nederlanderss in de Patriotic School konden deelnemen. Ook dit verzoek 
werdd vriendelijkk doch zeer beslist afgewezen. Als men dit aan de Neder-
landsee veiligheidsdienst zou toestaan, zouden ook de andere 'allied na-
tions'' een dergelijk verzoek gaan indienen.36 Wel werd door de Engelse 
autoriteitenn toegestaan, dat een speciale Nederlandse verbindingsoffi-
cierr bij M15 de namen van pas in de Patriotic School gearriveerde Neder-
landerss doorkreeg. 

Dee PBD was gevestigd op het adres 82 Eaton Square, Londen. Hoofd was 
zoalss vermeld Derksema, met als plaatsvervanger baron H.A.G. Steen-
grachtt van Moylandt. Verder werkte Pinto hier, die in oktober 1942 zijn 
intredee deed als hoofd van de afdeling Contraspionage en als zodanig 
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Engelandvaarderss op hun betrouwbaarheid moest testen. Oud-inspec-
teurr van politie A. Wolters gaf leiding aan de Afdeling Politieke Veiligheid 
enn ondervroeg diezelfde Engelandvaarders over de politieke betrouw-
baarheidd van mensen in Nederland en het buitenland. De reeds genoem-
dee Vrinten was verantwoordelijk voor de Afdeling Veiligheid voor de 
Scheepvaart.. W.P.C. Molenaar ten slotte deed de boekhouding en had 
daarnaast,, als hoofd van de Afdeling Nederland, de zorg voor Neder-
landsee geïnterneerden op het eiland Man.37 

Vanaff  medio 1942 was er beleid omtrent het stelselmatig verhoren van 
Engelandvaarderss door de PBD. Dit betekent echter niet dat Engeland-
vaarderss in de periode daarvóór niet door Nederlandse instanties wer-
denn ondervraagd. Met de weinige Engelandvaarders die in de jaren 1940-
19422 arriveerden waren wel degelijk gesprekken gevoerd, om te horen 
watt voor nieuws zij over bezet Nederland te vertellen hadden. Het ge-
beurdee alleen niet systematisch en het had niet zozeer het karakter van 
eenn (politie)verhoor. De drie Leidse studenten K. van Eendenburg, A.D. 
Vass Nunes en K. Michielsen, die op 5 juli 1940 als eerste Engelandvaar-
derss met een twaalfvoetsjol de Noordzee overstaken, hadden ongeveer 
eenn week na aankomst een 'onderhoud' met de heer A. Pelt, hoofd van de 
Regeringsvoorlichtingsdienst.. Zij vertelden daarin over hun vlucht en 
overr de toestand in Nederland sinds de capitulatie.38 In november 1940 
droegg het ontsnappingsrelaas van Engelandvaarder R. Kassei de titel 
'Verklaring'.399 Pas in de loop van het jaar 1941 - toen ook het aantal Enge-
landvaarderss begon toe te nemen -werd het in de praktijk vaste regel dat 
Nederlanderss afkomstig uit bezet gebied zich vanuit de Patriotic School 
rechtstreekss meldden bij het Bureau van Derksema. Omstreeks dezelfde 
periodee (najaar 1941) groeiden de gesprekken met Engelandvaarders van 
louterr reisverslagen en levensbeschrijving uit tot 'verhoren' waarbij op 
systematischee wijze bepaalde vragen aan de orde kwamen, namen van 
'foute'' personen in Nederland werden gevraagd en aan het eind een oor-
deell  werd gegeven over de politieke betrouwbaarheid van de betrokkene 
enn eventuele geschiktheid voor bepaalde functies. Deze werkwijze be-
stondd dus al een tijdje, voordat zij in juli 1942 door de minister van Justi-
tiee officieel als een taak van de PBD werd vastgelegd. Overigens was het 
verhoorr door de PBD niet een ambtsedig proces-verbaal, zoals de gewo-
nee politie die maakt. Wel was het steeds gedateerd en voorzien van de 
naamm en handtekening van de ondervrager. 

Hett verhoor dat de PBD Engelandvaarders afnam vertoonde grote 
overeenkomstenn met dat van de Engelsen in de Patriotic School Ook 
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doorr de PBD werd allereerst gevraagd naar personalia, adres, familie, 
opleiding,, beroep, godsdienst, lidmaatschap van een politieke partij of 
verenigingg en vervulling van militaire dienst, datum van vertrek uit Ne-
derlandd en aankomst in Engeland. Wanneer een Engelandvaarder fami-
lieledenn bezat die sympathiek stonden tegenover de bezetter werd hier 
langerr bij stilgestaan en werd bepaald welk soort verhouding de onder-
vraagdee met dit familielid onderhield. 

Hiernaa volgde het zogenaamde 'eerste verhoor', meestal afgenomen 
doorr Pinto. De hele levensloop en loopbaan van de betrokken Engeland-
vaarderr werd doorgenomen tot het moment dat hij of zij naar Engeland 
vertrok.. Het grootste deel van het verslag betrof de reis naar Engeland, de 
voorbereidingenn daartoe en eventuele eerdere, mislukte ontsnappings-
pogingen.. Vreemd genoeg werd in de schriftelijke neerslag van het ver-
hoorr maar zelden gerept van de motivatie van Engelandvaarders. Dat ge-
beurdee wel als er een duidelijke aanleiding voor het vertrek was geweest, 
bijvoorbeeldd als de Engelandvaarder in kwestie had moeten vluchten, 
omdatt hij door de Duitsers werd gezocht. Meestal bleef het echter bij 
vagee aanduidingen, waaruit blijkt dat men gemotiveerd was en moeite 
hadd gedaan om weg te komen, zoals 'het plan om weg te gaan bestond bij 
hemm sinds de capitulatie' of 'monsterde aan op een schip voor Zweden 
mett de bedoeling later te deserteren'. 

Ookk bij de PBD moesten de ondervraagden gedetailleerd vertellen 
welkee vluchtroute ze gebruikt hadden, hoe ze grenzen overschreden 
haddenn en wie onderweg hulp had verleend. 

Hiernaa volgde een zogenaamd 'nader verhoor', dat tot doel had infor-
matiee over bezet Nederland te verkrijgen. In de volgende paragraaf, die 
gewijdd is aan de informatie die Engelandvaarders overbrachten, komen 
wijj  hierop terug. 

Meestall  werd aan het eind van het eerste verhoor door de ondervrager 
aangegevenn of de Engelandvaarder in kwestie naar zijn oordeel politiek 
betrouwbaarr was. Een enkele keer gaf ook de ondervrager van het nadere 
verhoorr op dit punt zijn mening. Was het oordeel negatief dan beteken-
dee dit dat de man of vrouw in kwestie pro-Duits was, overtuigd lid van de 
NSBB was (geweest) of in het ergste geval als Duits agent naar Engeland 
wass gestuurd. Net als bij M15 werden ook personen met communistische 
sympathieënn als 'politiek onbetrouwbaar' gekwalificeerd, al werd daar 
doorr de ondervragers onderling verschillend over gedacht. Zo oordeelde 
Pintoo na het eerste verhoor van een communistische Engelandvaarder: 
'Iss ongetwijfeld antinazi.' Zijn collega Wolters concludeerde echter: 'Ge-
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zienn vanuit Nederlands standpunt beschouw ik hem niet als politiek be-
trouwbaar.'40 0 

Overigenss bevonden zich onder de Engelandvaarders zeer weinig 
communisten-- Gevraagd naar hun politieke richting antwoordden zes 
Engelandvaarderss dat zij communist waren, slechts een van hen was 
daadwerkelijkk lid van de CPN. Zeer veel Engelandvaarders gaven tijdens 
hett verhoor te kennen dat zij geen enkele politieke richting aanhingen en 
niett lid waren van een politieke partij (zie tabel 16).41 

Vann de circa 1500 Engelandvaarders van wie een verhoor werd aangetrof-
fenn werd het overgrote deel politiek betrouwbaar bevonden. Bij veertig 
Engelandvaarderss luidde het oordeel 'twijfelachtig'. Tot die veertig twij-
felgevallenn behoorden zestien Engelandvaarders van wie de ondervra-
gerss het (reis)verhaal (of delen daarvan) ongeloofwaardig of onwaar-
schijnlijkk vonden. Deze Engelandvaarders werd dikwijls gekwalificeerd 
alss 'fantast' of'praatjesmaker'; in tweede instantie werden zij echter toch 
meestall  wel betrouwbaar verklaard, omdat er niet genoeg bewijzen van 
hett tegendeel aanwezig waren. 

Vann de 24 overblijvende Engelandvaarders, die dus echt als twijfelach-
tigg golden, werden 21 Engelandvaarders aangeduid als 'slap', bijvoorbeeld 
omdatt zij vrijwilli g in Duitsland waren gaan werken en bij drie luidde 
hett eindoordeel 'politiek onbetrouwbaar', omdat zij lid waren geweest 
vann de NSB of aanverwante organisaties. 

Ditt betekende overigens niet, dat personen uit deze twee laatste catego-
rieënn direct achter slot en grendel gingen. Maar de P B D gaf dan het advies 
omm de betrokkenen nog een tijd te observeren en niet op een verantwoor-
delijkee post te plaatsen. Dat observeren kon bijvoorbeeld plaatsvinden in 
hett leger. Zo schreef Pinto over een Engelandvaarder van wiens betrouw-
baarheidd hij (nog) niet geheel overtuigd was: 

Ikk ben van mening, dat x als soldaat in het leger kan worden toege-
latenn en dat voorzichtigheidshalve zijn meerderen opdracht krij-
genn hem gedurende den eersten tijd speciaal te controleren.42 

Bijj  de twee onbetrouwbaren was Pinto van oordeel dat zij - nu zij een-
maall  in Engeland waren - niet meer als gevaarlijk golden en dus niet 
hoefdenn te worden geïnterneerd.43 Opname in het leger, de marine of de 
koopvaardijj  was voor deze mensen echter niet aan de orde. 
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Vaakk werd aan het oordeel over de betrouwbaarheid een korte karakter-
schetss toegevoegd: 'Dom, eerlijk, politiek betrouwbaar, moedig',44 of 
'Stug,, niet erg open, enigszins sloom'.45 Ook kwamen nogal clichématige 
omschrijvingenn in de trant van 'Een flinke Hollandsche jongen',46 of'Een 
typischee Scheveninger van het beste soort',47 regelmatig voor. 

Hoewell  de PBD niets te zeggen had over de toekomstige werkkring of 
hett legerondeel waar de Engelandvaarder terecht zou komen (men no-
teerdee alleen voor welk onderdeel voorkeur bestond), werd in sommige 
gevallenn het al of niet geschikt zijn voor bepaalde functies aangegeven: 
'Simpell  en buitengewoon eerlijk, schitterend fysiek, ideaal soldaat, vol-
komenn betrouwbaar',48 of: 'Ondervraagde is zeer nerveus, kan zijn ge-
dachtenn slecht verzamelen. Zal in het leger niet op zijn plaats zijn.'49 

Tenn slotte klonk soms in het eindoordeel duidelijke sympathie of be-
wonderingg door voor wat de Engelandvaarders op hun tocht hadden 
klaargespeeld.. Zo schreef Pinto over de Engelandvaarder J.F. ter Doest, 
diee zestien jaar was toen hij vertrok en geheel alleen, zonder geld, maar 
mett enorm veel geluk via Frankrijk en Spanje Engeland had bereikt: 

Eenn zeer naïef doch flink en moedig ventje. Zijn wonderbaarlijke 
reiss is een treffende illustratie hoezeer de voorzienigheid de 'on-
schuldigenn van geest'in bescherming neemt. [...] Is nog te jong 
voorr militaire dienst en zal dus te werk gesteld moeten worden tot 
hijj  de militaire leeftijd bereikt. Zal dan waarschijnlijk een zeer goed 
soldaatt worden.50 

EngelandvaardersEngelandvaarders als leveranciers van informatie over 

bezetgebied bezetgebied 

Naa het betrouwbaarheidsonderzoek volgde het 'nadere verhoor over Ne-
derland',, meestal afgenomen door ondervrager Wolters. Hierbij ging het 
niett meer om screening van de betrokken Engelandvaarder, maar om het 
loswekenn van informatie over 'toestanden in bezet Nederland'. Allereerst 
vroegg Wolters of de Engelandvaarder in kwestie bij het verzet betrokken 
wass geweest en zo ja, waaruit dat verzetswerk had bestaan. Verzetsmen-
senn werden met naam en toenaam beschreven en ook ondernomen ac-
ties,, liquidaties etc werden uitgebreid uit de doeken gedaan. Stukje bij 
beetjee ontstond zo bij de ondervragers een beeld van het verzet in Neder-
land.. Het is de vraag of dit beeld correct was. Sommige Engelandvaar-
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derss zullen hun aandeel in het verzet wat hebben overdreven, terwijl an-
derenn zich juist heel bescheiden opstelden. 

Vervolgenss werd Engelandvaarders gevraagd namen te noemen van 
mensenn in hun woonplaats of wijdere omgeving die 'goed' dan wel 'fout' 
waren.. Met fout werd bedoeld: mensen die lid van de NSB waren of aan-
toonbaarr met de Duitsers collaboreerden. Meestal bleef dit beperkt tot 
eenn rijtje namen (gemiddeld 5). Sommige Engelandvaarders die uit 
hoofdee van hun beroep (bijvoorbeeld vertegenwoordiger of advocaat) 
veell  mensen kenden of zich in het kader van hun verzetswerk speciaal 
mett 'fouten' hadden beziggehouden, kwamen met aanzienlijke lijsten. 
Bijzonderee belangstelling bestond bij de ondervragers voor gezagsdra-
gerss (burgemeester en wethouders), hoge ambtenaren, politiefunctio-
narissenn en militairen. 

Engelandvaarderss leverden het ministerie van Justitie hiermee belang-
rijkee informatie, die als basis kon dienen voor de voorgenomen naoor-
logsee berechting van collaborerende of anderszins 'foute' Nederlanders. 
Maarr ook andere ministeries en instanties waren in deze gegevens geïn-
teresseerd.. Van de PBD-rapporten ging allereerst een doorslag naar het 
kabinett van de Koningin. Verder had het ministerie van Binnenlandse 
Zakenn twee eigen inlichtingenbureaus, het Bureau Zuivering en Bureau 
Documentatie,, die allebei toegang hadden tot de informatie van de p B D . 
Hett Bureau Documentatie verzamelde - net als de PBD - gegevens over 
'mensenn en toestanden in bezet gebied; het Bureau Zuivering legde zich 
toee op 'foute' ambtenaren.51 

Sommigee Engelandvaarders wisten echter weinig namen te noemen of 
haddenn als geheel over bezet Nederland weinig mee te delen. Misschien 
kwamm dat doordat zij al geruime tijd uit Nederland weg waren. Een an-
deree mogelijke reden is, dat zij het enigszins zat werden steeds opnieuw 
hunn verhaal te moeten afdraaien. Velen waren onderweg, in neutrale lan-
denn als Zwitserland, Zweden, Spanje en Portugal ook al ondervraagd 
doorr vertegenwoordigers van het Bureau Inlichtingen (zie inleiding). 
Watt de reden ook was, ondervrager Wolters toonde zich bepaald geïrri-
teerd,, wanneer een Engelandvaarder weinig of niets te melden had. 'Deze 
Engelandvaarder'' schreef hij over een van hen, 

kann nagenoeg geen inlichtingen verstrekken; aan hem is de bezet-
tingg van ons land bijna ongemerkt voorbij gegaan.52 
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Mett dit 'nadere verhoor' waren de ondervragingen van Engelandvaar-
derss door de P BD afgerond. Nog werden zij echter niet met rust gelaten, 
wantt vervolgens meldde zich de zogenaamde 'Interdepartementale 
Commissiee voor het hooren van overgekomen Nederlanders'. Deze 
commissiee was samengesteld uit vertegenwoordigers van alle departe-
menten.. Engelandvaarders die door de PBD waren 'gezien' werd ge-
vraagdd op een zogenaamde 'Staat van inlichtingen' in te vullen van 'welk 
deell  van Nederland en van welke bedrijfstakken, diensten en kringen de 
betrokkenee inzonderheid kennis [droeg]'. Afhankelijk van wat daar werd 
opgegevenn (bijvoorbeeld scheepswerf, levensmiddelenindustrie, uni-
versiteitt of politie) werden ter zake kundige ambtenaren van de betrok-
kenn ministeries opgetrommeld. 

Iederr lid van de commissie kon op zijn eigen terrein vragen stellen aan 
dee 'zojuist overgekomenen', die meestal in groepjes van vier tegelijk wer-
denn verhoord. Zo stelde een ambtenaar van het ministerie van Sociale 
Zakenn vragen over lonen en prijzen en over de voedseltoestand. Een ver-
tegenwoordigervann het departement van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaartt was uiteraard geïnteresseerd in de economische bedrijvigheid, de 
industriee en de havens. En een medewerker van het departement van 
Defensiee (later gesplitst in de departementen van Oorlog en Marine) 
wildee natuurlijk alles weten over het aantal Duitse militairen in Neder-
land,, de kustbewaking en de effecten van Engelse bombardementen. Zo 
melddee Engelandvaarder H.J. Doornbos in januari 1942 aan de Interde-
partementalee Commissie, sprekend over zomer 1941: 

Gedurendee de maanden Juli, Augustus en September is er prak-
tischh iedere nacht luchtalarm geweest. Soms vielen er dan bommen 
uitt vliegtuigen die van een bombardement op Duitsland terug-
keerden.. Men weet de resultaten van de bombardementen zeer 
goedd geheim te houden. [...] De neergekomen vliegtuigen worden 
dadelijkk bewaakt en weggehaald. 

Err was bij de ondervragers grote aandacht voor de stemming onder de 
bevolkingg en de vraag hoe de mensen in Nederland op allerlei gebeurte-
nissenn reageerden. Met betrekking tot neergehaalde Britse bommenwer-
perss zei Doornbos: 

Toontt het publiek zich bij de neergekomen vliegtuigen enthou-
siast,, dan wordt er geschoten. Zoo heeft het geval zich in Amster-
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damm voorgedaan dat Engelsche en Fransche krijgsgevangenen zich 
inn een trein bevonden, die aan het station te Amsterdam stilhield. 
Hett publiek toonde zich sympathiek tegenover deze krijgsgevan-
genen.. Het gevolg was dat op het publiek werd geschoten, waarbij 
eenn Leidsch student werd gedood. 

Uitgebreidd werd ook stilgestaan bij voorbeelden van symbolisch verzet 
enn demonstraties van aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis. 'Op 31 
augustus,'alduss Doornbos, 

warenn jongelui van een hbs te Rotterdam gekleed in blauwe pak-
ken,, met witte overhemden en roode dassen. Een N S B -leraar was 
woedendd en zij kregen drie kwartier den tijd om zich te verkleeden. 
Zijj  gingen weg en zijn niet meer teruggekomen, doch gingen stem-
mingg in de buitenwijken van Rotterdam maken.53 

Eenn andere Engelandvaarder vermeldde de ludieke actie van een paar 
Delftsee studenten; gekleed in donker pak en met hoge hoed hadden zij 
zichh bij een stoplicht in Den Haag opgesteld. Zodra het licht op oranje 
sprong,, gingen de hoeden af. Dit veroorzaakte een volksoploop, die door 
dee politie uiteen werd gedreven.54 

Inn augustus 1942 werd de Interdepartementale Commissie vervangen 
doorr een commissie met een meer beperkte opzet: de Commissie van 
Verhoor.. Hierin waren slechts het ministerie van Oorlog, dat van Han-
del,, Nijverheid en Scheepvaart en de Regeringsvoorlichtingsdienst ver-
tegenwoordigd.555 De honger van de commissieleden naar informatie 
overr bezet Nederland bleef echter onverminderd groot. Duizendenéén 
dingenn wilden zij van de Engelandvaarders weten: hoe het gesteld was 
mett de kwaliteit van het brood, of de treinen op tijd liepen, hoe er in het 
algemeenn over de koningin en de regering werd gedacht en of er veel naar 
Radioo Oranje werd geluisterd. Na verloop van tijd kwam de Regerings-
voorlichtingsdienstt met een eigen enquête omtrent radio-uitzendingen, 
waarinn onder meer gevraagd waar en hoe vaak men luisterde, of er een 
'moffenzeeff  '56 gebruikt werd en welke programma's gewaardeerd wer-
denn (of niet). In de antwoorden van Engelandvaarders werd kritiek op 
Radioo Oranje onverbloemd geuit. Zo meende een Engelandvaarder in 
junii  1941: 

2 2 88 AANKOMST IN LONDEN: DE VERHOREN EN EERSTE OPVANG 



Dee BBC-berichten in het Nederlandsen zijn hoofdzaak; Radio 
Oranjee beschouwt men als luxe. [...] Vele dingen interesseren het 
Nederlandschee volk ook niet, men vindt het te lauw.57 

Anderenn vonden dat er op Radio Oranje juist 'te veel gescholden' werd. 
Datt koningin Wilhelmina de Duitsers voor 'schurken' had uitgemaakt 
werdd daarentegen weer erg op prijs gesteld. Waardering was er voor het 
politiekee overzicht en ook voor de liedjes van 'de Watergeuzen'. 

Veell  aandacht was er ook - niet alleen bij de Commissie van Verhoor, 
maarr ook bij de P B D - voor de aanhang onder de bevolking van groepe-
ringenn en partijen als de NSB, de Nederlandsche Unie en - bevreesd als 
menn in Londen was voor een opleving in Nederland van radicale ele-
mentenn - de CPN. De uitspraken die Engelandvaarders hierover deden, 
warenn echter vaak onjuist en ongefundeerd. Berucht is het geval van een 
Engelandvaarderr die zeker wist dat het aantal CPN-Ieden in Amsterdam 
dertigduizendd bedroeg en dat er in kamp Schoorl achtduizend cpN'ers 
uitt Amsterdam gevangenzaten. In werkelijkheid zaten er in Schoorl zes-
honderdd aanhangers van de CPN, afkomstig uit heel Nederland.58 

Ookk over diverse andere kampen in Nederland kwam informatie bin-
nen.. Zo arriveerde er een Engelandvaarder die in het begin van de oorlog 
kortee tijd in kamp Amersfoort had gezeten.59 Ook waren enkele Enge-
landvaarderss zoals we hebben gezien uit Westerbork ontsnapt. Recente-
lij kk hebben diverse historici zich gebogen over de vraag wat 'men' in Lon-
denn en in het bijzonder wat koningin Wilhelmina wist van het lot van de 
Nederlandsee joden.60 Wat hebben Engelandvaarders hierover meege-
deeld?? Wisten zij welk lot de joden te wachten stond? Veel joodse Enge-
landvaarderss vertelden over gedeporteerde familieleden, van wie soms al 
naa enkele weken bericht van overlijden werd ontvangen. Ook circuleer-
denn er - vooral vanaf het voorjaar van 1943 - geruchten over uitroeiing 
enn zelfs vergassing van joden, die overigens voor de meeste Nederlanders 
tee absurd waren om te kunnen geloven.61 Deze - strikt genomen - inac-
curatee berichten zijn een heel enkele keer ook in de verslagen van Enge-
landvaarderss terug te vinden. Zo meende een Engelandvaarder die in 
aprill  1944 in Londen arriveerde, te weten dat circa 400 kinderen uit het 
joodsee weeshuis te Amsterdam in oktober 1942 in Vught waren vergast.62 

Menn vermoedde en begreep dat deportatie de dood betekende, maar wat 
err precies met de joden gebeurde was niet bekend, althans niet bij de En-
gelandvaarderss van wie ik verhoren heb gelezen. 
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Engelandvaarderss waren gemiddeld een jaar onderweg, dus was hun in-
formatiee vaak verouderd. Daarom werd vooral 'slag geleverd' om mensen 
diee de Noordzee waren overgestoken en dus over zeer actuele informatie 
beschikten.. Zo kon de arts Ben Sajet, die in juni 1941 arriveerde, alles ver-
tellenn over de Februaristaking in Amsterdam, waarvan men - zoals Sajet 
ontdektee - in Londen vier maanden na dato nog maar gebrekkig op de 
hoogtee was. Uit Sajets relaas blijkt dat niet alleen zijn informatie welkom 
was,, maar ook datgene wat hij bij zich droeg. Hij was de dag vóór zijn 
vertrekk naar Artis geweest en had twee toegangsbewijzen nog in zijn zak 
zitten: : 

Alss zij [medewerkers van de Nederlandse geheime dienst, ad\ jon-
genss in Nederland lieten droppen, konden ze die kaartjes meege-
ven,, gedateerd 16 juni. Dan hadden die jongens dus het bewijs dat 
zee op 16 juni in Amsterdam waren geweest!63 

Aangezienn slechts weinig Engelandvaarders Engeland op de snelle ma-
nierr - via de Noordzee - bereikten, heeft men zich met mensen die al 
langg uit Nederland weg waren tevreden moeten stellen. 

Dee vraag rijst of de verouderde en soms onnauwkeurige informatie die 
Engelandvaarderss aanleverden, wel enige waarde bezat voor de Neder-
landsee regering in Londen en zo ja, welke. De journalist Meyer Sluyser, 
destijdss in Londen werkzaam bij de Regeringsvoorlichtingdienst, heeft 
inn dit verband eens opgemerkt dat Engelandvaarders een naar waarheid 
getekendd beeld van Nederland overbrachten, maar dat dit het beeld van 
slechtss een deel van Nederland was.64 

Daarmeee bedoelde hij ten eerste dat de Engelandvaarders geen getrou-
wee afspiegeling van het Nederlandse volk vormden. Sluyser zag hen als 
overwegendd jonge mannen met veel daadkracht en weinig politiek be-
nul.. Dat laatste - zo voegde hij eraan toe - kon ook niet anders, want 'hoe 
oudd waren ze, toen elk politiek leven in Nederland de keel werd dichtge-
knepen?'' Maar hij bedoelde met zijn opmerking ook te zeggen, dat Enge-
landvaarderss niet de enige bron van informatie waren. En daarin had 
Sluyserr gelijk. 

Viaa geheime kanalen als de Zwitserse en Zweedse weg en door toedoen 
vann een vanuit Engeland opererende inlichtingdienst als BI , heeft een 
enormee hoeveelheid informatie over bezet Nederland vanaf 1942/1943 
Londenn bereikt: door spionagegroepen opgestelde rapporten, illegale 
bladen,, militaire gegevens et cetera. Ook werd elke dag een lading Neder-
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landsee kranten per KLM -toestel vanuit Lissabon naar Londen overgevlo-
gen. . 

Hierdoorr kon men op den duur in Londen de situatie in Nederland 
misschienn wel beter overzien dan de mensen in Nederland zelf. 

DeDe eerste opvang 

Inn 1940 kwamen volgens mijn gegevens slechts zes Engelandvaarders 
over,, 26 daarna in de maanden januari tot mei 1941. Het spreekt vanzelf 
datt bij dergelijke kleine aantallen de opvang van Engelandvaarders nog 
geenn punt van aandacht voor de regering vormde. Zelfs de term 'Enge-
landvaarders'' kwam in ambtelijke stukken nog niet voor. Nederlanders 
afkomstigg uit bezet gebied werden meestal aangeduid als 'nieuw aange-
komenen'' of'uit Nederland overgekomenen'. Na vrijlating uit de Patrio-
ticc School werden zij zonder problemen in hotels en pensions onderge-
brachtt of zij logeerden bij eventuele familie of kennissen in Londen. 
Luktee dat niet, dan stonden er in het gebouw van de PBD op Eaton 
Squaree een paar bedden waar men kon overnachten 

Toenn het aantal Engelandvaarders in de tweede helft van 1941 toenam 
(vann mei tot december 1941 arriveerden er 107) werd het toch noodzake-
lij kk om van regeringswege het een en ander te gaan regelen. Moesten de 
Nederlanderss in de Patriotic School bijvoorbeeld niet officieel worden 
begroet?? En waar moesten zij verblijven in de periode dat zij nog niet bij 
eenn onderdeel van de strijdkrachten waren ingedeeld? 

Watt betreft het welkom in de Patriotic School lijk t het initiatief niet zo-
zeerr van de Nederlandse regering te zijn uitgegaan als wel van de Engelse 
autoriteiten.. In het voorjaar van 1941 benaderden zij de Nederlandse Re-
geringscommissariss voor de Vluchtelingen, O.C.A. van Lidth de Jeude, 
enn vroegen hem eens langs te komen in de Patriotic School. Van Lidth, 
diee in voorgaande hoofdstukken al enkele keren werd genoemd als mi-
nisterr van Oorlog, was van 1940 tot 1942 voorzitter van het Nederlandse 
Rodee Kruis in Londen en tevens gemachtigde van de Nederlandse rege-
ringg voor vluchtelingenzaken. Als zodanig ressorteerde hij onder de mi-
nisterr van Binnenlandse Zaken, Van Boeijen. In zijn Londense dagboek 
noteertt Van Lidth op 16 mei 1941: 

Halfdriee met Friedhoff [een van zijn medewerkers, ad\ naar Too-
ting,, alwaar in een zeer groot schoolgebouw een centraal service is 
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ingericht,, alwaar al degenen die uit de bezette gebieden hier aanko-
men,, worden opgenomen en zorgvuldig onderzocht alvorens zij 
wordenn vrijgelaten. De commandant vraagt mijne medewerking 
omm het portret van de Nederlandsche Koninklijke Familie te beko-
menn dat in de cantine moet prijken, eenig zakgeld te verstrekken 
voorr de Nederlanders die mochten aankomen en een in de Neder-
landschee taal geschreven brief van welkom, die bij hun aankomst 
wordtt overhandigd om den indruk weg te nemen, dat zij in een in-
terneringskampp zijn.65 

Diee Nederlandse welkomstbrief is er inderdaad gekomen. Als voorbeeld 
diendee een brief van generaal Charles de Gaulle, die aan Franse Enge-
landvaarderss werd uitgereikt. De eerste, juichende zin daarvan was: 'Je 
vouss souhaite la bienvenue. Les Forces Francaises Libres sont fières de vos 
effortss pour les rejoindre. Nous avons besoin de vous.'66 De Nederlandse 
brief,, afgedrukt op oranje papier met een rood-wit-blauwe rand, luidde: 

Waardee landgenoot, Van harte heeten wij u welkom in ons midden, 
inn Engeland, het land waarheen U gekomen bent om zij aan zij met 
onss te strijden voor de vrijheid van ons geliefde Vaderland. Enkele 
dagenn zijn noodig voor onderzoek, daar Engeland - de burcht der 
vrijheidd - zijn toegangspoorten angstvallig moet bewaken. In het 
bijgaandee pakket vindt U het een en ander, dat naar wij vertrouwen 
welkomm zal zijn, terwijl de Hollandsche lectuur en spelen, die wij 
beschikbaarr hebben gesteld U den tijd zullen helpen verkorten in 
Uww tijdelijk verblijf. Aanvaardt dit pakket als een geste en als een 
beginn van datgene van wat wij nog voor U hopen te doen. O.Z.O. 
(Oranjee Zal Overwinnen). Ondertekend: Comité ter Bevordering 
vann het Welzijn der Nederlandsche strijders 

Hett Comité ter bevordering van het welzijn der Nederlandsche Strijders 
wass een particuliere welfareorganisatie. Het in de brief genoemde wel-
komstpakkett bevatte 'ïoo sigaretten, een doos biscuits, een stuk scheer-
zeep,, een scheermesje, een tandenborstel plus tube tandpasta, een tablet 
chocolaa en een stukje koek'.67 Vanaf begin 1942 kreeg bovendien een Ne-
derlandsee Velfareambtenaar' toegang tot de Patriotic School. Meestal 
wass dit een medewerker van de p B D , W. Molenaar. Hij heette de pas aan-
gekomenn Nederlanders namens de Nederlandse regering welkom en 
overhandigdee het eerste zakgeld. Elke Engelandvaarder kreeg een zoge-
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naamdd entree de campagne van £ 5,- en een wekelijks zakgeld van £ 1,-. 
Engelandvaarderr Jan Kist, die zomer 1942 arriveerde, vond dit een hele 
verbeteringg ten opzichte van de onverschillige houding die hij onderweg 
bijj  Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in Frankrijk en Span-
jee had waargenomen. Enigszins cynisch schreef hij aan een vriend: 

Wee zagen al twee vertegenwoordigers van onze Regeering, die ons 
kwamenn begroeten: 'De Regeering stelt het op hoogen prijs dat u 
naarr Engeland heeft willen komen.'We wisten niet wat we hoor-
den!68 8 

Alss tijdelijke huisvesting voor Engelandvaarders huurde de Nederlandse 
regeringg eind 1941 een fraai gelegen landhuis in Hampshire: Dogmers-
fieldfield Park. Hier konden de pas aangekomen Nederlanders bijkomen van 
hunn zware tocht en een korte vakantie genieten. Soms werden zij hier 
ookk nog door medewerkers van de PBD ondervraagd, wanneer men in 
aanvullingg op het verhoor in Londen nog meer wilde weten. Omdat 
Dogmersfieldd Park nogal ver van de Engelse hoofdstad lag (het was an-
derhalff  uur met de trein), werd het in augustus 1942 ingeruild voor een 
opvangcentrumm in Londen zelf: Huize Florys. Dit centrum bood plaats 
aann vijftien personen en stond onder leiding van een oud-gezagvoerder 
vann de koopvaardij, kapitein K.H. Dik. 

Wass met deze maatregelen de eerste opvang geregeld, al snel drong het 
tott de regering door dat er wellicht ook voor enige recreatie moest wor-
denn gezorgd. Al in juli 1941 meldde ministervan Binnenlandse Zaken Van 
Boeijen,, die toen tijdelijk ook de portefeuille van Defensie bestierde, dat 
veell  'overgekomenen' klaagden dat zij zo lang moesten 'rondslenteren al-
vorenss hun militaire bestemming te vinden'. Vooral degenen die bij 'de 
vliegdienst'' wilden of bij het KNI L moesten geduld oefenen. Van Boeijen 
konn de ongeduldige reacties van Engelandvaarders wel begrijpen: 

Menn moet oog hebben voor de geestesgesteldheid van deze men-
sen.. Zij hebben vaak met groot gevaar voor hun leven ons land ver-
latenn en branden van verlangen om de Nederlandsche zaak te kun-
nenn dienen...69 

Tott concrete maatregelen om deze situatie te verbeteren kwam Van 
Boeijenn echter niet. In september 1941 merkte minister-president Ger-
brandyy in de ministerraad op, dat onder de wachtende Engelandvaar-

DEE EERSTE OPVANG 233 3 



Tekenaar:: Engelandvaarder (en latere televisieregisseur) Max Appelboom. 

derss 'een bedenkelijke sfeer' begon te ontstaan. Hij stelde voor de Inter-
departementalee Commissie te vragen hoe deze landgenoten zouden 
kunnenn worden beziggehouden.70 Deze commissie adviseerde de over-
gekomenn Nederlanders tijdelijk werk op een ministerie te bezorgen of 
rapportenn over bezet Nederland te laten schrijven. Ook leek het de com-
missiee een goed idee een 'begeleidend ambtenaar' aan te stellen, zodat er 
éénn duidelijk aanspreekpunt zou komen. 

Mett deze aanbevelingen werd weinig gedaan, al is het wel eens voorge-
komenn dat Engelandvaarders inderdaad werd gevraagd rapport uit te 
brengenn over bepaalde aspecten van de bezetting. In de voorgestelde be-
geleidendd ambtenaar zag de regering echter niets. Dat is jammer, want 
eenn van de andere grieven van Engelandvaarders betrof de overmaat van 
bureaucratie,, waarmee men in Londen werd geconfronteerd en ondui-
delijkheidd over de vraag waar men voor bepaalde vergoedingen, nieuwe 
kledingg et cetera moest aankloppen. Een van de redenen voor die ondui-
delijkheidd was, dat de regering verzuimd had te bepalen welk departe-
mentt voor Engelandvaarders verantwoordelijk was. Wat betreft het be-
trouwbaarheidsonderzoekk was het ministerie van Justitie de aangewezen 
instantie,, maar vluchtelingenzaken behoorden tot het terrein van het 
ministeriee van Binnenlandse Zaken. Omdat de meeste Engelandvaar-
derss in dienst gingen hield ook het ministerie van Oorlog zich met deze 
groepp bezig. Het gevolg was dat ministeries verantwoordelijkheden (en 

2 344 AANKOMS T IN LONDEN: DE V E R H O R EN EN EERSTE OPVANG 



daaraann verbonden kosten) op elkaar afschoven en Engelandvaarders in 
dee praktijk van het kastje naar de muur werden gestuurd. Ook nadat zo-
merr 1942 uitdrukkelijk was bepaald dat Binnenlandse Zaken de 'materië-
lee en sociale zorg voor overgekomenen' zou behartigen, bleven er klach-
tenn binnenkomen over'bureaucratische rompslomp'.71 

Inn augustus 1942 namen Engelandvaarders zelf het initiatief tot oprich-
tingg van een 'Commissie Bijstand Engelandvaarders'. Dit was - voorzo-
verr ik kon nagaan - een van de eerste keren dat de term Engelandvaar-
derss in ambtelijke stukken voorkwam. De 'Commissie Bijstand' stelde 
zichh ten doel de belangen van Engelandvaarders te behartigen en Ger-
brandy'ss ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk op 
ditt punt van advies te dienen.72 Een van de klachten die deze commissie 
aankaarttee betrof het gedoe rond reiskostenvergoedingen voor Enge-
landvaarders.. Vooral in Lissabon, vanwaar Engelandvaarders per vlieg-
tuigg of boot naar Engeland vertrokken, werden door het Nederlandse 
consulaatt nogal eens vage toezeggingen gedaan, dat men in Londen de 
gemaaktee reiskosten zou kunnen declareren. Wanneer de betrokken En-
gelandvaarderr in dienst ging (vaak moest hij daarvoor onderweg al teke-
nen)) werden de kosten inderdaad meestal zonder problemen door het 
ministeriee van Oorlog vergoed. Was de toekomstige bestemming echter 
nogg niet duidelijk, dan hadden Engelandvaarders na aankomst de groot-
stee moeite om (een deel van) de reiskosten terug te krijgen. Maar ook 
wanneerr het ging om veel kleinere bedragen, bleef er veel onduidelijk-
heidd bestaan. Engelandvaarder Jaap Burger bracht de onvrede in juni 
19433 als volgt onder woorden: 

Wee worden overal ontboden, iedereen wil inlichtingen hebben, 
maarr niemand vraagt waar we geld voor bus en underground van-
daann moeten halen en niemand weet het te zeggen. [...] De jongens 
[dee groep jongeren waarmee Burger was overgekomen, ad\ krijgen 
eenn militair uniform, sommigen zelfs een rang, maar hun salaris 
zall  aan het eind van de maand worden uitbetaald [...]. Men deelt 
henn mede, dat hun schade aan verloren kleding enzovoort zal wor-
denn vergoed; men heeft slechts een rekwest aan de betrokken mi-
nisterr in te dienen en afdoening zal ongetwijfeld met de spreek-
woordelijkee ambtelijke spoed volgen [...]. 
Dee jongens komen hier niet om rekwesten aan ministers in te die-
nenn of de kunst van het 'declareeren' te leeren, zij komen om hun 
plichtt tegenover het Vaderland te doen.73 
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Voorall  de laatste zin maakt duidelijk, dat het Burger niet zozeer ging om 
dee voorzieningen zelf, die waren op zich prima. Steen des aanstoots was 
dee houding van veel ambtenaren, die van weinig of geen begrip getuigde 
voorr wat Engelandvaarders bewoog: namelijk zo snel mogelijk het va-
derlandd dienen. Aan de andere kant waren Engelandvaarders op dit punt 
misschienn ook wel wat overgevoelig. In dit verband sprak de comman-
dantt van de Irenebrigade, A.C. de Ruyter van Steveninck binnenskamers 
eenss van 'typische Engelandvaarders-neurose'.74 Ook in deze psychologi-
schee kant van de zaak had Burger een goed inzicht, zoals blijk t uit de le-
zingg die hij 1980 hield, ter gelegenheid van de herdenking van de hon-
derdstee geboortedag van Wilhelmina. Na de wonderbaarlijke ontvangst 
doorr de koningin werden [Engelandvaarders], aldus Burger 

doorr allerlei belangrijke figuren voor een lunch uitgenodigd en 
uitgehoord.. En net als ze zichzelf ook belangrijk gingen vinden, liet 
menn hen - naar hun gevoelen - vallen als een baksteen. Dan waren 
zee niet belangrijk meer, want ze hadden hun verhaaltjes verteld. 
Dann zongen ze weer, naar ze op diverse plaatsen van de veel bekriti-
seerdee vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken te verstaan ge-
kregenn hadden: 

Wijj  zijn uit 't lood geslagen elementen 
Wijj  zijn gekomen voor de centen.75 

Datt met de opvang op zich weinig mis was, lijk t bevestigd te worden door 
eenn van de uitkomsten van de enquête. Op de vraag hoe men de ontvangst 
enn opvang door de regering in ballingschap heeft ervaren antwoordde 42 
procentt van de respondenten in positieve zin, 7 procent beoordeelde de 
opvangg zowel positief als negatief, 18 procent had geen mening, 20 pro-
centt wass beslist negatief en voor 13 procent was de vraag niet van toepas-
singg (zie tabel 17). 

Inn augustus 1943 werd Burger door toedoen van koningin Wilhelmina 
alss minister zonder portefeuille in het kabinet opgenomen. In die hoe-
danigheidd ging hij direct aan het werk om de door hem gesignaleerde 
klachtenn op te lossen. Het resultaat was de zogenaamde 'Commissie 
vann Ontvangst', welke volgens Burger 'de jongens door haar handelin-
genn het besef moest geven, dat wij verheugd zijn over hun behouden 
aankomstt en bereid zijn aan eventuele individuele wensen tegemoet te 
komen'.766 De Commissie van Ontvangst zou gaan opereren vanuit 
Oranjehaven,, een huis in Londen, op het adres 23 Hyde Park Place, dat 
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Engelandvaarderss poseren samen met koningin Wilhelmina en prinses Ju-

lianaa op 9 september 1944 voor Oranjehaven. Op de ïste rij onder andere: 

paterr Monchen, Wilhelmina, Juliana, Gerard Rutten en Emmy Rutten-

Broekman.. De blonde vrouw in het midden van de foto is Bep Turksma. 

Achterstee rij ïste en 2de van links: Harry Bamberger en W. van der Sluis; 5de 

vann links: Bob van der Stok en 2de van rechts: Th. Wachtel. Achter het rech-

terraamm (met stropdas): Sally Noach. Foto: NIOD. 

koninginn Wilhelmina in juni 1942 aan Engelandvaarders geschonken 
had. . 

Tegenn de tijd dat deze commissie aan de slag ging, eind 1943, was het 
aantall  binnenkomende Engelandvaarders bijna verdubbeld. In 1942 
kwamenn 243 Engelandvaarders aan, in 1943 bedroeg hun aantal 405. In de 
periodee daarna kwam het tot een nog grotere stijging, doordat honder-
denn Engelandvaarders, die lang in Zweden, Zwitserland en Spanje waren 
blijvenn steken, eindelijk naar Engeland konden doorreizen. In 1944 arri-
veerdenn 544 Engelandvaarders en in 1945 (tot mei) nog 372. Het is dus wel 
enigszinss te begrijpen, dat het ambtenarenapparaat moeite had deze toe-
vloedd van mensen te verwerken. Temeer omdat in deze periode ook grote 
groepenn andere 'Engelandbereikers' de ambtelijke aandacht vroegen. Ik 
doell  op de al eerdergenoemde Nederlanders die als (dwang)arbeider in 
Frankrijkk werkten toen dit in de nazomer van 1944 werd bevrijd en van 
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daaruitt naar Engeland doorstroomden. Een tweede stroom van niet-En-
gelandvaarderss kwam op gang toen Zuid-Nederland in het najaar van 
19444 was bevrijd en honderden Nederlanders zich na een oproep van de 
Koopvaardijj  als oorlogsvrijwilliger meldden. In principe kwamen deze 
mensenn niet in aanmerking voor de voorzieningen die voor Engeland-
vaarderss getroffen waren. De vrijwilligers voor de Koopvaardij kregen 
bijvoorbeeldd geen entree de campagne en gingen niet naar Huize Florys. 
Zijj  werden door het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
ondergebrachtt in zeemanstehuizen. Bij de niet-Engelandvaarders zorg-
dee deze ongelijkheid voor ontevredenheid en gemopper. Om financiële 
redenenn wilden de diverse ministeries de geldelijke beloning van £ 5,-
niett ook aan oorlogsvrijwilligers beschikbaar stellen. Het resultaat was 
datt de entree de campagne voor Engelandvaarders in het voorjaar van 
19455 werd afgeschaft. Dit feit illustreert hoe Engelandvaarders in de laat-
stee fase van de oorlog waren geworden tot slechts een van de groepen uit 
eenn grote, heterogene verzameling van 'Engelandbereikers'. 

Samenvatting Samenvatting 

Naa aankomst in Engeland werden Engelandvaarders aan een reeks van 
verhorenn onderworpen, eerst door Engelse en daarna door Nederlandse 
instanties.. Die verhoren hadden een tweeledig doel: vaststelling van hun 
politiekee betrouwbaarheid en het verzamelen van inlichtingen over be-
zett gebied. 

Hett eerste verhoor op Engelse bodem geschiedde in een oud scholen-
complex,, de Patriotic School en werd uitgevoerd door de Engelse veilig-
heidsdienstt M15. Alle Engeland binnenkomende buitenlanders werden 
hierr grondig 'gescreend' om zo eventuele Duitse spionnen te kunnen 
ontmaskeren.. Soms werden Nederlandse onderdanen op grond van En-
gelsee veiligheidswetgeving geïnterneerd. Aangezien er in Londen geen 
Nederlandsee inlichtingendienst aanwezig was (bijna alle medewerkers 
enn ook de documentatie waren in bezet Nederland achtergebleven) be-
sloott de regering in juli 1940 een nieuwe dienst in het leven roepen: de 
Centralee Inlichtingen Dienst. Deze CID combineerde het spionage en 
contraspionage-- en veiligheidswerk. Later viel zij uiteen in diensten met 
meerr gescheiden taken. Een onderafdeling, die zich tot veiligheidswerk 
beperkte,, de zogenaamde Politie-Buitendienst kreeg vanaf najaar 1941 
alss een van haar taken toebedeeld het verhoren van nieuw aangekomen 
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Engelandvaarders.. Belangrijkste ondervrager hier was spycatcher kolo-
nell  Pinto, die in de periode 1940-1942 in dienst van M15 Nederlandse 
Engelandvaarderss in de Patriotic School had verhoord. Hij werd door 
Engelandvaarderss zowel verguisd als bewonderd om zijn scherpe en in-
telligentee manier van ondervragen. 

Hett verhoor door de PBD bestond uit twee gedeelten: het eerste diende 
omm na te gaan of de Engelandvaarder politiek betrouwbaar was, het 
tweedee om inlichtingen over personen en toestanden in bezet gebied te 
verkrijgen. . 

Politiekk betrouwbaar betekende: trouw aan de Nederlandse c.q. geal-
lieerdee zaak. Iemand die politiek onbetrouwbaar werd geacht, was pro-
Duits,, lid van NSB of aanverwante organisatie (geweest) of in het ergste 
gevall  door de Duitsers als agent gestuurd. In tweede instantie werden 
ookk mensen met een communistische overtuiging gewantrouwd. 

Inn het aanvullende verhoor door de PBD werd Engelandvaarders ge-
vraagdd naar hun eventuele betrokkenheid bij het verzet in Nederland. 
Ookk wilde men namen weten van Nederlanders in bezet Nederland die 
volgenss Engelandvaarders NSB-lid waren of collaboreerden. Deze gege-
venss werden zorgvuldig opgeslagen met het oog op de naoorlogse bij-
zonderee rechtspleging. Behalve het ministerie van Justitie maakte ook 
hett ministerie van Binnenlandse Zaken gebruik van deze gegevens. 

Warenn Engelandvaarders door de PBD vrijgegeven, dan volgde - na 
enigee tijd - opnieuw een verhoor en wel door de zogenaamde Interde-
partementalee Commissie, later 'Commissie van Verhoor' geheten. Deze 
commissiee bestond uit vertegenwoordigers van diverse departementen, 
diee in de breedste zin van het woord inlichtingen over Nederland wens-
ten. . 

Dee informatie die Engelandvaarders overbrachten was fragmenta-
risch,, soms inhoudelijk onjuist en vaak verouderd, doordat vooral die-
genenn die de zuidelijke route volgden zo lang over hun tocht hadden 
gedaan.. Zij waren overigens niet de enige informatiebron. Via geheime 
kanalenn als de Zweedse en Zwitserse weg werden duizenden berichten, 
telegrammen,, illegale bladen et cetera doorgesluisd, waardoor men in 
Londenn misschien wel een beter totaaloverzicht van bezet Nederland 
hadd dan de mensen in Nederland zelf. 

Inn het eerste oorlogsjaar was regeringsbeleid ten aanzien van Enge-
landvaarderss amper noodzakelijk, omdat er nog maar zo weinig arri-
veerden.. Na medio 1941 kwam hierin verandering. Engelandvaarders 
haddenn opvang, nieuwe kleding en geldelijke ondersteuning nodig en 
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moestenn in de periode tot hun intrede in militaire dienst worden bezig-
gehouden. . 

Dee opvang als geheel was toereikend en adequaat, maar in de omgang 
mett Engelandvaarders hadden ambtenaren soms weinig begrip voor de 
wenss van deze landgenoten om zo snel mogelijk aan de oorlog te kunnen 
deelnemen. . 
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