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6 6 

Waardering:: audiënties 
enn onderscheidingen 

Dee film  Soldaat van Oranje, die in 1977 werd uitgebracht, bevat een scène 
waarinn de hoofdpersonen, enkele Leidse studenten en een zeeman, vlak 
naa aankomst bij Wilhelmina op de thee worden uitgenodigd. We zien 
hoee de nerveuze Engelandvaarders van tevoren door een hofdame 
geïnstrueerdd worden op welke manier zij de koningin dienen aan te spre-
ken.. Vervolgens verschijnt Wilhelmina ten tonele, volgens ingewijden 
zeerr waarheidsgetrouw vertolkt door de actrice Andrea Domburg. Zij 
begroett de Engelandvaarders met een stijve, onhandige buiging en zegt: 
'UU bent de schakel tussen mij en Holland.' Dan ontwikkelt zich een nogal 
moeizaamm gesprek, waarbij duidelijk wordt dat Wilhelmina zeer geïnte-
resseerdd was in de verhalen over bezet Nederland, maar nogal moeite 
hadd zich met 'gewone' mensen te verstaan. Zo vraagt zij in de film aan 
haarr particulier secretaris, de heer Van 't Sant, wat de zeeman - sprekend 
overr NSB 'ers - met 'klerelijers' bedoelt. 

Inn dit filmfragment is een aantal elementen te herkennen dat in de beeld-
vormingg rond Engelandvaarders en Wilhelmina steevast aanwezig is: 

11 De koningin hechtte veel waarde aan wat deze onderdanen afkomstig 
uitt bezet gebied te vertellen hadden. 

22 De koningin had moeite om met 'gewone mensen' te communiceren. 
33 De koningin ontving alle Engelandvaarders, ongeacht afkomst of poli-

tiekee kleur. 
44 Engelandvaarders waardeerden deze koninklijke geste zeer en waren 

bereidd voor hun vorstin door het vuur te gaan. 

Inn dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op deze vaste elementen. 
Daarbijj  zal niet alleen het verloop van de audiënties worden behandeld, 
maarr ook de voorbereiding daarop. 
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Behalvee door Engelandvaarders op de thee te vragen, liet de koningin 
haarr waardering ook nog op andere manier blijken, namelijk door hun 
eenn onderscheiding toe te kennen. Deze gold als een beloning voor het 
feitt dat zij het initiatief tot de overtocht hadden genomen. Hierover is 
veell  minder bekend dan over de audiënties. Wel is duidelijk dat lang niet 
allee Engelandvaarders gedecoreerd zijn. Dit roept vragen op rond het de-
coratiebeleidd van de Nederlandse regering in Londen: welke onderschei-
dingenn waren er, op welke gronden werden deze toegekend en wat was de 
roll  van de koningin op dit terrein? 

DeDe ontvangst door koningin Wilhelmina 

Datt Engelandvaarders de schakel vormden tussen haar en Nederland 
heeftt Wilhelmina niet alleen in de film maar ook in werkelijkheid gezegd 
enn wel op 2 juni 1942, tijdens de opening van Oranjehaven, het tehuis 
voorr Engelandvaarders dat op haar initiatief tot stand was gekomen. Let-
terlijkk zei zij toen: 

Gijj  zijt de schakel tussen hen die thuisbleven en mij... Door u kan 
ikk de polsslag van ons volk beluisteren...1 

Dezee uitspraak geeft kort en bondig weer, waarom Engelandvaarders zo 
belangrijkk waren voor de koningin.. Zij waardeerde hen in drie opzich-
ten:: als informanten, als representanten van haar volk en als goede va-
derlanderss met daadkracht en doorzettingsvermogen. 

Inn haar memoires legt Wilhelmina zelf vooral de nadruk op Engeland-
vaarderss als berichtgevers.2 Zij brachten haar nieuws over het bezette 
Nederland,, waarvan zij de eerste oorlogsmaanden tot haar verdriet en 
ergerniss totaal afgesneden was geweest. Er wordt wel eens gesuggereerd 
datt de koningin voornamelijk van Engelandvaarders wilde horen hoe er 
inn bezet Nederland over haar vertrek in mei 1940 gedacht werd.3 Dat is 
zekerr (aanvankelijk) een van haar aandachtspunten geweest, maar lang 
niett het enige. Zij liet hen vertellen over alles wat zij onderweg hadden 
meegemaakt,, over de situatie thuis, hun familie, de maatregelen van de 
bezetter,, de jodenvervolging, de arbeidsinzet, onderduikers, de voedsel-
situatiee en nog veel meer. De koningin werd hierbij gedreven door een 
diepp mededogen met het Nederlandse volk, dat de bezetting moest zien 
tee doorstaan. 'Als ik aan ons land of eigenlijk aan ons Volk denk,' schreef 
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zee aan haar dochter Juliana, 'krimpt mijn hart in elkaar van de ellende en 
'tt lijden.'4 

Datt Wilhelmina Engelandvaarders letterlijk als vertegenwoordigers 
vann haar volk zag en hen met eerbied en bewondering tegemoet trad, is 
ietss wat door diverse Engelandvaarders is opgemerkt. Gerard Rutten was 
zeerr ontroerd door de buiging waarmee de koningin de Engelandvaar-
derss begroette en noemde dit gebaar 'een groet aan de afgezanten van 
haarr volk in nood'.5 Eenzelfde ervaring had Hazelhoff Roelfzema: 

Zee maakte een onwennige buiging in onze richting en keek daarbij 
vlakk over onze hoofden heen, hetgeen de indruk maakte, dat haar 
plechtigee groet niet zozeer onszelf gold als wel ons volk achter ons, 
verzonkenn in duisternis, waaruit wij als afgezanten naar voren wa-
renn getreden...6 

Ditt 'contact met het volk' had nog een ander aspect, dat voor Wilhelmina 
persoonlijkk heel belangrijk was. In het vooroorlogse, strenge hofceremo-
nieell  was de afstand tussen vorstin en volk zeer groot geweest. Onder de 
Londensee omstandigheden was de koningin van dit keurslijf bevrijd en 
konn zij door gesprekken met mensen uit allerlei lagen van de bevolking 
proberenn die afstand te overbruggen. Ook al tijdens de Eerste Wereld-
oorlogg had zij de behoefte gevoeld om in gesprekken met 'gewone' men-
senn de stemming te peilen en meer over hun levensomstandigheden te 
horen.. Dat was toen nauwelijks mogelijk, onder de buitengewone om-
standighedenn van de Tweede Wereldoorlog kon dat wel.7 

Uitt de literatuur komt koningin Wilhelmina naar voren als een strijd-
vaardigee vrouw, die een hekel had aan slapheid en besluiteloosheid. Zij 
heeftt zich in Londen dan ook enorm geërgerd aan lieden die minder 
rotsvastt van de geallieerde overwinning overtuigd waren. Bezien vanuit 
dezee context is het begrijpelijk dat Engelandvaarders direct haar sympa-
thiee hadden. Zij hadden immers een 'daad' gesteld door de gevaarlijke 
tochtt naar Engeland te ondernemen. Het waren mannen (en een handje-
voll  vrouwen) die als militairen tegen de vijand wilden vechten, iets wat 
Wilhelminaa ook graag gedaan zou hebben, ware zij man geweest en jon-
ger.8 8 

Wilhelmina'ss felle haat tegen de bezetter ging gepaard met een enorme 
vereringg voor verzetsstrijders, die zij als een soort heldenvolk beschouw-
de.. Ook Engelandvaarders werden door haar daartoe gerekend, niet al-
leenn vanwege hun overkomst, maar ook omdat zij - in haar visie - in Ne-
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derlandd al in het verzet waren geweest. 'Alle Engelandvaarders en Enge-
landvaarsters'' zo schrijft de koningin in haar memoires 

verklaarden.... zonder uitzondering... [dat zij] eerst tot hun besluit 
omm over te steken waren gekomen, nadat hun gebleken was, dat de 
mogelijkheidd aan de ondergrondse strijd deel te nemen voor hen 
niett meer bestond.9 

Ditt laatste nu was onjuist. In werkelijkheid had de meerderheid van de 
Engelandvaarderss weinig of niets met verzet te maken gehad, voor een 
belangrijkk deel overigens omdat het hun niet gelukt was aansluiting te 
vindenn bij een verzetsgroep. Dat de koningin dit dacht te horen, kwam 
voortt uit de behoefte het te horen, zoals geen Engelandvaarder de be-
hoeftee had dit tegen te spreken. Aan de enkeling die dit wel deed, liet de 
koninginn duidelijk merken dat zij dit niet waardeerde. Zo was bijvoor-
beeldd de ervaring van een pas afgestudeerde rechtenstudent. Hij moest 
maarr liefst drie keer op bezoek bij de koningin om haar in te lichten over 
hett Rode Kruis (waar hij administratief werk had verricht om niet naar 
Duitslandd gestuurd te worden) en over het studentenverzet: 

Overr het eerste [het Rode Kruis, ad] had ik uiteraard veel informa-
tie,, over het tweede [het studentenverzet, ad] noch veel weet, noch 
hogee dunk en dat vond Hare Majesteit niet leuk.10 

Eenn andere Engelandvaarder herinnert zich hoe de koningin hem vroeg 
naarr 'de samenwerking van het hele Nederlandse volk in het verzet1 en hij 
vondd het teleurstellend, dat zij 'niet gedoogde' dat het volgens hem om 
uitzonderingenn ging.11 

Hiermeee zijn wij beland bij de complexe persoonlijkheid van de ko-
ningin,, haar bijzondere positie en de daaruit voortvloeiende communi-
catieproblemen.. Veel Engelandvaarders omschreven de koningin na af-
loopp van het bezoek als 'een lieve moeder of oma' die thee schonk en naar 
hunn wel en wee informeerde. Dat neemt niet weg dat de gesprekken vaak 
inn een, zoals Gerard Rutten het omschrijft, 'moeilijke sfeer' verliepen.12 

Ditt kwam voort uit nervositeit van zowel de kant van de koningin als die 
vann de Engelandvaarders. Laatstgenoemden kenden de beeltenis van de 
vorstinn meestal alleen van munten of postzegels en waren danig onder de 
indrukk van het feit dat zij nu echt tegenover haar zaten. Hoe groot het 
ontzagg voor de koningin was blijk t bijvoorbeeld uit een voorval dat door 
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Engelandvaarderr Gerard Dogger beschreven wordt. Bij de opening van 
Oranjehavenn weigerde een van de aanwezige Engelandvaarders de hand 
vann de koningin te schudden, met het argument dat hij vijftien dagen 
daarvóórr (tijdens de audiëntie) al een hand van haar had gehad. Twee 
keerr in één leven was meer dan hij verwerken kon.13 

Dee koningin was op haar beurt nerveus omdat zij door haar eenzame 
enn beschermde opvoeding niet goed geleerd had om persoonlijk contact 
mett mensen te leggen.14 Een zeer strenge zelfbeheersing, die zij onder alle 
omstandighedenn wist te bewaren, nam veel van haar spontaniteit weg en 
wektee de indruk van grote afstandelijkheid.15 Een combinatie van opvoe-
dingg en karakter maakte bovendien dat de koningin geen tegenspraak 
duldde.. Ook haar schoonzoon, prins Bemhard, heeft daar terdege mee 
kennisgemaakt.. Hij herinnert zich hoe zijn schoonmoeder wegens een 
meningsverschill  een halfjaar niet met hem heeft willen praten. Van Enge-
landvaarderss kon zij daarentegen alles hebben, is zijn stellige opvatting.16 

Zijj  liet hen vrijuit praten, maar stuurde de gesprekken wél in de door 
haarr gewenste richting en selecteerde alleen die informatie die zij gebrui-
kenn kon, hetgeen overigens een zeer menselijke eigenschap is. Dat daar-
doorr bij de koningin een beeld totstandkwam dat niet met de werkelijk-
heidd strookte, is evident. 

Vaststaatt in ieder geval dat Wilhelmina Engelandvaarders vanaf het mo-
mentt dat zij begonnen te arriveren collectiefin de armen sloot. Haar par-
ticulierr secretaris, Van 't Sant, kreeg de opdracht deze mensen zo spoedig 
mogelijkk na aankomst naar haar door te sturen. Als directeur van de ci D 
wass Van 't Sant als eerste op de hoogte van de namen van pas aangeko-
menn Engelandvaarders; later kreeg hij deze gegevens door van de PBD. 
Hiermeee raken wij aan de voorbereiding en organisatie van de audiën-
ties.. Behalve Van 't Sant was hierbij ook jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 
betrokken,, aanvankelijk als Regeringscommissaris voor de Vluchtelin-
gen,, sinds 1942 ook als minister van Oorlog. 

Hijj  hoopte overigens op die manier ook nieuws over zijn familie in Ne-
derlandd te vernemen. Zo wist Van Lidth in juli 1940 niet hoe het zijn zoon 
Ceess in de meidagen als militair was vergaan. Hij was dan ook opgelucht 
toenn de eerste drie overgekomen Engelandvaarders, de reserveofficieren 
Vann Eendenburg, Vas Nunes en Michielsen hem vertelden dat Cees 
waarschijnlijkk niets was overkomen, omdat zij dit anders zeker hadden 
gehoord.177 Er was echter nog een andere reden waarom Van Lidth Enge-
landvaarderss ontving. Op 3 mei 1943 noteerde hij in zijn dagboek: 
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Eenn tweetal Engelandvaarders ontvangen, geschikte jongens. Als 
regell  laat ik ze even bij mij komen voor zij op Maidenhead ontvan-
genn worden. Ik maak eenige korte aantekeningen die ik naar Ches-
terr Square [waar de koningin kantoor hield, ad\ doorzend, zoodat 
menn dan ongeveer weet, welk vleesch men in de kuip heeft.18 

Off  dit eigen initiatief was van Van Lidth of dat hij hiertoe een verzoek van 
dee koningin had gekregen is niet bekend. Wel stond Van Lidth op redelijk 
goedee voet met de koningin, al was het maar omdat zij hem als een van de 
weinigee ministers waardeerde om zijn strijdvaardige houding. Van Lidth 
wass overigens niet altijd positief over de Engelandvaarders die hij zag. 
Opp 14 juni 1943 schreef hij bijvoorbeeld: 'Een negental Engelandvaarders 
ontvangen.. De grootste helft joden en de meeste nogal pretentieus'.19 Op 
255 juni 1943: 'Een achttal Engelandvaarders ontvangen, onder wie enkele 
verwaandee en onaangename jodenbengels...'20 Er zijn overigens geen 
aanwijzingenn dat Van Lidt dergelijke opvattingen aan anderen liet weten. 
Maarr ook als hij dat wel zou hebben gedaan, dan nog zou dat geen in-
vloedd gehad hebben op de keuze van Engelandvaarders die voor een au-
diëntiee in aanmerking kwamen. Zoals Van 't Sant later verklaarde 21 wilde 
dee koningin in principe alle Engelandvaarders zien, 'ongeacht rang, 
stand,, politiek en geloof'. Hij mocht alleen ingrijpen wanneer haar vei-
ligheidd in het geding was en dan nog moest hij eerst met haar overleg-
gen.22 2 

Nadatt Van Lidth rapport had uitgebracht, benaderde Van 't Sant de be-
trokkenn Engelandvaarders voor een afspraak. Vooral later in de oorlog, 
toenn Engelandvaarders vrij snel bij een krijgsmachtonderdeel werden 
ingedeeld,, was het een hele organisatie om iedereen te achterhalen en 
voorr het bezoek aan de koningin naar Londen terug te roepen. Er werd 
naarr gestreefd dit binnen twee a drie weken na aankomst te realiseren, 
maarr in de praktijk werd dat vaak langer. 

Dee koningin ontving de Engelandvaarders in groepjes bij haar thuis, 
meestall  op het buiten Stubbings House in Maidenhead, waar zij het 
grootstee deel van de oorlog gewoond heeft. Ook op 77 Chester Square, 
hett werkadres van de koningin in Londen, vonden audiënties plaats. In 
1944,, toen er grote groepen Engelandvaarders tegelijk toestroomden, 
warenn deze locaties niet meer toereikend en werd uitgeweken naar 
Netherlandss House, een groot pand in Londen dat als ontmoetingplaats 
voorr Britten en Nederlanders bestemd was. 

Dee Engelandvaarders reisden meestal per trein naar Maidenhead en 
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werdenn dan door iemand uit de omgeving van de koningin per auto af-
gehaald.. Meestal was dit Van 't Sant, later werd ook jhr. mr. G. Beelaerts 
vann Blokland hierbij ingeschakeld. Hij was van 1943 tot 1945 ordonnans-
officierr van Wilhelmina. In zijn in 1997 verschenen herinneringen stelt 
hij,, dat hij de taak kreeg om Engelandvaarders aan de koningin voor te 
stellen,, omdat Van 't Sant door veel mensen uit bezet gebied gewan-
trouwdd werd.23 Uit verschillende verklaringen van Engelandvaarders 
blijktt echter, dat Van 't Sant ook later in de oorlog nog intensief betrok-
kenn was bij de contacten tussen de koningin en Engelandvaarders. 

Vondd de ontvangst in Londen plaats, dan werden Engelandvaarders 
-- heel luxe - per auto gehaald en teruggebracht of- iets minder luxe - al-
leenn per auto gehaald, waarna zij met het openbaar vervoer de terugtocht 
moestenn aanvaarden. 

Dee bezoeken hadden meestal 's middags plaats, dus schonk de konin-
ginn thee en presenteerde daarbij koekjes of sandwiches, geassisteerd 
doorr haar gezelschapsdame, mevrouw L. Verbrugge. De koningin on-
derhieldd zich met iedereen persoonlijk, vroeg meestal eerst naar de fami-
lieomstandigheden,, welke berichten men over thuis ontvangen had en 
vuurdee dan haar overige vragen af. Was de groep wat groter, dan was het 
gezelschapp dusdanig gegroepeerd dat aan elke tafel één stoel te veel was 
geplaatst,, zodat ze groepje voor groepje kon 'afwerken'. 

Zelfss bij de'megaontvangsten' uit 1944 wist de koningin dit patroon te 
handhaven.. Engelandvaarder Jan Buyser herinnert zich hoe hij met on-
geveerr honderd anderen in een zaal door Wilhelmina werd ontvangen en 
hoee zij zich daar drie uur lang met ieder van hen persoonlijk onder-
hielde e 

Wass de audiëntie bij de koningin thuis, dan nam zij haar bezoekers ook 
meee uit wandelen in de tuin, die toegang gaf tot een klein park. Dat was 
vaakk de gelegenheid om een gesprek onder vier ogen met hen te hebben. 
Zijj  deed dit wanneer Engelandvaarders 'bijzonder geleden hadden', spe-
cifiekee berichten voor haar bij zich hadden,25 of op het punt stonden een 
gevaarlijkee opdracht te vervullen. Dit laatste was het geval bij Maarten 
Cieremans,, die in september 1944 als geheim agent voor het Bureau Bij-
zonderee Opdrachten (BBO) boven bezet Nederland per parachute zou 
afspringen.. Vlak daarvoor kreeg hij een oproep om bij de koningin op de 
theee te komen. In zijn memoires heeft hij weergegeven hoe zijn gesprek 
onderr vier ogen met koningin Wilhelmina verliep, wat daar zoal bij ter 
sprakee kwam en vooral hoe hij zich daaronder voelde: 

DEE ONTVANGST DOOR KONINGIN WILHELMINA 247 7 



Engelandvaarderss op bezoek bij koningin Wilhelmina in Maidenhead, 1944. 

Linkss van de koningin zit Rie Knapper, rechts J.A.F. Brouwers, die kort na 

zijnn ontvangst bij de koningin is gesneuveld. Foto: RVD. 

[Dee koningin],een hofdame, twee andere Engelandvaarders en ik 

zatenn aan een grote, ovale tuintafel achter het huis. [...] Mij n mond 

wass kurkdroog en de thee was gloeiend heet. Van de koekjes en de 

kleinee sandwiches nam ik niets. Die overbekende stem. Dat ge-

zicht,, dat binnenkort weer op iedere postzegel, op iedere munt zou 

staan.. Vlakbij en echt. Ik hoorde nauwelijks wat er gezegd werd tot 

dee koningin zich weer tot mij richtte. 'Zit je te dromen, jongeman? 

Kom,, ji j en ik gaan een wandelingetje door de tuin maken. Wij heb-

benn heel wat te bespreken.' Ik stond snel op en zei: 'Graag, Majes-

teit.'' Haar wandelstok liet zij staan, zij haakte haar arm in dee mijne 

enn zei met een glimlach: 'Ik mag wel een beetje op je steun rekenen, 

iss 't niet? En vind je het goed dat ik je Maarten noem [...]."Graag, 

Majesteit,'' zei ik maar weer. 

'Zegg maar gewoon mevrouw hoor, en vertel eens, hoe verloopt de 

trainingg in Oxford?' 

Ikk vertelde nogal klungelig mijn verhaal en liet mij ontvallen dat ik 

err niet echt om zat te springen om te gaan springen, maar dat de 

generaall  had gezegd dat de oorlog nog lang niet was afgelopen. Met 

eenn ernstig gezicht nam de koningin mijn uitdrukking over. 'Ik kan 
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alleenn maar blij zijn, Maarten, dat je niet zit te springen om te gaan 
springen.. Ik denk trouwens dat ik wel kan raden wie die zwartgalli-
gee generaal is. Vertel het maar.' 'Generaal Van Oorschot, mevrouw, 
maarr ik geloof niet dat hij zwartgallig is. Ik denk alleen dat hij, als 
oudee rot in het spionagevak, wil voorkomen dat wij te luchthartig 
zullenn denken over wat ons te wachten staat.' Ziezo, ik kwam er een 
beetjee in. [...] 'Waarom heb jij je gemeld voor het bureau van de 
heerr Van Oorschot?"Nou ja, mevrouw, gemeld... Ik ben er eigenlijk 
ingerold,, een andere keuze was er nauwelijks.' 'Dat klinkt een beetje 
negatief.' ' 

Intussenn waren wij gaan zitten op een bankje onder een oude 
vruchtboom.. Ik vreesde dat het gesprek nu toch nog de verkeerde 
kantt opging. Maar het viel [...] mee. 'Ik waardeer je keuze. Je had 
ookk "neen" kunnen zeggen. En nogmaals, ik begrijp volkomen dat 
jee niet zit te springen om te gaan springen. Met jou en miljoenen 
anderenn hoop ik dat het niet nodig zal zijn.' Ik antwoordde stoer: 
'Watt moet gebeuren, moet gebeuren, mevrouw.' Zij kneep in mijn 
armm en zei: 'Wij moeten weer terug naar de anderen. Met hen ga ik 
ookk nog even wat rondstappen. Zij hebben veiliger jobs dan jij . 
Vergeeff  mij een klein grapje. Ik ben helemaal niet zo'n liefhebster 
vann wandelen, maar... wat moet gebeuren, moet gebeuren!' 

Ui tt het verslag van Cieremans blijk t ook dat de koningin de in oorlogs-
tij dd geldende securityvoorschriften uiterst serieus nam.26 Zo sprak zij 
Cieremans,, die immers een geheime opdracht ging vervullen, conse-
quentt aan met zijn schuilnaam Coenen. Ook wilde zij niet dat haar eigen 
personeell  haar gesprekken met gasten zou kunnen volgen: 

Opp de terugweg hadden koningin Wilhelmina der Nederlanden en 
sergeantt Coenen een samenzwering. Zij fluisterde: 'Houd ons ge-
sprekk even neutraal, nu. Die marechaussee waar wij zo dadelijk 
langslopen,, hoeft geen geheimen te horen.' 
'Zeker,, Majesteit.' Daarop moest ik vertellen over mijn familie, over 
dee weinige berichten die ik over hen had, over mijn schooljaren en 
mijnn toekomstplannen. Er schoot mij een brok in de keel toen zij 
tenn slotte zei: 'Groet je vader en moeder van mij en zeg hen dat ik 
trotss ben op hun zoon.'27 
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Somss nam de koningin de vrijheid om - dikwijl s buiten Van 't Sant om -
bepaaldee personen, van wie ze nog meer inlichtingen verwachtte, voor 
eenn volgend gesprek uit te nodigen. Met sommige Engelandvaarders on-
derhieldd zij regelmatig terugkerende contacten. Dit gold bijvoorbeeld 
voorr Hazelhoff Roelfzema, Tazelaar, Krediet en Dogger, de mensen die in 
1941/19422 geprobeerd hebben via het strand van Scheveningen contact 
mett het verzet in Nederland te bewerkstelligen. Later hadden onder an-
derenn Rutten, Erik Michielsen, Charles van Houten tijdelijk een dergelij-
kee vertrouwensrelatie met de koningin. Toen ging het om het streven 
naarr naoorlogse vernieuwing, dat de koningin hoog in haar vaandel had 
staan. . 

Zoo heeft de koningin vele honderden gesprekken met Engelandvaarders 
gevoerd.. Dat alle 1700 Engelandvaarders bij Wilhelmina op de thee ge-
nodigdd werden - iets wat door de betrokkenen zelf en veel latere ge-
schiedschrijverss als vaststaand feit is aangenomen - klopt echter niet.28 

Hett blijkt ook uit de enquête: van de 192 Engelandvaarders die hieraan 
deelnamenn zijn er 36 niet door de koningin ontvangen (zie tabel 18). 

Ongetwijfeldd is het de vurige wens van de koningin geweest om hen 
allemaall  te zien, maar alleen al om praktische redenen was dat niet mo-
gelijk.. Sommige Engelandvaarders werden al heel snel na aankomst in 
Engelandd doorgestuurd naar hun krijgsmachtonderdeel of opleiding in 
bijvoorbeeldd Australië, Canada of de Verenigde Staten, waardoor de tijd 
ontbrakk om bij de koningin langs te gaan. Ook de afwezigheid van de ko-
ninginn zelf, die zowel in 1942 als in 1943 een reis naar de Verenigde Staten 
enn Canada ondernam, was natuurlijk een reden voor het niet doorgaan 
vann audiënties. Daar staat tegenover dat prins Bernhard bij afwezigheid 
vann zijn schoonmoeder de honneurs waarnam en uit haar naam diverse 
Engelandvaarderss heeft ontvangen.29 Ook prinses Juliana heeft in Cana-
daa en in Suriname, waar zij in 1943 een bezoek bracht, veel met Enge-
landvaarderss gesproken. Dat het vooral Juliana overigens niet altijd 
makkelijkk viel om haar moeder op dit terrein te vervangen, blijkt uit de 
ervaringenn van een Engelandvaarder die in Canada bij prinses Juliana 
werdd ontboden. Tot zijn stijgende ontzetting (en die van de prinses) 
vroegvroeg of zei Juliana helemaal niets en zaten zij minutenlang zwijgend te-
genoverr elkaar. Toen de loodzware stilte zo'n tien minuten had geduurd, 
waagdee hij het beleefd te vragen of de prinses misschien iets wilde weten 
overr de wijze waarop hij uit Nederland ontsnapt was. Opgelucht gaf de 
prinsess te kennen dat zij dat graag wilde horen, waarna het gesprek ver-
derr vlot verliep.30 
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Terugg echter naar Engeland. De audiënties bij Wilhelmina hebben voor-
namelijkk plaatsgehad in de jaren 1940-1944. Engelandvaarders die in de 
eerstee maanden van 1945 nog 'binnendruppelden' werden over het alge-
meenn niet meer door de koningin ontvangen. Zij kwamen eigenlijk 'te 
laat'.. Zij hadden lange tijd (soms jaren) in Zweden of Zwitserland vastge-
zetenn en hadden - omdat ze al zo lang uit bezet Nederland weg waren -
niett veel nieuws te vertellen. Ook toen was de koningin trouwens enkele 
malenn afwezig. In maart 1945 bezocht zij Zeeuws-Vlaanderen en zette 
daarbijj  voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem. Op 26 april ves-
tigdee zij zich, samen met haar dochter Juliana in Anneville, vlak bij Bre-
da.. Een week later, op 4 mei, capituleerde Duitsland en was de oorlog af-
gelopen. . 

Voorr ongeveer de helft van het eerdergenoemde aantal van 36 niet 
doorr de koningin ontvangen Engelandvaarders geldt, dat hiervoor waar-
schijnlijkk praktische redenen waren (afwezigheid van de koningin, snelle 
doorzendingg naar Amerika of Australië of late aankomst van de Enge-
landvaarders).. De anderen weten niet, althans niet officieel, waarom zij 
werdenn 'overgeslagen'. Soms was officieus wél bekend waar de schoen 
wrong.. Zo kreeg een Engelandvaarder te horen dat hij niet voor een au-
diëntiee (en een onderscheiding) in aanmerking kwam omdat hij in een 
naturalisatieprocess verwikkeld was en (nog) geen Nederlander was.31 

Eenn ander schrijft dat hij 'net als wel meer Engelandvaarders die via Zwe-
denn waren gekomen' niet door de koningin ontvangen werd en sugge-
reertt dat dit kwam doordat Zwedengangers als een soort 'tweederangs-
Engelandvaarders'' werden gezien, die het veel makkelijker hadden gehad 
dann diegenen die via Spanje en Portugal arriveerden.32 Weer een ander 
hadd allerlei klachten over de regering en wilde die aan de koningin over-
brengen.. Hem werd toen meegedeeld, dat dit Hare Majesteit'te veel zou 
verontrusten'333 Ook Van 't Sant heeft na de oorlog op dit euvel gewezen. 
Volgenss hem waren er 

ministerss en ook andere autoriteiten die niet wilden dat Engeland-
vaarderss bij de koningin kwamen, omdat een dergelijk bezoek wel 
eenss gevolgd werd door reeks vragen [van de koningin, ad\ aan de 
ministers.34 4 

Inn dit soort 'gevallen van obstructie' konden zwaargewichten in de nabij -
heidd van de koningin, zoals jhr. Beelaerts van Blokland, vice-president 
vann de Raad van State, meestal wel voor een oplossing zorgen. Toch zal 
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hett aantal Engelandvaarders dat door tegenwerking van ministers niet 
ontvangenn werd, klein zijn. Wilhelmina had aan sommige ministers zó'n 
hekel,, dat de kwalificatie 'lastig' voor haar waarschijnlijk juist een aanbe-
velingg betekende en een reden was om juist dié Engelandvaarder op de 
theee te vragen. 

Wiee er bij de koningin mochten komen werd in het wereldje van de 
Nederlanderss in Londen nauwlettend gevolgd en bekritiseerd. Zo schreef 
Derksema,, hoofd van de PBD, in 1943 op gebelgde toon aan zijn chef, de 
ministerr van Justitie, dat de keuze (van diegenen die bij de koningin ont-
bodenn werden) hem vaak 'in hooge mate verbaas [de] en op de andere 
aangekomenenn een slechte indruk maaktfe].'35 Naar zijn mening (en hij 
stondd daarin niet alleen) werden de 'verkeerde' Engelandvaarders door-
gestuurd,'losgeslagenn types' die zich onderweg aan dronkenschap of on-
zedelijkk gedrag hadden schuldig gemaakt of met geld hadden geknoeid 
(vergrijpenn die altijd uitgebreid in de verhoor rapporten vermeld wer-
den).366 Over Engelandvaarders 'die iets op hun kerfstok hadden' en toch 
bijj  Wilhelmina werden uitgenodigd, zijn tal van anekdotes in omloop. 
Zoo zou Van 't Sant volgens de verhalen eens met een bezorgd hart twee 
Engelandvaarderss hebben aangemeld, die hij als 'zware jongens' betitel-
de.. De koningin vroeg eerst wat hij met 'zware jongens' bedoelde. Toen 
haarr particulier secretaris dit naar tevredenheid had uitgelegd, zou zij 
hebbenn geantwoord: 

Meneerr Van 't Sant, ik ben niet alleen koningin van de goede, maar 
ookk van de slechte Nederlanders. Ik zal die twee mannen ontmoe-
ten,, (zo)als Engelandvaarders.37 

Dee koningin beschouwde het contact met Engelandvaarders als iets heel 
dierbaars,, zelfs 'als een eigen taak en roeping, die [haar] ziel en denkwe-
reldd geheel in beslag [nam]'.38 Hoe hebben Engelandvaarders zelfde ko-
ninklijkee belangstelling ervaren? Het zal geen verbazing wekken, dat 
Engelandvaarderss dit over het algemeen zeer hebben gewaardeerd. Zij 
vondenn het een grote eer en zagen het een als een bekroning van hun ge-
vaarlijkee reis naar Engeland. De meeste Engelandvaarders roemen het 
scherpee verstand van de koningin, haar goede geheugen en uitstekende 
feitenkennis.. Zij was goed op de hoogte van de toestand in Nederland, is 
hunn indruk, beter dan de meeste regeringsinstanties waar zij tot dan toe 
meee te maken hadden gehad. Engelandvaarder S. Susan bijvoorbeeld 
werdd uitgehoord over zijn verblijf in het concentratiekamp Amersfoort: 
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wantt zij kende veel mensen, die daar in diezelfde tijd waren opge-
sloten,, zoals bijvoorbeeld Dr. Gunning, de rector van het Amster-
damss Lyceum, ds. Bosch, de horpredikant en vele anderen. [...] 
Daarnaa wilde zij nauwkeurig op de hoogte worden gebracht van de 
gangg van zaken in de Nederlandse textiel- en confectie-industrie 
tott aan mijn vertrek uit Nederland en het was opmerkelijk hoeveel 
zijj  van deze takken van industrie afwist. Zelden in mijn leven heb 
ikk een inspannender gesprek gevoerd. Nauwelijks had ik een en an-
derr over een bepaald onderwerp verteld of de volgende vraag werd 
afgevuurd.39 9 

Anderss ook dan de regeringsinstanties legde de koningin echte en war-
mee belangstelling aan de dag voor wat Engelandvaarders te vertellen 
hadden.. Voor de regering waren deze mensen, die slechts plaatselijke in-
drukkenn meenamen, niet zo interessant, voor de koningin wél. Belang-
rij kk was verder dat het gesprek niet alleen een kwestie van eenrichtings-
verkeerr was. Natuurlijk bepaalde de koningin de conversatie in hoge 
matee door de vragen die zij stelde, maar zij gaf de Engelandvaarders ook 
dee gelegenheid zelf met vragen of opmerkingen te komen. Zo hoorde zij 
klachtenn aan over de weinig behulpzame consulaire ambtenaren op de 
gezantschappenn en klachten over de ontvangst in Londen. Zelfs de ko-
ninginn was niet bij machte alle problemen direct op te lossen, maar het 
feitt alleen al dat zij de klachten serieus nam en met aandacht luisterde, 
namm een deel van de ergernis en het ongenoegen bij Engelandvaarders 
weg.. Ook prins Bernhard heeft zich vaak voor Engelandvaarders ingezet. 
Hijj  sprong wel eens financieel bij, wanneer iemand dringend om geld 
verlegenn zat.40 Ook heeft hij meerdere keren zijn invloed aangewend om 
Engelandvaarders,, die niet bij het wapen van hun keuze (vaak de lucht-
macht)) werden toegelaten, te helpen.41 In feite hebben koningin en prins 
alss een soort ombudsvrouw/-man en sociaal werk(st)er gefungeerd en 
warenn het mede deze kwaliteiten die hen razend populair maakten bij 
Engelandvaarders.. Dat de koningin als eerste (veel eerder dan de rege-
ring)) doorhad dat Engelandvaarders een eigen sociëteit nodig hadden en 
diee vervolgens realiseerde door Oranjehaven te stichten, heeft daartoe 
ookk bijgedragen. 

Ondankss alle enthousiasme waren er ook enkele gemengde en zelfs ne-
gatievee geluiden. Een Engelandvaarder merkt op dat de ontvangst in-
drukwekkendd was, maar dat de koningin geen gevoel voor humor had.42 

Eenn ander vond dat het bezoek niet veel voorstelde: 
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Hett was een gesprekje van een minuut of tien met vragen over hoe 
jee ontsnapt was {niet waarom) en hoe de behandeling in Spaanse 
gevangenissenn was. Op het gebrek aan consulaire hulp werd niet 
ingegaan.43 3 

Eenn derde vond het vreemd dat hij vooraf geïnstrueerd werd vragen van 
dee koningin alleen maar positief te beantwoorden, hetgeen tot hilarische 
zinsconstructiess leidde als: 'Ben ji j over de Noordzee ontsnapt?''Ja, Uwe 
Majesteit,, ik ben over land, via Spanje ontsnapt.'44 Ook het vooraf ver-
plichtt gestelde handenwassen (Wilhelmina was doodsbang voor infec-
ties)) werd niet door iedereen gewaardeerd. Eén Engelandvaarder, ten 
slotte,, is niet op de audiëntie bij de koningin verschenen omdat men, zo-
alss hij later als reden opgaf, 'bij zulke visites toch niet de waarheid mag 
zeggen'.45 5 

Dezee paar negatieve reacties doen natuurlijk niets af aan het feit dat het 
overgrotee deel van de Engelandvaarders het bezoek aan de koningin po-
sitieff  waardeerde. De meeste Engelandvaarders waren gekomen om te 
vechtenn voor de bevrijding van Nederland. De in mei 1940 verdreven ko-
ninginn Wilhelmina was - mede door haar inspirerende toespraken tot 
hett volk voor Radio Oranje - een geweldig symbool voor dit vaderland 
geworden,, een ware 'moeder des vaderlands'. In de naoorlogse beeldvor-
mingg is dit 'vorstin-en-vaderland-element' sterk benadrukt. Voor de be-
trokkenn Engelandvaarders was de aanmoediging van koningin Wilhel-
minaa zeer belangrijk, maar gemotiveerd waren zij tóch al. Of zoals een 
vann hen het zeer nuchter formuleert: 

Hett bezoek aan de koningin was een heugelijke ervaring [... ] en 
eenn stimulans voor de motivatie voorzover iemand die nog nodig 
had.46 6 

Onderscheidingen*Onderscheidingen*7 7 

Militairenn en burgers komen zelden of nooit tot heldhaftig gedrag uit 
verlangenn naar een lintje. Onderscheidingen die in oorlogstijd worden 
uitgereiktt hebben daarentegen veel meer te maken met de behoefte van 
autoriteitenn om hun strijders te belonen voor en aan te moedigen in de 
strijdd tegen de vijand. Deze stellingvan de Amerikaans/Britse sociologen 
Goodee en Holmes48 gaat in zijn algemeenheid zeker op voor de Neder-
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landsee regering te Londen, die zich in de jaren 1940-1945 met deze beide 
facettenn van het decoreren (beloning en aanmoediging) driftig heeft be-
ziggehouden. . 

Met'beloningg achteraf'werd al direct in juni 1940 begonnen, toen de re-
geringg besloot tot decoratie van diegenen die zich in de meidagen van 
19400 heldhaftig hadden gedragen. Ook de onderscheidingen die later aan 
Engelandvaarderss werden toegekend, zijn als 'beloning achteraf' te ken-
merken.. De'aanmoediging vooraf' had vooral betrekking op opvarenden 
vann de Nederlandse koopvaardijschepen. Deze schepen, waarvan de be-
manningg zich in mei 1940 op bevel van de Nederlandse regering met schip 
enn al naar Engeland had begeven, werden ingezet als vracht- of bevoorra-
dingsschepenn voor de geallieerde bondgenoten. Dit was heel gevaarlijk 
werk,, dat vele slachtoffers geëist heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk 
datt sommige zeelieden zich aan de, door de Nederlandse regering inge-
stelde,, vaarplicht probeerden te onttrekken. Decoratie van moedig ge-
dragg aan boord van de schepen was, in die context bezien, een heel nood-
zakelijkk middel om bij de opvarenden der koopvaardij 'de moed erin te 
houden'. . 

Dee enige dapperheidonderscheiding waarover men in mei 1940 be-
schikte,, was een zeer hoge: de Militaire Willems-Orde (hierna afgekort 
tott MWO), verleend wegens 'uitmuntende daden van moed, beleid en 
trouww in den strijd verricht'. Kort daarvoor, in april 1940, was nog een 
herzieningg van de wet op de MWO tot stand gekomen. De voornaamste 
wijzigingg was dat de onderscheiding voortaan niet alleen aan militairen, 
maarr in bijzondere gevallen ook aan burgers zou kunnen worden toege-
kend.. Bij de behandeling van deze wetswijziging was in het parlement 
enigg geharrewar ontstaan naar aanleiding van de interpretatie van het 
begripp 'in de strijd' De regering wilde dit begrip wat ruimer opvatten, in 
diee zin dat het niet uitsluitend 'persoonlijke deelname aan het gevecht 
mett de vijand' hoefde te betekenen. Minister van Defensie, Dijxhoorn, 
gaff  als voorbeeld de 'bevelhebber-achter-het-bureau', die bij de tegen-
woordigee strijdwijze meestal niet meer op het gevechtsterrein aanwezig 
konn en mocht zijn. De Kamer was het hier echter niet mee eens, waarop 
Dijxhoornn zijn voornemen tot ruimere interpretatie liet varen. 

Eenn paar weken later zat de regering, inclusief Dijxhoorn, in Londen 
enn zag zich met een geheel nieuwe situatie geconfronteerd, hetgeen van 
grotee invloed op het decoratiebeleid zou zijn. Nederland was bezet en dit 
hadd tot gevolg, dat criteria voor 'verdiensten voor het vaderland' een an-
deree inhoud kregen. In plaats van beloning voor braafheid, oppassend-
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heidd en vele jaren 'trouwe dienst', ging het nu om stimulering van vecht-
lust,, ongehoorzaamheid, verzet en sabotage. Een ander verschil met 
vroegerr was, dat behalve militairen nu ook veel burgers bij de strijd wa-
renn betrokken. 

Hett decoreren volgens deze inzichten deed al snel dee behoefte ontstaan 
aann onderscheidingen die meer op de nieuwe situatie waren toegesne-
den.. En die kwamen er: in juni 1940 het Bronzen Kruis, in februari 1941 
hett Kruis van Verdienste, later in 1941 het Vliegerskruis en in 1944 het 
Oorlogsherinneringkruiss en de Bronzen Leeuw. 

Ookk stelde de regering twee adviescommissies in: in oktober 1940 de 
Commissiee Onderscheidingen Koopvaardij (COK) en een klein jaar la-
terr de Commissie Militaire Onderscheidingen (CMo). De eerste com-
missiee was een gezamenlijk initiatief van de minister van Oorlog (toen 
nogg minister van Defensie geheten) en diens collega van Handel, 
Scheepvaartt en Nijverheid en had tot taak: advisering over toekenning 
vann dapperheidonderscheidingen aan opvarenden van de Nederlandse 
koopvaardijvloot.. De tweede commissie, de CMO, adviseerde inzake 
dapperheidonderscheidingenn aan militairen (toen voornamelijk nog 
vann de marine). Haar eerste voorzitter was dan ook de latere minister 
vann Marine, Furstner. Dit systeem met twee gescheiden commissies 
weerspiegeltt de aloude tegenstelling tussen militaire en civiele autoritei-
ten,, waarbij de eerste in het verleden vaak hadden geprobeerd civiele on-
derscheidingenn aan militaire ondergeschikt te maken. Ook tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog zou deze controverse weer oplaaien. 

Dezee animositeit tussen militaire en civiele autoriteiten kwam al snel 
tott uiting rond het Bronzen Kruis, dat aanvankelijk alleen voor militai-
ren,, later voor militairen én burgers was bedoeld. Het Bronzen Kruis zou 
verleendd worden aan hen 'die zich door moedig of beleidvol optreden te-
genovergenover de vijand hebben onderscheiden, zonder nochtans in aanmer-
kingg te komen voor [...] benoeming tot Ridder inde MWO.'Al snel maak-
tee het COK kenbaar bezwaren te hebben tegen het Bronzen Kruis, en wel 
tegenn de woordjes 'tegenover de vijand' uit het instellingsbesluit. Hier-
meee herleefde - in iets andere gedaante - de discussie rond de interpreta-
tiee van het begrip 'in de strijd'. Het bleek namelijk vaak voor te komen, 
datt moedig gedrag van zeelieden (bijvoorbeeld bluswerkzaamheden of 
dee redding van drenkelingen nadat het eigen schip getorpedeerd was) 
niett beloond kon worden, omdat het optreden weliswaar moedig en be-
leidvoll  was geweest, maar niet uit 'rechtstreeks vuurcontact' met de vij-
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andd had bestaan. De COK wilde daarom liever een apart 'Koopvaardij -
kruis'' dat toegekend zou kunnen worden voor 'het verrichten van uitste-
kendee daden in verband met vijandelijke actie'. Na veel getouwtrek werd 
inn februari 1941, tot vreugde van de'civiele partij', een dergelijke, niet-mi-
litairee onderscheiding ingesteld, die weliswaar niet alleen voor koop-
vaardijmensenn bestemd was, maar verder toch aan hun wensen beant-
woordde.. Dit was het Kruis van Verdienste, te verlenen aan hen die 'zich 
inn verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden 
hebbenn onderscheiden en daarmede het belang van het koninkrijk heb-
benn gediend'. In tegenstelling tot het Bronzen Kruis kende het Kruis van 
Verdienstee twee rangen (met gesp en zonder gesp). Het Kruis van Ver-
dienstee was de eerste van een lange reeks oorlogsonderscheidingen 
waarbijj  men niet meer de strijders van de meidagen in gedachten had 
(zoalss bij het Bronzen Kruis nog het geval was), maar diegenen die 
daarnaa de strijd hadden voortgezet. Voor de luchtmacht kwam er in 1941 
hett (militaire) Vliegerskruis, voor lagere categorieën van koopvaardij-
personeell  (machinisten, stokers en dergelijke) volgde in 1944 het (civie-
le)) Oorlogsherinneringkruis. In datzelfde jaar, 1944, werd ook - door 
persoonlijkk ingrijpen van de koningin - de Bronzen Leeuw ingesteld, die 
tenn opzichte van de andere onderscheidingen als een hogere graad fun-
geerdee en qua rang direct onder de MWO kwam. De Bronzen Leeuw kon 
zowell  aan militairen als burgers worden toegekend. Na afloop van de 
oorlogg zouden nog zes andere onderscheidingen volgen.49 

Voorall  bij de Bronzen Leeuw deed de militair-civiele tegenstelling 
zichh weer danig voelen. Het CMO (de militaire lobby dus) had een 'Gou-
denn Kruis' voor ogen, dat qua waarde tussen de MWO en de andere deco-
ratiess in zou staan en alléén voor beloning van militaire prestaties be-
doeldd was. Juist toen alles in kannen en kruiken leek, sprak de koningin 
haarr veto uit over het Gouden Kruis. Hoezeer Wilhelmina militaire 
deugdenn ook bewonderde, het puur militaire karakter van deze onder-
scheidingg stuitte haar tegen de borst, omdat het decoratie van de door 
haarr zo bewonderde verzetsstrijders en koopvaardijmensen onmogelijk 
zouu maken.50 

WelkeWelke onderscheidingen voor Engelandvaarders? 

Dee eerste Engelandvaarders, K. van Eendenburg, A.D. Vas Nunes en 
K.. Michielsen arriveerden op 6 juli 1940, nadat zij met een zeilbootje van-
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aff  het strand van Noordwijk de Noordzee waren overgestoken. De ko-
ninginn ontving hen direct bij zich thuis (toen nog Roehampton Park te 
Londen)) en was zó ingenomen met hun komst dat zij besloot de drie 
mannenn zonder overleg met de regering te onderscheiden met het Bron-
zenn Kruis. Tegelijk liet zij aan de ministers weten dat in het vervolg aan 
allenn die uit bezet gebied via de Noordzee naar Engeland wisten te ont-
snappenn automatisch het Bronzen Kruis moest worden toegekend. Het 
wass een echt koninklijk gebaar, maar ook een inconstitutionele daad 
waarr de regering bepaald niet blij mee was. Dit zou de hele oorlog zo 
doorgaan.. Zo schreef Van Lidth de Jeude op 14 oktober 1942 in zijn dag-
boekk hoe in de ministerraad ter sprake was gekomen 

dee moeilijkheid dat Mevrouw [de koningin, ad\ zich persoonlijk 
mett de 'Engelandvaarders' inlaat, eischt dat zij onderscheiden wor-
den,, dikwijls ten onrechte en Hare Ministers in groote moeilijkhe-
denn brengt. Gebrek aan vertrouwen is de grond van dit alles!51 

Nogg afgezien van het feit dat de koningin door haar actie met betrekking 
tott het Bronzen Kruis in één klap alle regels en procedures omzeilde, stel-
dee zij de adviescommissies hiermee voor problemen. Bij Engelandvaar-
derss die de Noordzee overstaken was immers geen sprake van 'moedig en 
beleidvoll  optreden tegenover de vijand'. Zij kregen de vijand meestal zelfs 
niett eens te zien. Dat was trouwens maar goed ook, want in die gevallen 
waarr men wél door een Duits patrouilleschip of-vliegtuig ontdekt werd, 
wass de boottocht afgelopen. Natuurlijk vereiste de heimelijke voorberei-
dingg en uitvoering van een dergelijke ontsnapping moed en vindingrijk-
heid,, dat begrepen de leden van de adviescommissies ook wel. Maar zij 
vondenn dat zij zich aan de regels dienden te houden om ongelijkheid in 
toekenningg te voorkomen. Door het ingrijpen van de koningin was er 
echterr niets meer aan te doen en zo hebben inderdaad vrijwel alle man-
nelijkee en vrouwelijke Engelandvaarders die via de kortste weg, de 
Noordzee,, naar Engeland kwamen het Bronzen Kruis in ontvangst mo-
genn nemen. Ook de twee groepjes die de overtocht begin mei 1941 per 
(gestolen)) vliegtuig maakten kregen het Bronzen Kruis uitgereikt.52 Van-
aff  medio 1942 werd dit principebesluit van de koningin echter iets min-
derr strikt uitgevoerd. Zo werd aan de Nederlandse bemanning, die vol-
genss een door zeeman Jacob de Mos uitgedacht plan, op 31 augustus 1942 
eenn Duits spionageschip kaapte en daarmee over de Noordzee naar En-
gelandd koers zette (zie hoofdstuk 3) geen Bronzen Kruis uitgereikt. Hoe-
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well  zij de Noordzee hadden overgestoken (en nog wel op spectaculaire 
wijze)) kregen De Mos en zijn medebemanningsleden slechts het Kruis 
vann Verdienste. De twee jongste bemanningsleden, respectievelijk zes-
tienn en vijftien jaar oud, kregen zelfs geen enkele onderscheiding. Daar 
stondd tegenover dat De Mos tijdens zijn bezoek aan Wilhelmina een per-
soonlijkk aandenken van de koningin kreeg opgespeld: een broche in de 
vormm van een wideren margriet, die zij - als symbool van de vrijheid - bij 
dee opening van Oranjehaven ten geschenke had gekregen.53 

Uitt het jaar 1943 zijn gevallen bekend, waarbij alleen de organisator 
en/off  leider van een geslaagde overtocht het Bronzen Kruis werd toege-
kend,, terwijl de overigen het Kruis van Verdienste kregen.54 De achter-
grondd van deze koerswijziging was misschien dat het welslagen van een 
tochtt overzee meestal in handen was van de organisator en diegene(n) 
aann boord met nautische kennis. De rest van de opvarenden deed - in de 
publiekee opinie - niet veel meer dan meevaren en onderweg zeeziek zijn. 
Hoee gevaarlijk de 'rechtstreekse tocht' naar Engeland echter was (en hoe 
onjuistt dus deze redenering) blijkt uit het grote aantal Engelandvaarders 
datt bij een ontsnappingspoging over zee door arrestatie of verdrinking is 
omgekomen.. Overigens heeft men deze nieuwe richtlijn niet consequent 
toegepast,, want de in 1944 per bootje aangekomen Engelandvaarders 
hebbenn wél weer allemaal het Bronzen Kruis ontvangen. 

Engelandvaarderss die langs andere wegen in Engeland arriveerden (dat 
will  zeggen via Spanje/Portugal, Zweden), van wie de toestroom pas in 
19411 goed op gang kwam, moesten in de visie van de koningin ook met 
eenn onderscheiding beloond worden. Dus verzocht de regering in de zo-
merr van 1941 aan beide adviescommissies, COK en CMO, zich te buigen 
overr de vraag voor welke onderscheiding de 'niet per boot overgekomen 
Nederlanders'' in aanmerking kwamen.55 Het lijk t misschien vreemd dat 
ookk de CMO gevraagd werd zich over dit onderwerp uit te spreken: Enge-
landvaarderss waren immers over het algemeen burgers. Misschien ge-
beurdee dit, omdat de meeste Engelandvaarders in dienst gingen en dus 
spoedigg militair zouden worden. Een andere reden is wellicht, dat de 
COKK alleen over het koopvaardijpersoneel ging en alle andere'burgerge-
vallen'' naar de CMO heeft doorgesluisd. Hoe dan ook: de beoordeling 
vann een aan Engelandvaarders toekomende onderscheiding werd in de 
praktijkk meestal aan de CMO voorgelegd. De minister waaronder een En-
gelandvaarderr na aankomst kwam te ressorteren diende het verkorte 
reisverslagg van de betrokkene in bij de CMO en deze bracht advies uit.56 
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Daaromm ligt in het nu volgende vooral de nadruk op de visie van de CMO. 
Dee CMo-leden, vertegenwoordigers van de landmacht, marine en het 

KNILL waren iets minder enthousiast over Engelandvaarders dan de ko-
ningin.. Eigenlijk vonden zij dat alle Engelandvaarders, ongeacht de wijze 
waaropp ze gekomen waren, slechts voor een herinneringsmedaille in 
aanmerkingg kwamen. Dit was ook de mening van de minister van Oor-
log,, Van Lidth de Jeude.57 Een herinneringsmedaille had (en heeft) een 
lageree status dan een koninklijke onderscheiding en werd meestal aan 
groteree groepen mensen toegekend die bij belangrijke krijgsverrichtin-
genn betrokken waren (vergelijk de invasie in Normandiè). Het gaat er 
dann louter om dat men 'erbij is geweest', niet om wat iemand individueel 
heeftt gepresteerd. Alleen wanneer 'de ontvluchting het karakter van een 
bijzonderr moedig en beleidvol optreden' had, wilden de CMO-leden een 
koninklijkee onderscheiding overwegen. Maar op verzoek (lees: bevel) 
vann de koningin moesten zij Engelandvaarders die met een bootje de 
Noordzeee waren overgestoken wel het Bronzen Kruis toekennen. Voor 
dee overige Engelandvaarders zagen zij het Kruis van Verdienste als goed 
alternatief.. Dit werd immers verleend voor daden in verband met vijan-
delijkee actie en in die termen kon men 'ontsnapping uit bezet gebied' 
zien. . 

Inn het Koninklijk Besluit werd de toekenning van het Kruis van Ver-
dienstee aan Engelandvaarders meestal gemotiveerd met de woorden 
'Wegenss het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ont-
snappingg uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben 
ondervonden,, Engeland werd bereikt'. Veelzeggend in deze formulering 
iss de keuze voor het woord 'ontsnapping', dat een actieve en militaire 
connotatiee heeft, in plaats van de term 'vlucht' of'ontvluchting'. 

Opnieuww was het dus vooral aan het initiatief van koningin Wilhelmi-
naa te danken dat de waardering voor de overkomst van Engelandvaarders 
inn de vorm van een onderscheiding werd uitgedrukt. Wat haar daarbij be-
zielde,, heeft zij meerdere malen tijdens de uitreiking van onderscheidin-
genn aan Engelandvaarders onder woorden gebracht. Op 26 februari 1943 
sprakk zij bijvoorbeeld bij zo'n gelegenheid: 

Gijj  zijt hier gekomen om, ieder op uw eigen wijze strijdend, mede 
tee werken tot de herrijzenis van ons vaderland en ons Rijk. Van ve-
lenn van u mocht ik persoonlijk vernemen welke moeilijkheden gij 
opp uw tocht hierheen hebt moeten overwinnen. Gij hebt mij ver-
haaldd van de gevaren die gij trotseerdet, van de ontberingen die u 
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Engelandvaarderss krijgen op 5 september 1944 in Maidenhead door konin-

ginn Wilhelmina het Kruis van Verdienste uitgereikt. Van links naar rechts: 

onbekend,, M. Weisglas, L. van Coevorden, H. Bamberger, Wilhelmina, M. 

Sanderss en G.J. Mol. Vierde van rechts (op de rug gezien): P. Ganderheijden. 

Foto:: privé-collectie M. Weisglas. 

niett bespaard zijn, ja, van de kwellingen naar lichaam en geest die 
velenn van u ondergingen. [...] Voorwaar, gij hebt allen geleden en 
gestredenn om uw doel te bereiken. Gij allen hebt door uw vader-
landschee houding de u toegedachte onderscheiding ten volle ver-
diend.58 8 

Kenmerkendd voor de koningin is de nadruk die zij hier legt op het lijden 
vann Engelandvaarders. Het lijden, dat in haar visie loutering zou bren-
gen,, net zoals het Nederlandse volk - zo hoopte zij - 'gelouterd' uit de pe-
riodee van onderdrukking te voorschijn zou komen. Ook valt uit deze 
hooggestemdee en diepgemeende woorden van de vorstin af te lezen wel-
kee criteria gehanteerd werden bij de toekenning van onderscheidingen 
aann personen uit bezet gebied. Engelandvaarders moesten een 'gevaar-
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vollee reis' achter de rug hebben (dat wil zeggen niet op legale wijze en niet 
voorzienn van Duitse papieren), al of niet gepaard gaand met ontberin-
genn (opsluiting in gevangenissen en werkkampen) en de ontvluchting 
moestt zijn voortgekomen niet in de eerste plaats uit lijfsbehoud, maar 
uitt de wens om 'het Nederlands belang in de strijd tegen de vijand te die-
nen'.. Deze zelfde criteria zijn ook terug te vinden in een schrijven van de 
ministerr van Oorlog aan zijn collega van Justitie enkele maanden daar-
voor.. Heel expliciet werden daar ook twee categorieën Engelandvaarders 
genoemdd die niet voor decoratie in aanmerking kwamen: 

Zij ,, die aanmonsteren aan boord van vijandelijke of neutrale sche-
penn en er in slagen van deze schepen te deserteren in een neutraal 
landd of op een andere wijze den neutralen of geallieerden wal we-
tenn te bereiken, komen niet in aanmerking voor eenn onderschei-
ding,, tenzij hun wedervaren bij het deserteren van bedoelde sche-
penn daartoe speciale aanleiding geeft. 

Zij ,, die zich aan boord van vijandelijke of neutrale schepen bevin-
denn en door geallieerde instanties van boord worden gehaald, val-
lenn uiteraard niet in de termen voor een onderscheiding.59 

Hiermeee werden veel Engelandvaarders die via Zweden kwamen van de-
coratiee uitgesloten. 

Inn de loop van 1943, toen het aantal Engelandvaarders steeds meer toe-
nam,, ontstond binnen de Nederlandse gemeenschap in Londen enig ge-
morr rond genoemde criteria. Zo stuurde een niet met name genoemde 
'Kapiteinn Kustvaart' in juli 1943 een ingezonden stuk naar het in Londen 
uitgegevenn blad Vrij  Nederland, waarin hij zich beklaagde over het feit 
datt de mannen van de Nederlandse koopvaardij, die in 1940 hun leven 
haddenn gewaagd door hun schepen naar Engeland over te brengen, niet 
alss Engelandvaarders werden gezien. Degenen die daarna op eigen gele-
genheidd overkwamen waren - blijkens de speciale onderscheiding - wél 
Engelandvaarders.. De kapitein kon zich hierbij neerleggen. Niet echter 
alss het personen betrof die 

wellichtt om het veege lij f te redden hierheen kwamen en hier mis-
schienn van minder waarde zijn voor de bevrijding van het Vader-
land,, dan indien zij in Holland gebleven waren en in het Onder-
grondschee Front hadden gediend.60 
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Naarr aanleiding van dit stukje ontspon zich in de ingezonden brievenru-
briekk van Vrij  Nederland een hele discussie rond het begrip 'Engeland-
vaarder'.. Drong de hier geciteerde kapitein aan op strengere maatstaven, 
anderenn vonden de criteria juist nu al te streng. Op 24 juli 1943 schreef 
eenn legaal (dat wil zeggen met officiële papieren, dus niet clandestien) 
ontsnaptee Nederlander, dat een legale ontsnapping toch ook veel 'intel-
lectt en constructief denken' vereiste.61 Twee weken later nam iemand het, 
onderr het kopje 'De strijd om een titel' op voor zijn vriend, die via Zwe-
denn was ontsnapt met het doel in Engeland dienst te nemen, maar door 
'hett een of andere overwijze ambtenarenhoofd' als niet-Engelandvaar-
derr was bestempeld en daarom geen onderscheiding had gekregen.62 

Medee naar aanleiding van dit soort ontboezemingen in de pers achtten 
inn september 1943 ook de CMo-leden de tot nu toe gehanteerde criteria 
betreffendee Engelandvaarders niet meer toereikend. Vooral het laatste 
criteriumm (de reden waarom men gevlucht was), was daarbij een heikel 
punt.. Het was naar hun oordeel op grond van de (uittreksels uit) verho-
renn en reisverslagen moeilijk te achterhalen of een Engelandvaarder wer-
kelijkk gevlucht was om het Nederlands belang te dienen. Vaak was een 
helee andere motivatie doorslaggevend. De CMO wees op 

Nederlanders,, die uit Nederland zijn gevlucht omdat zij zich aan 
eenn strafbaar feit hebben schuldig gemaakt, bijv. handel op de 
zwartee markt, diefstal enzovoort en bij overkomst voorgeven het 
Nederlandschh belang te willen dienen. 

Ookk dacht de commissie aan 

dee in Nederland vervolgde Israëlieten, die wisten dat zij naar Polen 
zoudenn worden gedeporteerd. Zij namen - zeer begrijpelijk - de 
vluchtvlucht naar elders, veelal op den laatsten dag voor hun deportatie. 
Hett hoeft geen betoog, dat uit de rapporten van de hier bedoelde 
personenn slechts bij uitzondering valt af te leiden wat de ware re-
denn hunner ontvluchting is geweest.63 

Eenn andere categorie betrof Nederlanders die wegens hun ondergronds 
werkk door de Gestapo werden gezocht en om die reden naar Engeland 
vluchtten.. Het verschil met de twee vorige groepen was echter dat zij al in 
Nederlandd de belangen van hun land hadden gediend. 
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Dee commissie voorzag dat in een bepaalde fase van de oorlogvoering 
dee vijandelijke bewaking van de kust en/of grenzen zou verslappen, 
waardoorr het niet denkbeeldig was, dat een groot aantal Nederlanders 
richtingg Engeland zou vertrekken. Mede uit vrees voor daling van de 
waardee van koninklijke onderscheidingen, pleitte de CMO dus voor 
strengeree maatstaven bij de toekenning van onderscheidingen aan Enge-
landvaarders.64 4 

Inn de discussieronde die volgde, en waaraan diverse ministeries deel-
namen,, liet vooral één minister zich niet onbetuigd. Het was de minister 
zonderr portefeuille, mr. J.A.W. Burger, die zelf Engelandvaarder was. Hij 
vondd ook dat 'dienst aan de nationale zaak' het belangrijkste criterium 
vormde,, maar verweet de commissie een gebrek aan kennis van de ver-
houdingenn in bezet Nederland. Zo wees hij de commissie er fijntjes op, 
datt op het bezit van een buitenboordmotor, het luisteren naar een gehei-
mee zender en dergelijke in bezet gebied veel hogere straffen stonden dan 
opp zwarte handel en diefstal. De meeste zwarthandelaren zouden zich 
duss in de visie van Burger wel twee keer bedenken alvorens vanwege dit 
vergrijpp naar Engeland uit te wijken. Toevoeging aan de commissie van 
iemandd die zelf Engelandvaarder was en bekend met de toestand in bezet 
gebied,, zou de commissie volgens Burger voor verder 'mistasten' op dit 
terreinn behoeden. 

Veell  belangrijker en ernstiger vond Burger echter dat gelijke gevallen 
verschillendd beoordeeld werden. Zo kende hij een echtpaar, dat samen 
dee gevaarlijke reis naar Engeland had gemaakt en waarbij aan de man 
eenn onderscheiding werd uitgereikt en aan de vrouw niet. Ook wist hij 
vann diverse personen 'van voortreffelijke spirit', die toch geen onder-
scheidingg hadden gekregen, en omgekeerd, gevallen waarbij de onder-
scheidingg volstrekt ten onrechte was toegekend.65 

Dee minister van Oorlog, Van Lidth de Jeude, vond Burgers aanbeveling 
omm een Engelandvaarder in de CMO op te nemen niet nodig, 'aangezien 
dee commissie voldoende competent geacht kan worden deze gevallen te 
beoordeelenn en zich uiteraard op de hoogte kan stellen bij Engeland-
vaarders,, indien daaraan behoefte mocht bestaan'.66 

Eindd 1943 werd de ministerraad het eens over de strengere maatstaven. 
Alleenn die Engelandvaarders zouden voor een onderscheiding in aan-
merkingg komen, waarvan overtuigend gebleken was, dat zij zich in dienst 
vann het landsbelang wilden stellen, rechtstreeks gericht op de oorlogvoe-
ringg of van wie de ontvluchting het gevolg was van het dienen van Ne-
derlandsee belangen in eigen land. Met deze laatste clausule werd de 

2644 WAARDERING: AUDIËNTIE S EN ONDERSCHEIDINGEN 



groepp van voor de Gestapo gevluchte verzetsstrijders alsnog 'binnenge-
haald'.. Verder moesten bij de ontvluchting eigenschappen zijn betoond 
'welkee de toekenning van een [...] onderscheiding rechtvaardigen'. Welke 
eigenschappenn dit waren werd niet nader toegelicht.67 

Tott een toepassing van deze strengere maatstaven is het echter nauwe-
lijk ss gekomen en voorzover daar sprake van was, werd die toepassing in 
19444 weer teruggedraaid. Oorzaak was opnieuw een ingrijpen van de be-
schermvrouwee van de Engelandvaarders, koningin Wilhelmina. Zij 
vondd het ten opzichte van de op dat moment nog arriverende Engeland-
vaarderss onbillijk nu strengere criteria te hanteren, terwijl aan grote 
groepenn Engelandvaarders, reeds het Kruis van Verdienste was uitge-
reikt.. Bovendien gaf zij te kennen het Kruis van Verdienste, voorzover 
uitgereiktt aan Engelandvaarders als een herinneringskruis te willen be-
schouwen,, te verlenen 'wegens het volbrengen van de gevaarvolle over-
tochtt naar Engeland, teneinde zich in dienst te stellen van de Nederland-
schee Regeering'. Verdiensten voor de nationale zaak zouden in een ande-
ree vorm en op een ander tijdstip worden erkend. Ook het Bronzen Kruis, 
voorzoverr uitgereikt aan Engelandvaarders, wilde de koningin als een 
herinneringskruiss zien. Hiermee toonde de vorstin zich dus voorstander 
vann een ruime toekenning van onderscheidingen aan Engelandvaarders. 
Doorr deze decoraties als herinneringsmedailles te bestempelen nam zij 
voorstanderss van strengere criteria de wind uit de zeilen. 

Err zijn aanwijzingen dat Engelandvaarders die niet bij de koningin wer-
denn uitgenodigd (meestal omdat zij snel na aankomst naar elders werden 
doorgestuurd)) niet onderscheiden zijn. Zo schreef een aantal Engeland-
vaarderss eind 1945 vanuit Batavia een brief aan koningin Wilhelmina, 
mett het verzoek hun alsnog een onderscheiding toe te kennen. Zij waren 
beginn 1944 in Engeland gearriveerd. Zij dachten op dat moment dat de 
oorlogg in Europa snel afgelopen zou zijn en dat een opleiding te veel tijd 
zouu vergen om nog doeltreffend aan de strijd te kunnen deelnemen. 
Daaromm hadden zij zich gemeld voor de strijd tegen de Japanners in Ne-
derlands-Indië,, waar zij in oktober 1945 waren aangekomen. Zij hadden 
echterr met levensgevaar bezet gebied verlaten en waren in Engeland aan-
gekomenn toen Nederland nog bezet was. Op grond daarvan meenden zij 
opp 'de titel van Engelandvaarder en daaraan verbonden onderscheiding' 
aanspraakk te mogen maken.6* 

Dezee laatste zin geeft aan dat de onderscheiding in de ogen van som-
migee Engelandvaarders vrijwel automatisch aan iedere ontsnapte Ne-
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derlanderr verstrekt werd en dientengevolge iets was waar zij recht op 
hadden.. De CMO was uiteraard van oordeel dat een onderscheiding geen 
rechtt was, laat staan iets wat opgeëist kon worden. Toch hebben diverse 
mensenn die deze gunst niet ten deel viel daarover hun ongenoegen geuit 
(zoalss blijkt uit ingezonden brieven naar Vrij  Nederland) en sommigen 
vann hen gingen wel degelijk tot 'reclame' over, hetgeen wil zeggen dat zij 
probeerdenn te achterhalen waarom zij niet gedecoreerd werden. 

Vaakk bleek het criterium van de 'gevaarvolle reis' dan het struikelblok 
tee zijn geweest. Een van de niet-gedecoreerden kreeg na de oorlog via een 
familielid,, die werkzaam was bij de diplomatieke dienst, te horen dat hij 
niett genoeg 'gesouffreerd' had.69 Het was duidelijk, dat iemand die on-
derwegg was gepakt en maanden in Franse of Spaanse gevangenissen en 
kampenn had doorgebracht, een moeilijke reis achter de rug had. Maar ie-
mandd die het geluk had betrekkelijk snel en zonder al te veel ellende Ma-
dridd te bereiken voerde natuurlijk aan, dat hij evenveel gevaar had gelo-
penn en opgepakt had kunnen worden. 

Derksemaa van de PBD, wiens verhoren van Engelandvaarders voor de 
CMOO als basis dienden bij de beoordeling, was niettemin vrij strikt in 
dezee materie. Zo noemde hij een Engelandvaarder die met een Duits vi-
summ naar Parijs was gereisd'een van alle gemakken voorziene Engeland-
vaarder',, die in zijn ogen niet voor een onderscheiding in aanmerking 
kwam.700 In enkele gevallen waren de persoonlijke gedragingen van En-
gelandvaarderss reden om hun de onderscheiding te onthouden. Ook 
hierr was weer vrij bepalend, wat daarover in het door de PBD opgestelde 
rapportt ter sprake kwam. Het ging hier om egoïstisch of onzedelijk ge-
drag,, diefstal, fraude et cetera. Anders dan bij de voordracht voor au-
diëntiess bij de koningin, had de PBD wat betreft onderscheidingen dus 
eenn beslissende stem.n 

Vann de onderzoekspopulatie van 1706 Engelandvaarders hebben 128 En-
gelandvaarderss het Bronzen Kruis ontvangen, 655 het Kruis van Verdien-
ste,, van 39 staat vast dat zij geen enkele onderscheiding kregen; 884 Enge-
landvaarderss zijn wel gedecoreerd, maar om andere redenen dan hun 
overkomstt als zodanig (zie tabel 19) Daarbij ging het om onderscheidin-
genn als het Vliegerskruis of het Oorlogsherinneringkruis of het veel later, 
inn 1981 ingestelde Verzetsherdenkingkruis. Op grond van deze cijfers zou 
menn kunnen concluderen, dat iets minder dan de helft van de populatie 
(7833 Engelandvaarders of 46 procent) voor hun overkomst met een on-
derscheidingg werd beloond. Nader onderzoek zou kunnen leiden tot de 
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noodzaakk dit percentage iets hoger te stellen, maar zal de orde van groot-
tee niet wezenlijk doen veranderen.72 

Samenvatting Samenvatting 

Watt was de betekenis van de ontvangst van Engelandvaarders door ko-
ninginn Wilhelmina en de aan Engelandvaarders toegekende onderschei-
dingen?? Beide fenomenen dienden om waardering tot uiting te brengen 
voorr het feit dat Engelandvaarders de moeilijke en gevaarlijke tocht naar 
Engelandd ondernomen hadden. Zowel wat betreft de audiënties als de 
onderscheidingenn ging het initiatiefin de eerste plaats uit van de konin-
gin.. De regering volgde ietwat aarzelend. Net als bij de opvang van Enge-
landvaarders,, leek de regering ook wat betreft onderscheidingen niet 
goedd raad te weten met deze groep. 

Voorr de koningin waren Engelandvaarders representanten van het Ne-
derlandsee volk dat zij in bezet Nederland had moeten achterlaten. Zij be-
wonderdee hen om hun daadkracht, doorzettingsvermogen en hun be-
reidheidd om voor het vaderland te vechten. Evenzeer waren het echter 
voorr haar berichtgevers, die haar de broodnodige inlichtingen konden 
verschaffenn over de toestand in bezet Nederland en speciaal die van het 
verzet.. Bovendien stelden de ontmoetingen met Engelandvaarders de 
koninginn in staat contacten te onderhouden met allerlei geledingen van 
hett Nederlandse volk, iets wat voor de oorlog niet mogelijk was geweest. 
Datt deze contacten voor de vorstin van groot belang waren, blijkt wel uit 
hett feit dat zij - nadat de stroom Engelandvaarders minder werd - door-
gingg met het ontvangen van 'gewone Nederlanders'. Zo ontving zij na 
septemberr 1944 vele 'crossers': mensen die vanuit bezet Noord-Neder-
landd door de linies naar het bevrijde zuiden kwamen en van daaruit naar 
Engelandd gingen. Ook werd in de winter van 1944/1945 een delegatie uit 
dee bevrijde provincies in Maidenhead uitgenodigd, om hun noden en 
verlangenss van het moment en die van de toekomst met de koningin te 
bespreken.73 3 

Engelandvaarderss waardeerden de speciale koninklijke aandacht, met 
namee de sociale aspecten ervan. Dit mag echter niet worden omge-
draaid,, in die zin dat mensen slechts naar Engeland zouden zijn geko-
menn uit een vorstin-en-vaderland-motief, zoals overigens in het eerste 
hoofdstukk al uiteen is gezet. 

Ookk wat betreft onderscheidingen voor Engelandvaarders heeft de ko-

SAMENVATTING G 267 7 



ninginn steeds het voortouw genomen, waarmee zij vaak lijnrecht inging 
tegenn de door de regering aangewezen adviescommissies en de daarin 
sterkk vertegenwoordigde 'militaire lobby'. Zij besefte het belang van het 
aandeell  van niet-militairen in de strijd tegen de vijand. Vanuit die optiek 
vondd zij dat Engelandvaarders na een moeilijke reis vol ontberingen 
voorr hun initiatief beloond moesten worden, hetgeen dan ook op grote 
schaall  gebeurd is. Daarmee heeft zij een zeer sterk stempel gedrukt op de 
betekeniss die aan het begrip 'Engelandvaarder' werd toegekend. De bui-
tengewoonn ingewikkelde relatie tussen regering (en ambtenarenappa-
raat)) en staatshoofd in Londen heeft ertoe geleid dat noch de 'ruime' in-
terpretatiee van de koningin, noch de'smalle' interpretatie van ambtelijke 
enn politieke adviseurs ten volle in het decoratiebeleid tot uitdrukking 
zijnn gebracht. 
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