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7 7 

Engelandvaarderss ingezet voor 
dee oorlogvoering 

'Ikk moet met een meisje niets van doen hebben tot die oorlog voorbij is...' 
zoo verklaarde een Engelandvaarder in 1943 na aankomst tijdens het ver-
hoorr door de Nederlandse veiligheidsdienst. 'Eerst wil ik die rotmoffen 
hett land uit jagen.'1 De ondervragers waren opgetogen over deze gemoti-
veerdee jongeman en noemden hem in hun beoordeling 'een ruwe dia-
mant'.. Deze ruwe diamant was Jan de Bloois, een 27-jarige tuinder uit 
Maasland,, die met elf anderen in een bootje de Noordzee was overgesto-
ken.. Op 7 mei 1944 werd hij als agent voor het Bureau Inlichtingen (BI) 
bovenn Nederland gedropt met als opdracht contact te leggen met bepaal-
dee verzetsgroepen. Hij slaagde in die opzet, maar werd op oudejaarsdag 
19444 bij een razzia ontdekt en, toen hij probeerde weg te komen, doodge-
schoten.22 Niet alle Engelandvaarders werden geheim agent. En slechts 
weinigg Engelandvaarders zullen zich - net als De Bloois - de omgang 
mett het vrouwelijk geslacht hebben ontzegd ten behoeve van de goede 
zaak.. Maar dat vanuit Engeland de strijd voor de bevrijding van Neder-
landd moest worden voortgezet was een mening, die door vrijwel alle En-
gelandvaarderss werd gedeeld. Vooral de jongeren onder hen zagen reik-
halzendd uit naar het moment waarop zij de aansporingen van koningin 
Wilhelminaa over Radio Oranje om 'de nazi op zijn kop te slaan'3 in prak-
tijkk konden brengen. 

Inn totaal zijn ongeveer 1700 Engelandvaarders in Engeland aangeko-
men,, die zich 'ter beschikking van de regering stelden'. Wat deed de Ne-
derlandsee regering in Londen met deze mensen? Welk gebruik werd er 
gemaaktt van hun strijdvaardigheid? Anders geformuleerd: hoe werden 
Engelandvaarderss ingezet voor de geallieerde oorlogvoering? Dit is een 
vraagg die in de bestaande historische literatuur niet of nauwelijks aan de 
ordee is gekomen en als dat al gebeurde niet of slechts gebrekkig werd be-
antwoord.4 4 
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Rondd dit thema, de inzet van Engelandvaarders voor de geallieerde oor-
logvoering,, zijn drie groepen te onderscheiden: 

ïï Engelandvaarders die militair werden; 
22 Engelandvaarders die in een burgerfunctie terechtkwamen; 
33 Engelandvaarders die als geheim agent werden ingezet. 

All  direct in de zomer van 1940 besloot de Nederlandse regering in bal-
lingschapp tot oprichting van een 'Nederlands Legioen' in Engeland, dat 
zijj  aan zij met de geallieerden zou moeten vechten tegen nazi-Duitsland. 
Dee Engelse regering was bereid de Nederlandse regering bij de uitvoe-
ringg van dit plan te helpen, maar stelde als voorwaarde dat de dienst-
plichtt voor Nederlandse mannen zou worden afgekondigd. Ook zonder 
datt de Engelsen dit afdwongen had de Nederlandse regering hiertoe 
moetenn overgaan. Er hadden zich weliswaar in mei 1940 over de hele we-
reldd Nederlanders als militair vrijwilliger gemeld om het vaderland te 
hulpp te schieten, maar dat ging slechts om een paar honderd man. Daar-
omm werd in augustus 1940 de dienstplicht ingesteld voor Nederlanders 
vann 19 tot 36 jaar (later gewijzigd in 18 tot 42 jaar) die zich buiten Neder-
landd bevonden. Aanvankelijk richtte men zich uitsluitend op Nederlan-
derss die in Engeland, Canada en de Verenigde Staten woonden, later 
volgdee uitbreiding tot Nederlanders uit andere landen (behalve bezet ge-
bied,, Indië en de West).5 

Engelandvaarders,, Nederlanders die erin slaagden uit het bezette va-
derlandd weg te komen, vielen automatisch onder deze dienstplichtbe-
sluiten.. Vaak hadden zij zich trouwens onderweg al bij Nederlandse con-
sulatenn als vrijwilliger voor de Nederlandse strijdkrachten gemeld. Als 
vrijwillige rr of dienstplichtige kregen zij een plaats binnen de door 'mei 
1940'' zwaargehavende Nederlandse landmacht, waarvan slechts een 
kleinn deel naar Engeland was ontkomen, de numeriek sterkere Neder-
landsee marine en koopvaardij of de Nederlandse luchtmacht, waarvan 
hett personeel volledig bij de Britse strijdkrachten gedetacheerd was. 

Niett alle Engelandvaarders gingen echter in dienst. Sommigen waren al 
tee oud, een enkeling was nog te jong, anderen werden om medische of an-
deree redenen afgekeurd. Weer anderen kregen, gezien hun opleiding of 
capaciteiten,, een baan bij een van de ministeries in Londen. Het handje-
voll  vrouwelijke Engelandvaarders kwam niet voor militaire dienst in 
aanmerkingg (hoe graag sommigen dat ook wilden) en maakte zich nuttig 
inn de administratieve of verzorgende sfeer. Later kregen enkelen van hen 
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tochh de mogelijkheid vrijwilli g in een soort (para-)militair verband actief 
tee worden, in het Vrouwen Hulp Korps (VHK) . Ook in een burgerfunctie 
warenn al deze mensen echter ingeschakeld voor de oorlogvoering. 

Eenn aparte groep vormen Engelandvaarders als De Bloois, die bereid 
warenn als geheim agent naar bezet Nederland terug te keren. Formeel 
vallenn zij ook onder de militairen. Gezien het speciale karakter van hun 
werkk en het verhoudingsgewijs hoge percentage Engelandvaarders on-
derr de agenten, lijk t een aparte behandeling van deze groep echter ge-
rechtvaardigd.. De eerste groep, die van de militairen, is veruit het 
grootst.. Daarom is een groot deel van dit hoofdstuk aan hen gewijd. 
Daarnaa komen - iets beknopter - de burgers en geheim agenten aan bod. 
Voorr een goed begrip van de situatie waarin Engelandvaarders terecht-
kwamenn volgt eerst een overzicht van de Nederlandse krijgsmacht in En-
geland.. Daarna verschuift het perspectief naar Engelandvaarders zelf: 
hunn motivatie om dienst te willen nemen, de procedure rond hun inde-
lingg en cijfers over hun inzet bij diverse krijgsmachtdelen. Ook wordt 
aandachtt besteed aan de manier waarop militaire autoriteiten deze Vrij -
willigers'' zagen en de militaire achtergrond van Engelandvaarders. 

DeDe militairen: 'Uithuilen en opnieuw beginnen6 

Vann de Nederlandse krijgsmachtdelen die na de capitulatie naar Enge-
landd hadden kunnen uitwijken, was de Koninklijke Marine het sterkst 
vertegenwoordigd.. Maar liefst 3100 man marinepersoneel was met een 
flinkk aantal kruisers, torpedobootjagers, onderzeeboten en andere oor-
logsvaartuigenn aan de bezetter ontsnapt. Ook de Marine Luchtvaart 
Dienstt (MLD) was compleet met Fokker-T w8-watervliegtuigen behou-
denn in Engeland aangekomen. Onder leiding van de eveneens ontkomen 
cheff  van de marinestaf, vice-admiraal J.Th. Furstner, die op 18 mei 1940 
tott bevelhebber van de Nederlandse zee- en marineluchtstrijdkrachten 
wass benoemd, werden deze eenheden direct in de Britse oorlogvoering 
ingezet. . 

Hetzelfdee gold voor de Nederlandse koopvaardijschepen, die zich in 
meii  1940 op bevel van de Nederlandse regering naar Engeland hadden 
begeven.. Deze vrachtschepen, tankers, kustvaarders, passagiers- en 
sleepbotenn werden direct aan de Engelsen ter beschikking gesteld en zijn 
vann groot belang geweest voor de bevoorrading van het oorlogvoerende 
Engeland,, het vervoer van troepen, munitie, materieel et cetera. Het ter 
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beschikkingg stellen van de koopvaardijschepen gebeurde trouwens zon-
derr dat de Nederlandse regering overging tot vordering van deze sche-
penn (dit gebeurde pas in 1942). In plaats daarvan werden de schepen on-
derr beheer geplaatst van een namens de regering toezichthoudende 
commissie:: de Netherland Shipping and Trading Committee (meestal 
kortwegg 'Shipping' genoemd). Behalve een aantal belangrijke rederijen 
wass hierin uiteraard ook de regering vertegenwoordigd. De arbeids-
krachtt aan boord van de koopvaardijvloot werd wél 'gevorderd'. Het 
koopvaardijpersoneell  (gedurende de oorlogsjaren ging het in totaal om 
18.5000 man) werd gemilitariseerd en om voldoende bemanningsleden 
voorr de schepen te waarborgen werd in augustus 1940 een soort dienst-
plichtt voor zeevarenden ingevoerd: devaarplicht. 

Tegenn deze twee, vanuit Nederlands perspectief bezien, belangrijke 
steunpilarenn van de geallieerde oorlogvoering, de marine en de koop-
vaardij,, stak de Nederlandse Koninklijke Landmacht nogal pover af. 
Slechtss een paar detachementen hadden vanuit Zeeuws-Vlaanderen 
naarr België en Frankrijk kunnen uitwijken en kwamen in juni 1940 van-
uitt Duinkerken, Brest of Bordeaux in Engeland aan. Samen met de onge-
veerr driehonderd marechaussees die een scheepstransport Duitse krijgs-
gevangenenn vanuit IJmuiden hadden bewaakt kwam de landmacht op 
niett meer dan een kleine 1500 man.7 Anders dan de marine en de koop-
vaardijj  beschikte de landmacht niet over materieel en moesten de man-
schappenn het in de eerste maanden zelfs zonder onderkomen stellen. Tot 
verr in de herfst van 1940 bivakkeerden zij in tentenkampen in Wales. 

Onderr de 1500 mensen van de landmacht bevond zich 250 man perso-
neell  van de luchtvaartafdeling. De Nederlandse luchtmacht vormde in 
diee tijd nog niet een afzonderlijk krijgsmachtdeel en was verdeeld over 
dee marine en de landmacht. In tegenstelling tot de MLD hadden de vlie-
gerss van de landmacht geen eigen toestellen meegenomen en was een 
groott deel van hen nog leerling-vlieger. Zij konden dus niet direct wor-
denn ingezet. 

Omm hun opleiding af te maken wilden de vliegers zelf (en ook hun in-
structeurs)) het liefst naar Canada, dat in juni 1940 een aanbod had ge-
daann aan de Nederlandse regering tot oprichting van een vliegschool in 
Newfoundland.. De minister van Defensie A.Q.H. Dijxhoorn besliste 
echterr anders en stuurde hen in het najaar van 1940 naar de Nederlandse 
vliegopleidingg in Nederlands-Indië. Daar aangekomen bleek onvol-
doendee materieel aanwezig zodat zij in 1941 onverrichter zake naar Enge-
landd moesten terugkeren. 
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Hett Nederlands Legioen kwam intussen niet erg van de grond. De rekru-
teringg in Canada en de Verenigde Staten werd een mislukking, omdat de 
autoriteitenn in die landen niet altijd meewerkten in het verstrekken van 
gegevenss over Nederlandse inwoners en ook omdat zij de Nederlandse 
regeringg niet toestonden om dwang uit te oefenenn op dienstweigeraars. 
Dee meeste dienstplichtigen kwamen naar verhouding uit Zuid-Afrika. 
Inn dit land kwamen circa 900 Nederlanders op, tegen circa 1100 man uit 
Canadaa en de vs samen.8 Maar in Zuid-Afrika had de regering dan ook 
actievee steun verleend bij dwangmaatregelen tegen dienstweigeraars, net 
zoalss zij dat ook ten aanzien van Britse onderdanen had gedaan. Een van 
diee dwangmaatregelen bestond eruit dat Nederlanders in Zuid-Afrika 
diee nog de Nederlandse nationaliteit hadden voor de keus werden ge-
steldd om óf dienst te nemen bij het Nederlands Legioen in Engeland óf 
afstandd te doen van hun Nederlands paspoort. Dit laatste hield echter in 
datt zij statenloos werden en in Zuid-Afrika tot persona non grata kon-
denn worden verklaard. 

Dee animo onder Nederlanders in den vreemde om zich voor het Ne-
derlandss Legioen aan te melden was dus niet overweldigend groot. Veel 
geëmigreerdee Nederlanders waren uit economische motieven wegge-
gaann en voelden er weinig voor het land 'dat hen niet te eten had kunnen 
geven11 te hulp te komen. Anderen wilden wel dienst nemen, maar dan 
lieverr bij het Amerikaanse of Britse leger. Daar komt bij, dat er met dege-
nenn die wél animo vertoonden voor 'Holland' door de Nederlandse au-
toriteitenn weinig slagvaardig, om niet te zeggen halfslachtig werd omge-
sprongen.. Zo werd het aan de 120 vrijwilligers (geen dienstplichtigen 
dus!)) die zich in mei 1940 in Zuid-Afrika hadden gemeld, aanvankelijk 
niett toegestaan op kosten van het rijk naar Engeland te komen.9 Hetzelf-
dee geldt voor zo'n kleine 500 Surinaamse vrijwilligers, die - zoals Enge-
landvaarderr Hugo Pos zich herinnert - door de Nederlandse regering in 
Londenn Vergeten' werden en de hele oorlog in Suriname moesten blij-
ven,, zonder dat er van hun diensten gebruik werd gemaakt. De reden 
hiervoorr was, zo vermeldt Pos, dat de toenmalige minister van Oorlog, 
Vann Boeijen, vreesde dat de Surinamers binnen de Prinses Irene Brigade 
aanstoott zouden geven aan de Nederlandse vrijwilligers en dienstplich-
tigenn uit Zuid-Afrika.10 

Hett Nederlands Legioen in Engeland leek intussen qua omvang op een 
brigadee af te stevenen. Maar ook voor een brigade (circa drie- a vierdui-
zendd man) was dit Nederlandse leger aan de kleine kant, want al met al is 
dee sterkte nooit veel meer dan tweeduizend man geweest. Dat de Brigade 
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zoo bescheiden bleef kwam niet alleen door het geringe aantal vrijwilligers 
enn dienstplichtigen dat toetrad. Het lag ook aan het regeringsbeleid, dat 
tott het aantreden van Van Lidth de Jeude als minister van Oorlog in sep-
temberr 1942, erop gericht was de Brigade als een reservoir voor andere 
dienstenn te gebruiken. Zo werden marechaussees aan de Brigade ont-
trokkenn om de koningin in Maidenhead en regeringsgebouwen in Lon-
denn te bewaken, andere groepen militairen werden naar Nederlands-
Indië,, Suriname en Curacao verscheept, weer anderen kwamen terecht 
inn een commando-eenheid of werden als kanonnier op koopvaardij-
schepenn ingezet. Ten slotte was er een groep, die (burger)taken kreeg bij 
dee talrijke regeringsbureaus en het enorme administratieve apparaat 
vann de Shipping in Londen. Dit voortdurende 'komen en gaan' van haar 
leden,, had voor de brigade tot gevolg dat deze als los zand aan elkaar 
hing.. De eenheid kon verder door de hoge gemiddelde leeftijd (32 jaar) 
bepaaldd niet gevechtsklaar genoemd worden. Vooral het contingent vrij-
willigerss uit Canada telde nogal wat oudere mannen (soms zelfs tot 55 
jaar),, die in verband met hun leeftijd en gezondheidstoestand niet ge-
schiktt waren voor de oorlogvoering.11 Een ander probleem was dat veel 
officieren,, die in mei-juni 1940 uit Frankrijk waren overgekomen, zwaar 
gedemoraliseerdd waren door de nederlaag tegen de Duitsers en daardoor 
geenn goed voorbeeld vormden voor het lagere kader. 

Voegg daarbij de zwakke leiding van de Brigade (in de eerste anderhalf 
jaarr versleet men vijf commandanten) en het geworstel met de behuizing 
(pass in 1941 kreeg men eindelijk een permanent onderkomen in Wolver-
hampton)) en het is duidelijk dat het moreel binnen de Nederlandse Bri-
gadee ernstig te wensen overliet. Zó'n slechte naam had de Brigade dat 
prinss Bernhard in maart 1941 liet weten, dat zijn vrouw en hij niet ak-
koordd gingen met de vernoeming van de Brigade naar hun dochter, prin-
sess Irene. Eerst moest de Brigade zich maar eens ontwikkelen tot een se-
rieuzee gevechtseenheid. Dit was in grote trekken de situatie binnen de 
Nederlandsee krijgsmacht in Engeland, toen in 1941 de stroom Engeland-
vaarderss aarzelend op gang kwam. Van deze problemen wisten zij uiter-
aardd niet. 

DeDe 'militaire' motivatie 

Datt er in Engeland een Nederlands Legioen werd opgericht, was - zeker 
voorr de eerste lichting Engelandvaarders - een aansporing om op weg te 
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gaan.. Kees van Eendenburg, een van de eerste Engelandvaarders die be-
ginn juli 1940 met een bootje overkwamen, vertelde na aankomst dat hij 
medee tot zijn vertrek was gekomen, nadat hij begin juli de koningin over 
Radioo Oranje had horen spreken over het Nederlands Legioen in oprich-
ting.122 Ongeveer een maand later, op zaterdag 3 augustus 1940, kwamen 
dee Nederlandse strijdkrachten in Engeland opnieuw ter sprake in een 
uitzendingg van Radio Oranje. Opgewekt vertelde de omroeper dat de 
keuringg voor het Nederlands Legioen zojuist achter de rug was en dat 
'allee Nederlanders hier gereed [zijn] om de zaak van hun land te dienen.' 
Vervolgenss werd het uniform van de Nederlandse soldaten beschreven: 
vann Britse makelij, maar met een oranje leeuw en het woord 'Nederland' 
opp de linkerarm. Na ook de verrichtingen van de 'Jantjes' van de Konink-
lijkee Marine en de jongens van de Nederlandse koopvaardij te hebben 
aangestipt,, besloot de omroeper dit onderdeel van de uitzending met de 
woorden: : 

Allee Nederlanders hier hunkeren naar den dag waarop ons vader-
landd weer vrij zal zijn! Maar zij zitten niet bij de pakken neer. Zij 
zijnn Nederlandsen van aard en zetten de tanden op elkaar. Juist nu 
will  ieder welgemoed zijn plicht doen.'3 

Hett hele 'item' zal krap vijf minuten hebben geduurd. Toch hebben die 
paarr zinnen in deze en latere uitzendingen vermoedelijk grote invloed 
gehad:: het gaf de luisteraars het gevoel dat er aan hun bevrijding werd 
gewerktt en een klein groepje kreeg hierdoor het idee (of werd gesterkt in 
eenn al bestaand plan) om naar Engeland te gaan. 

Overigenss gold de belangstelling van met name jongere Engelandvaar-
derss niet zozeer het Nederlands Legioen als wel de meer sportieve kanten 
vann het oorlog voeren: jachtvlieger worden bij de RAF of vechten bij de 
commando's.. In hoofdstuk 1 werd al gememoreerd hoe W.L. Brugsma er-
vann droomde boven zijn woonplaats Heemstede enkele Messerschmidts 
uitt de lucht te kunnen schieten. Ook Maarten Cieremans heeft het in zijn 
memoiress over een schooljongensdroom, waarin hij als 'sportieve oor-
logsheldd in een besmeurd camouflagepak, een helm achteloos op het 
hoofd,, een wapen in mijn knuisten [...] de gehate, arrogante vijand tot 
onvoorwaardelijkee overgave' zou dwingen.14 

Maarr niet iedereen was zo gespitst op een militaire rol. Sommige Enge-
landvaarderss wilden volgens de dossiers 'een bijdrage' leveren aan de ge-
allieerdee overwinning, zonder die bijdrage nader te specificeren. Dat het 
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inn oorlogstijd uitdraaide op een militaire functie werd door de overgrote 
meerderheidd als vanzelfsprekend geaccepteerd. Voorzover ik heb kun-
nenn nagaan hebben drie Engelandvaarders die militaire rol niet kunnen 
off  willen accepteren: zij weigerden dienst. Een van hen deed dat op 
grondd van gewetensbezwaren. De man had vanuit zijn geloofde overtui-
gingg dat hij nooit iemand mocht doden. In bezet Nederland was hij actief 
geweestt in het verzet. Toen bijna alle leden van zijn groep gearresteerd 
warenn en hij gedwongen was onder te duiken, besloot hij naar Engeland 
uitt te wijken. Daar aangekomen werd hij op grond van zijn kennis van en 
ervaringenn in het verzet bij een ministerie aangesteld. Nadat hij in 1944 
alsnogg voor militaire dienst werd opgeroepen, besloot hij met zijn gewe-
tensbezwarenn voor de dag te komen. Daarbij speelde ook de overtuiging 
eenn rol dat zijn werk op het ministerie vruchtbaarder was, dan wat hij bij 
dee Prinses Irene Brigade zou kunnen uitrichten. Hoe zijn zaak behan-
deldd werd, beschrijft hij aldus: 

Dee Commissie ter beoordeling van gewetensbezwaren bestond uit 
Dss van Dorp, een majoor en een psychiater. Ds van Dorp aan-
vaarddee mijn uitleg, de majoor toonde eerst geen mening te heb-
ben.. De psychiater echter wees op de schijnbare tegenstelling tus-
senn verzetsactiviteiten en dienstweigering, niet onbegrijpelijk, 
maarr eindigde met mij van lafheid te beschuldigen, wel onbegrij-
pelijk.. Dat bracht de majoor aan zijn kant en de bezwaren werden 
2-11 afgewezen.15 

Dee betrokken Engelandvaarder moest nu kiezen tussen dienstneming of 
dee gevangenis. Dat laatste vond hij belachelijk, nadat hij met gevaar voor 
eigenn leven aan de bezetter was ontsnapt. Dus koos hij uiteindelijk toch 
voorr dienstneming 'in de verwaande overtuiging dat God mij ervoor zou 
behoedenn iemand te doden'. En dat kwam uit: 

Alss chauffeur van een brengun carrier met nog drie man voor de 
bedieningg van het machinegeweer is het wapengebruik mij be-
spaardd gebleven. Onder vuur geweest zonder zelf te vuren.16 

Iemandd die op heel andere gronden dienstweigerde was Engelandvaar-
derr Jacques Gans, die in het najaar van 1943 in Londen arriveerde. Omdat 
hijj  journalist was, lag het voor de hand dat hij emplooi zou vinden bij de 
Regeringsvoorlichtingsdienst.. Voor Radio Oranje was zijn stem echter 
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ongeschikt.. Ook zijn (toen nog) links-radicale opvattingen vormden 
eenn bezwaar. Uiteindelijk werd hij lost-vast-medewerker van De Vliegen-
dede Hollander, een propagandablaadje dat door geallieerde vliegtuigen 
bovenn bezet Nederland werd uitgeworpen. 

Naarr Gans zelf vermoedde, kreeg hij dit baantje op voorspraak van de 
koningin,, die hem schijnt te hebben gewaardeerd omdat hij tijdens het 
gebruikelijkee gesprek met haar onomwonden zijn mening zou hebben 
gezegd.177 Het werk voor De Vliegende Hollander liet Gans veel vrije tijd, 
diee hij benutte met het ageren tegen antidemocratische tendensen bin-
nenn de Nederlandse gemeenschap in Londen, die door Gans als 'neofas-
cisme'' werden aangeduid. In mei 1944 (hij had toen al ontslag genomen 
bijj  De Vliegende Hollander) richtte Gans het 'Comité van Actie tegen het 
Neofascisme'' op. Dit richtte zich tegen het juist in die tijd gereedgeko-
menn ontwerpbesluit Tijdelijke Bestuursvoorziening, waarover de rege-
ringg jarenlang en onder strikte geheimhouding had gediscussieerd. Dit 
ontwerpbesluit,, waarvan Gans de inhoud wist te achterhalen door het 
tijdelijkk van een van de ministeries te ontvreemden, voorzag in de eerste 
periodee na de bevrijding in een tijdelijk bestuursorgaan, dat slechts een 
adviesfunctiee had. De Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeente-
radenn zouden volgens het ontwerpbesluit voorlopig niet terugkeren. Be-
ginn juni 1944 publiceerde het Comité van Actie tegen het Neofascisme 
eenn manifest, dat behalve een beginselverklaring ook een resolutie be-
vattee waarin de bezwaren tegen het ontwerpbesluit Tijdelijke Bestuurs-
voorzieningg werden opgesomd. Ondertekenaars waren afgezien van 
Ganss de journalisten L. de Jong, A. den Doolaard, H.RL. Wiessing, de la-
teree letterkundige H. Gomperts (toen ambtenaar bij het ministerie van 
Koloniën)) en J. de Sturler, ambtenaar bij het ministerie van Economi-
schee Zaken. Het op grote schaal door Gans verspreide manifest veroor-
zaaktee veel commotie, onder de Nederlanders in Londen maar ook ver 
daarbuiten.. Zo kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken te maken 
mett bezorgde vragen van het State Department in Washington of het in-
derdaadd zo was, dat de Nederlandse regering'het democratische pad ver-
latenn had'.18 

Terwijll  Gans druk was met zijn acties tegen het 'neofascisme' ontving 
hijj  - mei 1944 - van het ministerie van Oorlog een oproep voor militaire 
dienst.. Gans schreef terug dat dit onmogelijk was, omdat hij bezig was 
mett een opdracht die hem 'door de koningin en de ondergrondse bewe-
gingg in Nederland' verstrekt was, daarmee doelend op het manifest. Na 
eenn herhaalde oproep kreeg Gans eind juni 1944 van het ministerie van 
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Oorlogg te horen dat hij als dienstweigeraar werd beschouwd. Gans hield 
zichh daarop een tijdlang schuil op het Engelse platteland, maar bleef van 
daaruitt de minister van Oorlog, Van Lidth de Jeude, met open brieven 
bestoken.. Hoe deze minister op zijn beurt dacht over de lastige Enge-
landvaarderr Gans valt na te lezen in diens Londense dagboeken. Op 4 juli 
19444 noteerde een getergde Van Lidth dat hij zich beraadde op juridische 
stappenn tegen Gans, maar tot zijn spijt van zijn raadsman te horen kreeg 
datt deze dienstweigeraar niet voor de krijgsraad kon worden gebracht 
'omdatt hij nimmer in werkelijke dienst was geweest'.19 Uiteindelijk 
kwamm Gans in september 1944 terecht bij het Britse Pioneer Corps, een 
eenheidd waarin alle deserteurs en dienstweigeraars van de diverse geal-
lieerdee naties verzameld werden. 'Serves him right!' schreef Van Lidth in 
zijnn dagboek, toen hij dit hoorde.20 

Ganss was in Londen volgens zijn biograaf Willem Maas een 'buiten-
beentje'.. Niet alleen het Londense establishment stoorde zich aan zijn 
'onaangepastt gedrag' ook menig mede-Engelandvaarder zal zich aan 
hemm hebben geërgerd. Toch moet men niet uit het oog verliezen, dat er 
misschienn meer Engelandvaarders zijn geweest die weerzin voelden te-
genn de militaire dienst of vonden dat andere werkzaamheden nuttiger 
waren,, maar dat niet openlijk hebben geuit. Vaststaat in ieder geval dat 
hett om een zeer kleine minderheid ging. Veruit de meeste Engelandvaar-
derss wilden wél in militair verband vechten en zelfs graag. 

MilitaireMilitaire  achtergrond van Engelandvaarders 

Alss er één categorie Nederlanders is, waarvan men in de oorlogsjaren en-
thousiasmee voor een Nederlands Legioen zou verwachten, dan was het 
well  die van de beroepsmilitairen. Inderdaad zijn er een paar geweest 
voorr wie de radioberichten over het Legioen de aanleiding vormden om 
opp weg te gaan. Zij hadden het opgevat als een bevel om zich in Engeland 
tee gaan melden. Maar hun aantal was gering. Van de onderzoekspopula-
tiee van 1706 Engelandvaarders was slechts 6 procent (of 106 Engeland-
vaarders)) als beroepsmilitair afkomstig uit de vooroorlogse strijdkrach-
tenn (zie tabel 20). 

Inn hoofdstuk 1 van dit proefschrift werd al beschreven hoe de Neder-
landsee strijdkrachten in de zomer van 1940 werden opgeheven. Het be-
roepspersoneell  van landmacht en marine kreeg daarbij een erewoord-
verklaringg voorgelegd, waarmee het beloofde in de toekomst niets tegen 
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dee bezetter te zullen ondernemen. Degenen die tekenden waren daarmee 
gevrijwaardd van krijgsgevangenschap. Bijna alle beroepsmilitairen (circa 
tweeduizendd officieren en ruim achtduizend onderofficieren, beroeps-
militairenn korporaals en soldaten) hebben deze verklaring getekend. De 
redenenn hiervoor zijn divers. Volgens het Landoorlogreglement was het 
niett ongebruikelijk een dergelijke verklaring te eisen. Daarbij komt dat 
veell  officieren van lagere rang door hun superieuren werd aangeraden 
omm te tekenen en dat algemene directieven van de Nederlandse regering 
inn ballingschap over deze kwestie uitbleven. Sommige militairen hadden 
hett gevoel dat hun rol was uitgespeeld - nu de militaire strijd gestreden 
wass - en kozen voor hun gezin. Zo schreef de latere CHU-staatssecretaris 
vann Defensie luitenant-generaal M.R.H. Calmeyer in zijn memoires: 

Ikk kende de kracht van het Duitse Rijk. Ook Frankrijk was intussen 
neergeslagen,, ik zag de toekomst als een lange donkere koker, aan 
hett eind waarvan nog zelfs het flauwste schemerlicht niet gloorde. 
Mochtt ik mijn Vrouw en dochter onder deze omstandigheden al-
leenn laten en mijzelf laten opbergen in een krijgsgevangenkamp er-
genss in Duitsland, waar ik zeker ook niets tegen het Duitse Rijk zou 
kunnenn ondernemen? Ik had het gevoel: je hebt als officier gedaan 
watt je kon, nu is het zaak voor je gezin te zorgen.21 

Dee marineofficier J.N. van der Meij huldigde dezelfde opvatting als Cal-

meyer,, maar zag - ook al was de militaire strijd voorbij - voor zichzelf 

nogg wel degelijk een taak weggelegd: 

Hett lag voor de hand dat alleen principieel redenerende persoon-
lijkhedenn [de erewoordverklaring] weigerden te tekenen en dat de 
overgrotee meerderheid dit wel deed. Mijn overweging om mij bij 
dezee meerderheid aan te sluiten was dat het weinig zin had machte-
looss achter prikkeldraad te zitten. Voor bewuste Nederlanders wa-
renn er nog wel andere taken overgebleven, al was het alleen maar 
omm te helpen onze eigen identiteit te behouden en te zorgen dat wij 
niett willoos werden'eingegliedert' [geïncorporeerd] in het nazi-
dom.22 2 

Slechtss 71 beroepsmilitairen weigerden te tekenen en werden als gevolg 
daarvann naar Duitse krijgsgevangenkampen afgevoerd. Hoewel deze 
groepp zich hierdoor vrijwilli g buitenspel zette, was er voor hun princi-

MILITAIR EE ACHTERGRON D VAN ENGELANDVAARDER S 2 79 



piëlee houding (ook in regeringskringen in Londen) veel waardering. Na 
dee oorlog kregen deze militairen en ook degenen die in een later stadium 
vann de oorlog 'vrijwillig ' in krijgsgevangenschap gingen het gelijk aan 
hunn kant. Tot ergernis van verzetslieden die vonden dat deze beroepsmi-
litairenn 'het erbij hadden laten zitten', kregen zij vrijwel direct na mei 1945 
ookk hun oude posities in het legerapparaat terug. 

Voorr de beroepsmilitairen die wel getekend hadden en dus in Neder-
landd hadden mogen blijven gold nu als grote vraag of zij zich aan het ge-
gevenn erewoord hadden te houden of niet. Sommigen, zoals Van der 
Meij,, vonden van niet, omdat Duitsland immers door de inval ook aller-
leii  eerder gedane beloftes had gebroken. Zoals in hoofdstuk 4 werd ge-
memoreerdd deed Van der Meij twee mislukte pogingen tot Engeland -
vaart.. Bij de tweede poging in september 1941 werd hij gearresteerd, 
waarnaa hij de rest van de oorlog in gevangenissen en tuchthuizen heeft 
doorgebracht. . 

Maarr de meerderheid van de beroepsmilitairen achtte zich wél gebon-
denn door het gegeven erewoord en vond dat zij dit niet mocht breken. Zij 
zagenn wellicht slechts een rol voor zichzelf weggelegd bij het opnieuw 
uitbrekenn van de strijd, bij de bevrijding van Nederland. Daarbij kwam 
ookk dat het ook niet eenvoudig was om Engelandvaarder te worden, zo-
alss in hoofdstuk 1 uiteengezet. Voor beroepsmilitairen kwam daarbij dat 
zijj  door naar Engeland te gaan hun wachtgeld zouden verliezen en daar-
meee hun gezin in armoede zouden storten. 

Omm diezelfde reden besloten veel beroepsmilitairen niet onder te dui-
kenn toen zij in mei 1942 voor 'een controle' naar de kazernes werden te-
ruggeroepen.. Hoewel het velen duidelijk was dat deze oproep betekende, 
datt zij alsnog in krijgsgevangenschap naar Duitsland zouden worden af-
gevoerd,, hebben zij zich toch gemeld. Dat was, zo merkt Schuiten op, ze-
kerr voor de gehuwde beroepsmilitairen de meest 'veilige' en sociaal-eco-
nomischh gezien gunstige keuze. Op het moment dat hun 'vrijwillige ' 
krijgsgevangenschapp inging werden zij in officiële dienst teruggenomen 
(hunn carrière werd dus niet onderbroken) en kregen zij hun volledige 
weddee uitbetaald, waardoor hun gezin goed verzorgd in Nederland ach-
terbleef.. Van degenen die onderdoken werd daarentegen het wachtgeld 
stopgezet.. Na de oorlog hebben zij nog de grootste moeite gehad om de 
gederfdee inkomsten terug te krijgen.23 

Dee 106 beroepsmilitairen die wél naar Engeland gingen, waren dan 
ookk vrij jong (hun gemiddelde leeftijd was 26 jaar) en voor het grootste 
deell  ongehuwd (76 van de 106). 
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Bijkomendd motief was voor sommigen van hen dat zij in 1940 net aan 
hett begin van hun militaire loopbaan stonden en deze doorkruist zagen 
doorr de Duitse inval. Een van hen schrijft bijvoorbeeld: 

Ikk wilde vlieger worden... Op 9 mei 1940 ontving ik een brief dat ik 
aangenomenn was voor de opleiding tot officiervlieger... Toen de 
Duitserss verboden examen te doen voor navigator tweede klasse 
besloott ik te vertrekken.24 

Gezienn het feit dat het vooral om jonge, ongehuwde mannen ging, is het 
niett verwonderlijk dat 25 procent van deze 106 beroepsmilitairen cadet-
tenn of adelborsten waren, toekomstige officieren, die door de oorlog hun 
opleidingg aan de KM A of het KI M hadden moeten staken. Wel is opmer-
kelijkk dat een groot deel van de cadetten behoorde tot het Koninklijk Ne-
derlandss Indisch Leger (KNIL ) (zie tabel 21). Ook Schuiten heeft er in een 
beschouwingg over de KM A in oorlogstijd op gewezen, dat KNiL-cadetten 
alss het om Engelandvaart en ontsnappingen uit krijgsgevangenkampen 
gaat,, oververtegenwoordigd zijn. Hij voert als mogelijke verklaring aan, 
datt de KNiL-cadetten - in tegenstelling tot die van de landmacht - vanaf 
hett eerste jaar aan de KM A studeerden en daardoor een sterkere onder-
lingee band hadden.25 

Dee komst naar Engeland van militairen die de erewoordverklaring had-
denn ondertekend, stelde de Nederlandse regering in Londen aanvanke-
lij kk wel voor problemen. Die problemen waren van juridische aard. In het 
Landoorlogverdragg uit 1907 was namelijk bepaald dat de eigen regering 
vann krijgsgevangenen die op erewoord in vrijheid waren gesteld, geen 
dienstenn mocht vorderen die strijdig waren met het gegeven woord. Met 
anderee woorden: de Nederlandse regering mocht deze militairen eigen-
lij kk niet inzetten in de strijd tegen Duitsland. Toen op 30 april 1941 twee 
jongee marineofficieren, A. de Jong en J. L Storm van 's Gravesande na een 
gevaarlijkee tocht over de Noordzee in Engeland aankwamen werd het 
probleemm heel concreet. Beide mannen hadden de erewoordverklaring 
getekend,, maar vlak voor hun vertrek uit Nederland teruggestuurd. 
Daarmeee achtten zij zichzelf in juridische zin 'vrij ' om de strijdbijl tegen 
Duitslandd op te nemen. De ministerraad dacht daar anders over en oor-
deeldee dat deze militairen niet voor de strijd in Europa konden worden 
ingezet.. In plaats daarvan moesten zij maar naar Nederlands-Indië. Op 
diee manier hielden zij zich aan hun verklaring: namelijk dat zij niet tegen 
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Duitslandd de wapenen op zouden nemen.26 De Jong en Storm van 's Gra-
vesandee waren hierover zeer verbolgen. Een van hen heeft de minister 
vann Defensie (op dat moment was dat Van Boeijen) per brief laten weten 
datt hij weigerde naar Nederlands-Indië te gaan en wilde wachten 'tot 
daaromtrentt bij de Nederlandsche regering gezondere denkbeelden zijn 
doorgedrongen.'277 Beide officieren zijn uiteindelijk toch naar de archipel 
afgereisd,, waar zij deelnamen aan de Slag in de Javazee. Storm is daar-
bijj  gesneuveld. Ook de beroepsofficieren J. Beelaerts van Blokland en 
G.. Steen, die in mei 1941 met een van de Duitsers gestolen vliegtuig 
naarr Engeland waren gevlogen, ontmoetten enige terughoudendheid bij 
dee autoriteiten, omdat zij de erewoordverklaring hadden getekend.28 

Overigenss is die houding van de regering later versoepeld en werden zo-
well  Beelaerts als Steen wel degelijk in Europa ingezet. 

1066 Engelandvaarders waren dus beroepsmilitair. Wat was nu de militai-
ree achtergrond van de overige Engelandvaarders? Meer dan de helft van 
henn was niet eerder in dienst geweest; 31 procent had wel de dienstplicht 
vervuldd (dit is inclusief de beroepsmilitairen); 7 procent betrof vrouwen 
enn mannelijke Engelandvaarders die voor militaire dienst waren afge-
keurdd en van 11 procent heb ik de militaire achtergrond niet kunnen ach-
terhalenn (zie grafiek 6). 

Tott de groep die wel de dienstplicht had vervuld behoorden ten minste 
1333 reserveofficieren.29 Deze militairen hadden tijdens hun dienstperio-
dee vrijwilli g de officiersopleiding gevolgd, werden na afloop met groot 
verloff  gezonden, maar bleven bij hun onderdeel ingedeeld om - in tijd 
vann oorlog- eventueel weer opgeroepen te kunnen worden. Toen de be-
roepsmilitairenn in juli 1940 werden gedwongen de erewoordverklaring af 
tee leggen, bleven de reserveofïicieren buiten schot. Pas in juni 1943 moest 
ookk het reservepersoneel zich voor krijgsgevangenschap melden. Slechts 
5544 van de circa tienduizend reserveofficieren heeft aan deze oproep ge-
volgg gegeven. Als oorzaken voor dit lage aantal noemt Schuiten de 
omstandigheid,, dat de Duitsers de maatregel in 1943 ruim van tevoren 
aankondigden,, dat er op grote schaal vrijstelling werd verleend en dat de 
regeringg in Londen nu duidelijke aanwijzingen had gegeven om vooral 
geenn gehoor te geven aan de Duitse oproep.30 Met enig voorbehoud kun-
nenn wij concluderen dat verhoudingsgewijs veel minder reservemilitai-
renn dan beroepsmilitairen naar Engeland zijn gegaan: 133 van de circa 
tienduizendd reservemilitairen (1,3 procent), tegen 106 van de circa twee-
duizendd beroepsmilitairen (5 procent). 
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Wanneerr men de 133 reserveofficieren vanwege hun vrijwilli g gevolgde 
opleidingg als een soort beroepsmilitairen zou beschouwen en hun aantal 
voegtt bij dat van de 106 beroepsmilitairen, dan wordt de scheve verhou-
dingg tussen militairen en Engelandvaarders zonder militaire training 
ietss rechtgetrokken. Het verandert echter niet veel aan het feit, dat de 
overgrotee meerderheid van de Engelandvaarders niet in dienst was ge-
weest.. Onder hen bevonden zich veel jonge mannen die in de periode 
1920-19244 waren geboren en dus bij het uitbreken van de oorlog in 1940 
nogg te jong waren voor militaire dienst of al wel waren gekeurd, maar 
nogg niet waren opgeroepen. Het lijk t er dus op dat het vooral jonge, mili -
tairr ongetrainde Nederlanders waren die zich geroepen voelden (en in 
staatt waren) de geallieerde gelederen te komen versterken. 

DeDe bijzondere positie van Engelandvaarders 

Vergelekenn met onwillige dienstplichtigen uit Amerika, Canada of Zuid-
Afrik aa golden Engelandvaarders als zeer gemotiveerde vrijwilligers. Niet 
alleenn kwamen zij zich vrijwilli g melden om een aandeel te leveren in de 
strijdd tegen nazi-Duitsland, zij hadden zich ook bereid getoond daar-
voorr een gevaarlijke reis te ondernemen, daarmee hun leven op het spel 
zettend. . 

Hoewell  Engelandvaarders vrijwilli g waren gekomen, werden zij ver-
volgenss als normale dienstplichtigen behandeld. Dat leidde op zijn 
minstt tot enige verwarring, aangezien een groot aantal Engelandvaar-
derss onderweg door Nederlandse consulaten in Zweden, Zwitserland en 
Spanjee als vrijwilliger s waren aangemerkt. Deze landen waren officieel 
neutraall  en mochten op hun grondgebied dan ook niet toestaan dat er 
dienstplichtigenn werden geworven. Vandaar dat voor de term 'vrijwilli -
ger'' werd gekozen. Engelandvaarders in Zweden bijvoorbeeld onderte-
kendenn de volgende verklaring: 

Ondergetekendee verklaart dat hij zich tot het Consulaat Generaal 
derr Nederlanden te Stockholm heeft gewend met het verzoek als 
vrijwillige rr dienst te mogen nemen bij de Nederlandse weermacht 
tee Canada, Engeland of Nederlandsch-Indië. Hij bevestigt hiermee 
nogg uitdrukkelijk dat dit voornemen om het vaderland op deze 
wijzee te mogen dienen geheel uit vrije wil geschiedt en dat hij alle 
gevolgenn aan deze stap verbonden, zonder voorbehoud aan-
vaardt.31 1 
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Zodraa Engelandvaarders echter in Engeland waren aangekomen, wer-
denn zij - mits tussen de 18 en 42 jaar oud - geacht dienstplichtig te zijn. 
Eenn uitzondering vormden Engelandvaarders die geen Nederlander wa-
ren.. Dit betrof vooral jonge Duitse joden, die in mei 1940 nog niet gena-
turaliseerdd waren. Daarnaast ging het om Nederlanders die hun natio-
naliteitt verloren hadden doordat zij zich gedwongen hadden gezien in 
hett Vreemdelingenlegioen te gaan. 

Dezee mensen konden als vrijwilliger dienst nemen. De Engelandvaar-
derss met Nederlandse nationaliteit waren echter dienstplichtig. Dit ver-
schil,, op basis van formeel-juridische gronden, werd niet altijd begrepen 
enn wekte irritatie aangezien het een verschil in waardering suggereerde. 

Eenn tweede klacht betrof de manier waarop Engelandvaarders werden 
ingezet.. Zij hadden zich door hun vertrek schuldig gemaakt aan een ver-
grijpp waarop de bezetter weldra de doodstraf stelde. Werd zo'n Enge-
landvaarderr in Europa gevangengenomen, dan liep hij alsnog een grote 
kanss ter dood te worden gebracht. Een simpele oplossing was om in deze 
gevallenn papieren met een gefingeerde naam mee te geven. De departe-
mentenn van Oorlog en Marine zagen hier aanvankelijk niet zo de nood-
zaakk van in. Nog in 1941 werden vervalste identiteitspapieren geweigerd 
aann Engelandvaarderpiloot G. Steen, terwijl het toch heel denkbaar was 
datt hij na een noodlanding gepakt zou worden met een duidelijk risico 
vervolgenss gefusilleerd te worden.32 

Dezee grieven werden in september 1942 door de Commissie Bijstand 
Engelandvaarderss naar voren werd gebracht. In een brief aan de minis-
ter-presidentt stelde de secretaris van de Commissie, K.H. Schilp, voor 
omm alle Engelandvaarders in het vervolg als vrijwilligers te beschouwen 
enn dit ook door een onderscheidingsteken op het uniform zichtbaar te 
maken.. Verder vroeg hij de regering om aan Engelandvaarders die de 
kanss liepen krijgsgevangene te worden papieren met een gefingeerde 
naamm te verstrekken.33 

Hett tweede verzoek werd door de ministerraad gehonoreerd, het eer-
stee echter niet.34 Engelandvaarders bleven dienstplichtigen die onmid-
dellijkk na aankomst moesten worden ingelijfd. Wel kreeg de Commissie 
Bijstandd Engelandvaarders te horen, dat Engelandvaarders eventueel 
eenn vast dienstverband voor de duur van de oorlog konden aangaan. 
Dann werd hun status gelijk aan die van vrijwilli g dienende militairen. 
Overigenss bleek er geen verschil te zijn in kleding of uitmonstering tus-
senn dienstplichtigen en vrijwilligers.35 

Hieruitt blijkt vooral hoe weinig behoefte er in Londen bestond om een 
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specifiekee status te verlenen aan Engelandvaarders: het waren natuurlijk 
enerzijdss bij uitstek rechtgeaarde Nederlanders, maar anderzijds leidde 
datt tot de gedachte dat zij op grond daarvan verder zonder nadere on-
derscheidingg in het grotere geheel zouden dienen. 

Indeling Indeling 

Hiermeee zijn we gekomen op het terrein van de ministeries van Oorlog 
enn Marine, waar de indeling en inzet van Engelandvaarders voor de oor-
logvoeringg werd bepaald. Hoe ging dit in zijn werk? 

Zodraa Engelandvaarders uit de Patriotic School ontslagen waren en 
vervolgenss ook door de PBD politiek betrouwbaar waren verklaard, 
moestenn zij zich melden bij het Rekruteringsbureau van het ministerie 
vann Defensie (later ministerie van Oorlog geheten) en dat van het minis-
teriee van Marine. Hier vulden zij een inlichtingenstaat in, waarna ambte-
narenn van de beide departementen in overleg beslisten of de betrokke-
nenn bij de landmacht, marine of koopvaardij werden ingelijfd.36 

Engelandvaarderss hadden een streepje voor boven 'gewone' rekruten, 
inn die zin dat zij zelf mochten kiezen bij welk krijgsmachtonderdeel zij 
zoudenn dienen. Dit schijnt door koningin Wilhelmina verordend te zijn, 
waarschijnlijkk mondeling, want op papier is er niets over te vinden. Ge-
vraagdd naar dit specifieke punt antwoordde prins Bernhard: 

Datt mijn schoonmoeder aan Engelandvaarders vrije keuze van 
Wapenn heeft beloofd... ik geloof er niets van dat zij dat gedaan 
heeft.. Dat kon helemaal niet, omdat bijvoorbeeld toelating tot de 
luchtmachtt van zo veel factoren afhankelijk is. Men kan afgekeurd 
wordenn op de ogen... enzovoorts.37 

Tochh was het bij Engelandvaarders algemeen bekend, zelfs al vóór zij in 
Engelandd aankwamen, dat zij Vrij e keuze' van onderdeel hadden. En het 
lijk tt erop dat de militaire bureaucraten in Londen tot op zekere hoogte 
inderdaadd rekening hebben gehouden met de wensen van Engeland-
vaarders.. In de door mij uitgezette enquête stelde ik onder meer de vraag 
off  het 'mogelijk was bij de militaire indeling zelf een keuze aan te geven' 
Vann de 159 Engelandvaarders voor wie deze vraag van toepassing was38, 
antwoorddenn er 108 ja, 29 nee, 8 hadden geen mening en 24 Engeland-
vaarderss gaven aan dat zij wel mochten kiezen, maar dat hun keuze niet 
off  slechts deels werd gehonoreerd. 
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Inderdaadd houdt keuzemogelijkheid niet zonder meer in dat ieders 
keuzee ook gehonoreerd werd. Bij de luchtmacht en ook bij bepaalde 
landmachteenhedenn (zoals bijvoorbeeld de commando's) lagen de fysie-
kee eisen erg hoog, zodat gegadigden voor deze onderdelen vaak niet door 
dee keuring kwamen. Ook beschikten lang niet alle Engelandvaarders 
overr voldoende kennis van de Engelse taal, die voor het volgen van een 
intensievee opleiding (zoals die bij de RAF ) vereist was. 

Maarr er was - zeker in de eerste oorlogsjaren - een welwillende hou-
dingg ten aanzien van Engelandvaarders. Zo hebben de Nederlandse au-
toriteitenn en niet in de laatste plaats prins Bernhard zich moeite getroost 
omm de weinige Engelandvaarders die in 1940 waren gearriveerd en die 
voorr de luchtmacht kozen, ter will e te zijn. Ook had men begrip voor het 
feitt dat Engelandvaarders liefst zo snel mogelijk actief aan de strijd wil -
denn deelnemen. Een deelnemer aan de enquête schrijft: 

Menn was zeer voorkomend en begrijpend dat ik na de lange en 
moeilijkee reis geen zin had om als adelborst verder te studeren en 
dee kans te lopen niet operationeel aan de oorlog deel te nemen. Ik 
werdd toen alsstuurmansleerlingbij de Koopvaardij geplaatst.39 

Halverwegee de oorlog echter werden ambtenaren die met de indeling te 
makenn hadden minder soepel als het om speciale wensen ging. Dit kwam 
voorall  doordat de luchtmacht wel érg populair was bij Engelandvaar-
ders,, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Prinses Irene Brigade. Enge-
landvaarderr Rudy Blatt (die in Nederland bij de landmacht had gediend) 
kwamm eind juli 1942 in Londen aan en herinnert zich merkbare irritatie 
bijj  de instanties toen hij te kennen gaf bij de luchtmacht te willen: 

Kolonell  Hulst, die de leiding had over de Londense vertegenwoor-
digingg van het Nederlandse leger, ontving mij dadelijk. Hij toonde 
zichh heel vriendelijk, maar op een wat gereserveerde, afstandelijke 
manier.. Nadat hij mij had gefeliciteerd met mijn geslaagde ont-
snapping,, gaf hij mij de verzekering dat het Nederlandse leger mij 
heell  goed kon gebruiken als volledig opgeleid soldaat. Ik mocht 
zelff  kiezen in welk onderdeel ik wilde dienen, maar hij liet er geen 
twijfell  over bestaan dat hij het liefst zou zien dat ik koos voor de 
landmacht.. [...] Tot grote ergernis van kolonel Hulst [koos ik] voor 
dee RAF. Hij moest zich echter neerleggen bij die keuze, want nie-
mandd minder dan koningin Wilhelmina zelf had bepaald dat ie-
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dereenn die kans had gezien uit Nederland te ontsnappen, zelf 
mochtt kiezen in welk onderdeel hij wilde dienen. Kortaf werd me 
gezegdd dat mijn wens ter kennis van de bevoegde instanties zou 
wordenn gebracht.40 

Tochh is Blatt niet bij de RAF terechtgekomen. Hij werd voorlopig inge-
deeldd bij de Prinses Irene Brigade in Wolverhampton en toen het wach-
tenn op toelating tot de RAF hem te lang duurde, gaf hij zich op voor de 
commando's. . 

Niett alleen luchtmachtgegadigden werden teleurgesteld, ook Enge-
landvaarderss die bij de koopvaardij wilden, kregen soms nul op het re-
kest.. In het najaar van 1941 kwam een groep Engelandvaarders aan, die 
eenn zeer lange reis had gemaakt via Zweden, de Sovjet-Unie, Perzië en 
Brits-Indië.. De achttien zeelieden die bij deze groep hoorden wilden bij 
dee koopvaardij, maar werden - hoewel zij heftig protesteerden - op één 
naa allemaal bij de marine ingedeeld. Zij brachten hiertegen in dat de 
Nederlandsee vertegenwoordigers onderweg, de consul in Stockholm, de' 
gezantt in Teheran en de consul in Calcutta, hun uitdrukkelijk hadden 
toegezegdd dat zij bij de koopvaardij zouden komen. Dit bracht 'Londen' 
ertoee verschillende consulaten ter verantwoording te roepen. Consul-
generaall  A.M. de Jong in Stockholm ontkende beloften aan de Engeland-
vaarderss te hebben gedaan en verwees naar de vrijwilligersverklaring die 
zijj  in Stockholm hadden ondertekend. Hiermee hadden zij zich ter be-
schikkingg gesteld van de regering en moesten het aan die regering overla-
tenn hoe zij het beste konden worden ingezet. Het slot van dit welles-nie-
tesspell  was dat de minister van Buitenlandse Zaken de raad kreeg alle 
consulatenn te instrueren om geen toezeggingen te doen, omdat 'Neder-
landerss welke overkomen niet vrij zijn in de keuze van hun bestemming'. 
Off  Buitenlandse Zaken die suggestie heeft overgenomen is niet bekend.41 

Hett gevolg van dit soort geschillen was dat sommige Engelandvaarders 
ergg inventief werden om tóch hun zin te krijgen. Een van hen herinnert 
zichh hoe zijn vrienden en hij bij het ontslag uit Patriotic School te horen 
kregen,, dat zij zich 's ochtends bij defensie moesten melden en 's middags 
bijj  de marine. Omdat zij graag bij de mariniers wilden gingen zij expres 
'ss ochtends naar de marine en 's middags naar defensie, waardoor dit 
laatstee ministerie, dat hen ongetwijfeld bij de Irene Brigade had willen 
inlijven,, achter het net viste.42 Eigen initiatief van de kant van de Enge-
landvaarderss was dus belangrijk. Goede relaties waren dat trouwens ook. 
Diversee Engelandvaarders die problemen hadden met de toegang tot de 

INDELIN G G 287 7 



luchtmachtt en hun nood gingen klagen bij prins Bernhard, zijn door zijn 
bemoeieniss alsnog toegelaten. 

Dee hele gang van zaken rond de keuze overziend luidt de conclusie, dat 
doorr de departementen van Oorlog en Marine, die met de indeling be-
lastt waren, tot op zekere hoogte werd meegegaan in de voorkeur van En-
gelandvaarders,, maar dat soms ook totaal en op ondoorgrondelijke wij-
zee anders werd beschikt. Of zoals een Engelandvaarder het kernachtig 
uitdrukt: : 

Onss was gezegd dat Hare Majesteit vrije keuze van wapen had be-
loofd,, maar daar had Haar Marine nog nooit van gehoord!43 

Dee meeste Engelandvaarders werden ingedeeld bij de landmacht en bij 
dee marine: bij de landmacht ging het om ruim vijfhonderd (waaronder 
eenn kleine tweehonderd bij de luchtmacht) en bij de marine om een klei-
nee vierhonderd Engelandvaarders (onder wie 61 bij de Marine Lucht-
vaartt Dienst (MLD)) . Kleinere groepen kwamen terecht bij het KNIL en 
dee Koopvaardij (zie voor exacte aantallen tabel 22). 

Engelandvaarderss hebben bijgedragen aan de totale prestaties van de 
Nederlandsee land-, zee- en luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog en de 
geschiedeniss daarvan is al uitgebreid te boek gesteld. Daarom wordt in 
watt nu volgt alleen per onderdeel een korte toelichting op de cijfers gege-
venn en wordt er gewezen op militaire eenheden, waarin Engelandvaar-
derss in verhouding een groot aandeel hebben gehad. 

EngelandvaardersEngelandvaarders als militairen ingeschakeld 

Dee luchtmacht was populair bij Engelandvaarders. De reden was dat 
zolangg de invasie nog niet had plaatsgevonden deze tak van de krijgs-
machtt de meeste kans bood om snel aan de strijd te kunnen deelnemen. 
Daarnaastt was piloot worden voor sommige Engelandvaarders een 
wensdroom,, die zij al van jongs af aan hadden gekoesterd en nu door de 
omstandighedenn in vervulling ging. Overigens werden ze niet allemaal 
piloot:: men kon ook worden opgeleid tot navigator/bommenrichter 
(ookk wel waarnemer genoemd) of telegrafist/boordschutter. Verder wa-
renn Engelandvaarders werkzaam op de grond, op de militaire vliegvel-
den,, waar zij bijvoorbeeld het onderhoud van de toestellen tot taak had-
den. . 
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Engelandvaarderr H.J.P. Jansenn ontvangt eind 1943 in Canada zijn vliegbre-

vett uit handen van prinses Juliana. Foto: privé-collectie P. van Kroonen-

burgh. . 

Engelandvaarderss die in Nederland tot vlieger waren opgeleid, werden 
directt bij de RAF gedetacheerd en ingezet. Degenen die nog opgeleid 
moestenn worden hebben aanvankelijk lang doelloos rondgelopen. Dit 
kwamm doordat de RAF-opleidingsscholen in het eerste oorlogsjaar nog 
voorr buitenlanders gesloten waren en van een eigen Nederlandse vlieg-
schooll  nog geen sprake was.44 Bovendien deed zich een juridisch pro-
bleemm voor. Toetreding tot de Britse RAF betekende 'dienstneming bij 
eenn vreemde krijgsmacht', waardoor deze Nederlanders strikt genomen 
hunn Nederlanderschap dreigden te verliezen. Dit werd later opgelost met 
eenn speciaal door de koningin verleende ontheffing. Ondanks deze te-
genslagenn was het enthousiasme, ook bij deze vroege Engelandvaarders, 
onstuitbaar.. Dat bleek overduidelijk toen twee Engelandvaarders van het 
eerstee uur, K. van Eendenburg en A. Vas Nunes in februari 1941 voor Ra-
dioo Oranje werden geïnterviewd. Zij hadden over hun ontsnapping in 
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julii  1940 vanaf het strand van Noordwijk een boekje geschreven, zo ver-
teldenn zij voor de radio. De bedoeling was dat dit boekje in Nederlands-
Indiëë gepubliceerd zou worden en dat van de opbrengst een Spitfire zou 
wordenn aangeschaft, 'die door een van ons als piloot in de Vrije Neder-
landsee Luchtmacht gevlogen zal worden'.45 Enkele maanden voor deze 
radio-uitzendingg was in december 1940 door bemiddeling van prins 
Bernhardd een eerste groep van 24 Nederlandse leerling-vliegers door de 
RAFF geaccepteerd. In totaal zijn circa tweehonderdvijftig Nederlanders 
(niett alleen Engelandvaarders) bij de RAF in opleiding geweest.46 Ook in 
Canadaa en de Verenigde Staten hebben diverse Engelandvaarders een 
luchtvaartopleidingg gevolgd. 

Vann Eendenburg vloog na zijn opleiding bij verschillende Engelse 
Spitfire-squadronss en kwam uiteindelijk terecht bij het in 1943 opgerich-
tee 322 Squadron, het enige Nederlandse eskader bij de RAF.47 Het bestond 
voorr een groot deel uit Nederlandse jachtvliegers, onder wie enkele En-
gelandvaarders,, die in 1941 (vaak via de Noordzee) in Engeland waren ge-
arriveerd.. Enkele namen zijn: L.L. de la Bretoniere, R.F. Burgwal, R.E van 
Daalenn Wetters, J.W. van Hamel, A. Homburg, J. Plesman en L.D. Wol-
ters.. Ook de commandant, Bob van der Stok, was Engelandvaarder. Van 
derr Stok was zelfs twee keer uit bezet gebied ontsnapt. De eerste keer in 
1941,, als verstekeling op het schip de St. Cergue (zie hoofdstuk 3). De 
tweedee keer in 1944, toen hij op spectaculaire wijze ontsnapte uit een 
krijgsgevangenkampp in Polen, waar hij - na in 1942 boven bezet gebied te 
zijnn afgeschoten - was opgesloten.48 Uiteraard hebben Engelandvaar-
derss die later in de oorlog aankwamen niet zolang operationeel kunnen 
zijnn als Van Eendenburg en Van der Stok. Sommigen hebben door de 
langee duur van de opleiding - tot hun spijt - zelfs helemaal niet meer aan 
dee oorlog kunnen deelnemen.49 

Hett is niet verbazingwekkend dat dit gevaarlijke werk een hoge tol eis-
te:: van de hierboven genoemde deelnemers aan 322 Squadron bijvoor-
beeldd zijn Burgwal, Van Hamel, Plesman, Wolters en Homburg bij ge-
vechts-- of oefenvluchten omgekomen of als vermist gerapporteerd.50 

Dee Engelandvaarders die bij de marine waren ingedeeld hebben gediend 
bijj  het Korps Mariniers of hebben gevaren op kruisers, mijnenvegers, 
fregattenn en onderzeeboten.51 Velen werden ook bij de Engelse marine 
gedetacheerd.. Zo was Engelandvaarder Karel Citroen decoder op een 
Britss schip, hetgeen betekende dat hij achter de radio zat om de Duitsers 
opp hun Schnellboote af te luisteren: 
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Opp den duur kende ik de meeste commandanten en hun stemmen 
wel.. Ik hoorde zelfs ooit een zekere Heinz een torpedo op ons afvu-
renn - een tel later was het al gebeurd, ik zat gelukkig op het stuk van 
hett schip dat bleef drijven. Ik heb ook wel eens gehoord dat onze 
torpedoo hen trof, ik hoorde ze schreeuwen en dan was het stil.52 

Engelandvaarderss hadden een voorkeur voor het spectaculaire, gevaar-
lijk ee werk. Bij de marine ging het dan om dienst op Motor Torpedo Bo-
tenn (MTB'S) en Motor Gun Boats (MGB 'S). Deze vaartuigen werden inge-
zett om de Duitse kustvaart in Kanaal en Noordzee te verhinderen. Het 
wass gevaarlijke werk, dat grote reactiesnelheid en een enorm uithou-
dingsvermogenn vereiste. De patrouilles duurden soms zeer lang en von-
denn altijd 's nachts plaats. Logisch dus dat de gemiddelde leeftijd rond de 
266 lag en juist Engelandvaarders, die over het algemeen jong waren, hier-
voorr in aanmerking kwamen. 

Inn de zomer van 1942 werd een Nederlands MTB-flottielj e (bestaande 
uitt 8 boten) opgericht, onder leiding van Engelandvaarder en luitenant 
terr zee tweede klasse E.H. Larive. Een jaar eerder was Larive vanuit het 
krijgsgevangenkampp Colditz in Duitsland ontsnapt en via Zwitserland 
naarr Engeland ontkomen. In 1944 werd er aan het flottielje van Larive 
eenn tweede toegevoegd en werd Larive commandant van een MTB -
dienst.53 3 

Hugoo Pos was een van de Engelandvaarders die kozen voor de koopvaar-
dij .. Hij was eigenlijk ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade in Wolver-
hampton,, maar vond het daar saai. Toen er vrijwilliger s gevraagd werden 
voorr kanonnier bij de koopvaardij gaf hij zich samen met een vriend op. 
Inn zijn memoires beschrijft hij hoe je maar moest afwachten waar het 
schipp waarop men geplaatst werd naartoe zou varen. Hij prees zich ge-
lukkigg dat hij niet naar de Noordelijke Ijszee hoefde, maar terechtkwam 
opp de Flora, die een 'warme' zee bevoer: 

Eenmaall  op het schip kwamen we er achter dat de bemanning er 
anderee gedachten over geluk op nahield. Zij was zonder defaitis-
tischh te zijn, ervan overtuigd dat wij in deze wateren de duikboten 
niett konden ontlopen. Dat was op zichzelf geen reden tot kanke-
ren,, de ontevredenheid richtte zich meestal op de lage gevarentoe-
slagg die de heren in Londen Jan de zeeman hadden toebedacht...54 
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Hett ging goed totdat de Flora in de nacht van 17 juni 1942 op weg naar 
Curacaoo voor de kust van Colombia door een u-Boot tot zinken werd 
gebracht.. De bemanning, waarvan slechts één lid dodelijk getroffen was, 
konn tijdig ontkomen in de enige nog niet beschadigde reddingboot en 
werdd door een Engelse oorlogsbodem die in de buurt was aan boord ge-
nomen.. Voor Pos was dit het einde van zijn koopvaardijloopbaan, want 
hijj  werd daarna weer bij het leger ingedeeld, nu bij de troepen in Surina-
me. . 

Vann de Engelandvaarders die naar het KNIL gingen, zijn de meesten 
maarr kort in Engeland geweest. Zij ontvingen hun opleiding in Australië 
enn de bedoeling was dat zij voor de bevrijding van Nederlands-Indië 
zoudenn worden ingezet. Nogal wat Engelandvaarders kozen voor dit on-
derdeell  omdat zij familie in Indië hadden, waarmee het contact door de 
Duitsee inval verloren was gegaan. 

Eenzelfdee doel, bevrijding van Nederlands-Indië, had de zogenaamde 
Expeditionairee Macht, een legermacht die vanaf eind 1944/begin 1945 in 
Engelandd werd gevormd. Behalve oorlogsvrijwilligers (Nederlanders die 
naa de bevrijding van Zuid-Nederland in het najaar van 1944 naar Enge-
landd kwamen om zich bij de strijdkrachten aan te sluiten) zijn hier ook 
heell  wat laat gearriveerde Engelandvaarders terechtgekomen. Toen Ja-
pann in augustus 1945 capituleerde en in Nederlands-Indië door Soekar-
noo de onafhankelijke Republiek Indonesië werd uitgeroepen, werden 
dezee troepen ingezet om het Nederlands gezag in Indonesië te herstellen. 
Sommigee Engelandvaarders waren hierdoor onaangenaam verrast, om-
datt dit bepaald niet het oorspronkelijke doel was, waarvoor zij bereid 
warenn te worden ingezet. 

Iederee Engelandvaarder werd voorlopig ingedeeld bij het zogenaamde 
detachementt Londen en ging van daaruit naar zijn definitieve plek.55 

Daaromm zijn er bij de landmacht meer Engelandvaarders ingedeeld ge-
weestt dan de ruim vijfhonderd die hier werden opgegeven (zie tabel 22). 
Maarr van de Engelandvaarders die definitief bij de landmacht kwamen, 
zijnn er ruim honderd in augustus 1944 met de Prinses Irene Brigade mee-
gegaann naar het strijdtoneel in Frankrijk. De rest van de Engelandvaar-
derss in de Koninklijke Landmacht was verdeeld over de troepen in Enge-
landd (de detachementen Londen en Wolverhampton) en het Militai r 
Gezag,, de omvangrijke organisatie die een overgangsbewind zou gaan 
vormenn in het te bevrijden Nederland. 
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Dee problemen bij de Prinses Irene Brigade die aan het begin van dit 
hoofdstukk besproken werden, waren al snel ook bij Engelandvaarders tot 
inn detail bekend. Gevolg was dat sommigen niet overenthousiast waren 
omm daar dienst te nemen. 'De Prinses Irene Brigade,' schrijft een Enge-
landvaarder,, die in 1944 arriveerde, 'was voor ons in die dagen een vol-
strektt nutteloze militaire eenheid.'56 Rudy Blatt, die er in de zomer van 
19422 terechtkwam in afwachting van overplaatsing naar de RA F, vond 
hett er vreselijk. Hij zat er te midden van een groep Zuid-Afrikanen, die in 
feitee gedwongen waren geweest dienst te nemen bij de brigade. Het wa-
renn mensen, aldus Blatt, met een nogal negatieve motivatie: 

Zonderr uitzondering verafschuwden zij het denkbeeld in dienst te 
moeten,, vooral in het Nederlandse leger. Er waren er heel wat bij, 
diee openlijk een antisemitische houding aannamen of zelfs hun 
pro-Duitsee gezindheid niet onder stoelen of banken staken. Ze zei-
denn ons dat wij ons met betrekking tot wat de Duitsers in Neder-
landd hadden gedaan aan overdrijving schuldig maakten, met name 
tenn aanzien van het bombardement op Rotterdam. Bovendien 
schenenn ze het vooral op mij te hebben gemunt; niet alleen omdat 
ikk joods was, maar ook omdat ik tot de Engelandvaarders behoor-
de.. Zij hadden niet het minste begrip voor de welhaast godsdiensti-
gee ijver waarmee ik had gestreefd naar het doel om weer aan de 
strijdd deel te nemen.57 

Toenn het antwoord op zijn verzoek om bij de RAF geplaatst te mogen 
wordenn uitbleef, besloot Blatt een aanvraag in te dienen voor een Neder-
landsee commandogroep, die eerder dat jaar, 1942, was opgericht. Met 
zo'nn tachtig anderen (onder wie diverse Engelandvaarders) werd Blatt, 
naa de zware keuring te zijn doorgekomen, naar dit onderdeel overge-
plaatst.. De groep heette: No. 2 Dutch Troop en stond onder leiding van 
Jann Linzel (ook een Engelandvaarder). No. 2 Dutch Troop maakte deel 
uitt van No. 10 Interallied Commando. De Engelsen gebruikten deze 
commando-eenhedenn om raids uit te voeren op de kust van West- en 
Noord-Europaa en het heeft er lang naar uitgezien dat ook No. 2 Dutch 
Troopp een dergelijke actie zou moeten ondernemen. Zo overwoog men 
bijvoorbeeldd de commando's in te zetten voor een verrassingsaanval op 
Scheveningen,, waarbij zij gevangenen uit het Oranjehotel zouden moe-
tenn bevrijden. Steeds werden dit soort plannen echter afgeblazen, omdat 
zijj  stuk voor stuk niet uitvoerbaar bleken. In 1943 werd de groep naar 
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Britss -Indië gedirigeerd, maar ook daar kwam het niet tot een daadwer-
kelijkee inzet. Pas tegen het einde van de oorlog kreeg No. 2 Dutch Troop 
enkelee serieuze taken. Een deel van de groep werd ingezet bij de Slag om 
Arnhem,, een ander deel bij de geallieerde landing op Walcheren. Enke-
len,, onder wie Blatt, zijn als geheim agent in dienst getreden van het Bu-
reauu Bijzondere Opdrachten (BBO). De rest ging naar de staf van prins 
Bernhard.58 8 

Intussenn waren er bij de Prinses Irene Brigade enkele verbeteringen 
doorgevoerd.. De oudere en minder valide militairen werden verwijderd 
(voorr een deel gingen zij over naar het Militai r Gezag), er werden drie ge-
vechtsgroepenn en een mobiele eenheid gevormd en de brigade kreeg 
-- eindelijk - een serieuze taak: de bewaking van de Engelse oostkust. Ook 
werdenn begin 1944, onder druk van de Engelse generaal Montgomery, 
diee de brigade numeriek te zwak vond, honderd Nederlandse mariniers 
vanuitt de Verenigde Staten aan de Irene Brigade toegevoegd. 

Ditt alles werkte gunstig op het moreel van de troepen. Waar Rudy Blatt 
inn 1942 nog gruwde van de lauwe mentaliteit binnen de Prinses Irene Bri-
gade,, was Engelandvaarder Edgar Asselberghs die er in 1944 terecht-
kwam,, gematigd positief over de sfeer in Wolverhampton: 

Ondankss de verscheidenheid konden we in ons peloton best met 
elkaarr opschieten. Een ijzeren discipline was er niet, maar iedereen 
deedd wat hij doen moest [...]. We wisten allemaal waarvoor we ge-
komenn waren en dat gaf een band en een bereidheid om echt mee 
tee doen, ook met de vervelende dingen. Als er al eens - maar dat ge-
beurdee niet vaak - van boven een hoogdravende toespraak op ons 
afkwam,, werd de inhoud daarvan naderhand, terug onder ons, ge-
relativeerdd en van overbodige romantiek ontdaan. Je kunt ook zeg-
gen:: er werd eens flink om gelachen. Iedereen had in zich een stil 
ideee van de realiteit en dat bleef voortleven. We werden opgeleid 
omm te vechten, te helpen bij de bevrijding van Nederland.59 

NuttigerNuttiger achter een schrijfmachine dan achter een mitrailleur: de 
burgers burgers 

Naastt de vele Engelandvaarders die in militaire dienst gingen, was er een 
kleinee groep die in een burgerfunctie heeft bijgedragen aan de geallieer-
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dee oorlogsinspanningen. Zij verrichtten veelal administratief werk en 
belanddenn dus achter een bureau, meestal in Londen. Het gaat om een 
groepp van 128 Engelandvaarders, bestaande uit 48 vrouwen en 82 man-
nen. . 

Voorr Nederlandse vrouwen bestond er geen dienstplicht en deze werd 
-- ondanks het Engelse voorbeeld - tijdens de oorlog ook niet ingesteld. 
Daardoorr kwamen vrouwelijke Engelandvaarders automatisch in bur-
gerfunctiess terecht. Voor mannen gold in grote lijnen het omgekeerde. 
Zijj  moesten in dienst, tenzij ze jonger waren dan 18 of ouder dan 42, of als 
zijj  voor militaire dienst waren afgekeurd. In die gevallen kwam een bur-
gerfunctiee in het vizier. Daarnaast werd vrijstelling van militaire dienst 
verleendd als aannemelijk werd gemaakt dat zij op grond van hun oplei-
ding,, capaciteiten of specifieke kennis beter buiten de krijgsmacht hun 
landd konden dienen. Van die laatste mogelijkheid heeft het apparaat van 
dee Nederlandse regering in ballingschap ruimschoots gebruikgemaakt. 
Voorall  in de eerste oorlogsjaren kampten de ministeries met een ernstig 
personeelstekort.. Het kwam dan ook regelmatig voor dat goed opgeleide 
Engelandvaarders,, zelfs nog vóór zij in Engeland waren gearriveerd, door 
eenn ministerie werden 'geclaimd'. Juristen en politie-inspecteurs onder 
dee Engelandvaarders werden snel doorgeschoven naar het ministerie van 
Justitie,, diplomaten naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en eco-
nomenn en accountants waren uiteraard welkom bij het ministerie van 
Financiënn of dat van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Ook aan lager 
geschooldd personeel (kantoorbedienden, boekhouders et cetera) was ge-
brek.. Naarmate de oorlog vorderde, veranderde echter het beleid van het 
ministeriee van Oorlog, dat de vrijstellingsverklaringen afgaf. Vanaf het 
najaarr van 1942 kreeg de dienstplicht absolute prioriteit en moest een mi-
nisteriee met zware argumenten komen om een potentieel dienstplichtige 
Engelandvaarderr voor andere doeleinden te kunnen 'vorderen'. Een 
groott deel van de eerder vrijgestelde Engelandvaarders werd in 1944 als-
nogg in actieve dienst geroepen ter versterking van de Prinses Irene Bri-
gade,, die in augustus van dat jaar in Frankrijk werd ingezet. Sommige 
Engelandvaarderss betreurden dat, omdat zij vonden dat zij in hun bur-
gerbaann nuttiger waren dan binnen de brigade, anderen waren juist blij 
nuu eindelijk actief aan de militaire strijd te kunnen deelnemen. 

Hett resultaat van de hernieuwde wervingsactie voor de brigade was dat 
err na 1944 nog slechts 82 mannelijke Engelandvaarders een burgerfunctie 
uitoefenden.. Zij deden werk, waarin zij niet konden worden gemist óf 
warenn voor militaire dienst afgekeurd. Dat laatste was het geval bij 
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M.. Parren en R. Hartog. Beiden waren student (respectievelijk in de me-
dicijnenn en economie) en beiden werden om medische redenen afge-
keurd.. Ongelukkig voor hen waren die medische gebreken al vóór zij in 
Engelandd aankwamen geconstateerd. Dat had tot gevolg gehad dat zij na 
hunn vlucht via Frankrijk en Spanje maandenlang in Portugal bleven ste-
ken,, omdat voor de doortocht naar Engeland (per boot of vliegtuig) per-
sonenn met een militaire bestemming voorrang kregen. Pas toen hun een 
werkkringwerkkring bij de Nederlandse overheid was gegarandeerd, hadden zij 
naarr Engeland mogen doorreizen. Parren kreeg een baan bij een medi-
schee dienst ressorterend onder het ministerie van Sociale Zaken en Har-
togg werd aangesteld bij het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart. . 

Dee meeste Engelandvaarders met een burgerbaan waren, net als deze 
studenten,, ambtenaar bij een ministerie. Twee Engelandvaarders ston-
denn een tijdlang aan de top van een departement: in 1943 werd mr. J.A. W. 
(Jaap)) Burger minister zonder portefeuille (later van Sociale Zaken), in 
19444 gevolgd door de verzetsman/journalist mr. G.J. van Heuven Goed-
hart,, die tot minister van Justitie werd benoemd. 

Dee overige Engelandvaarders in een burgerfunctie waren werkzaam 
bijj  de'Shipping', de KLM of verdienden hun brood in de journalistiek. Zo 
werdd de Engelandvaarder L. Tas redacteur bij Radio Oranje en vonden 
diversee journalisten, fotografen en/of filmmakers onder de Engeland-
vaarderss (zoals Gerard Rutten en Jacques Gans) emplooi bij de Rijks-
voorlichtingsdienstt (RVD). Ook de populaire schrijver van Hollands 
GlorieGlorie Jan de Hartog, die in 1943 in Engeland arriveerde, behoorde tot 
dezee groep. Zijn overkomst werd door de RVD van grote propagandisti-
schee waarde geacht.60 Hij werd vrijgesteld van militaire dienst en gaf en-
kelee drukbezochte lezingen over het verzet, waarbij hij ook de koningin 
onderr zijn gehoor vond. Later trok hij zich terug om te werken aan Gods 
geuzen,geuzen, dat na de oorlog zou verschijnen.61 

Hett leven van de burgers in Londen was - in verhouding tot diegenen 
diee in de strijdkrachten actief waren - betrekkelijk rustig en veilig, maar 
tochh niet geheel van gevaar ontbloot. Tijdens de slag om Engeland in 
septemberr 1940, maar ook later in de oorlog was Londen vaak het doel-
witt van Duitse bombardementen. In 1944 werden daar de nieuwe Duitse 
langeafstandsraketten,, door Hitler V(ergeltungs)waffe genoemd, aan 
toegevoegdd (de vi, V2 en V3). De aanvallen met deze wapens brachten 
koninginn Wïlhelmina in de zomer van 1944 tot het schrijven van een 
waarderendee brief aan alle departementen, waarin zij leidinggevenden 
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verzochtt aan hun ondergeschikten door te geven, dat 'Hoogstdezelve 
mett bijzondere voldoening heeft vernomen, dat de Regeeringsdiensten 
tee Londen, niettegenstaande vliegende bommen, met lust en ijver door-
werken'.62 2 

Hoewell  dus diverse Engelandvaarders van achter een bureau de strijd 
tegenn nazi-Duitsland ondersteunden, werd een dergelijke bijdrage in de 
publiekee opinie toch minder hoog aangeslagen dan een bijdrage in mili -
tairr verband. Iets dergelijks valt althans te proeven uit een stukje in Vrij 
NederlandvanNederlandvan 4 september 1943, geschreven door R., waarachter hoogst-
waarschijnlijkk Engelandvaarder Gerard Rutten schuilgaat, die sinds juni 
19433 aangesteld was bij de RVD. 63 In Vrij  Nederlandmengde hij zich in de 
discussiee over het begrip Engelandvaarder door een lans te breken voor 
dee mensen die - net als hijzelf - 'op kantoor' hun bijdrage leverden: 

Enn waarom zou hij die bij de commando's dienst kan doen omdat 
hijj  jong en ijzersterk is, een betere vaderlander zijn dan degene die 
opp een van de regeringsbureaux uitsluitend zijn hersens moet ge-
bruiken?? Ik wil het niet hebben over de lammelingen, die hemel en 
aardee bewogen hebben om op een kantoor te komen, terwijl zij 
vaakk nuttiger in het leger of op de vloot konden dienen..., maar er 
zijnn nu eenmaal menschen, die nuttiger zijn achter een schrijfma-
chinee dan achter een mitrailleur; en een schrijfmachine kan een 
evenn doodelijk wapen zijn voor den vijand. 

Mett 'mensen achter de schrijfmachine' bedoelde Rutten journalisten, 
eenn beroepsgroep, waartoe hij ook zelf behoorde. Buiten de journalistie-
kee sfeer werden schrijfmachines echter voornamelijk bediend door 
vrouwen. . 

Dee achtergrond van de 48 vrouwelijke Engelandvaarders werd in hoofd-
stukk 1 al toegelicht: 28 waren gehuwd, 18 ongehuwd en 2 gescheiden. De 
meestee van de getrouwde vrouwen waren huisvrouw en hebben - zeker 
wanneerr zij kinderen hadden - in Engeland niet aan het arbeidsproces 
deelgenomen. . 

Degenenn die wél een baan hadden (dat waren er voorzover ik kon na-
gaann een kleine 20) waren meestal werkzaam als secretaresse of typiste 
bijj  een ministerie of regeringsbureau. Zo werkte de schrijfster Josepha 
Mendels,, die vóór haar komst naar Engeland enkele jaren in Frankrijk 
hadd gewoond, bij de Franse afdeling van de Rijksvoorlichtingsdienst. La-
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terr was zij medewerkster van Nouvelles de Hollande, een informatieblad 
voorr Franstalige landen.64 

Tweee vrouwen hadden een functie in de medische sfeer: één als ver-
pleegsterr en de ander als doktersassistente. Die doktersassistente, Mar-
thaa van Esso-Polak, was eigenlijk arts. Samen met haar verloofde B. van 
Essoo (eveneens arts) was zij in juli 1942, drie dagen nadat zij voor haar 
artsexamenn was geslaagd, vertrokken om aan de jodendeportaties te ont-
komenn en in Engeland haar steentje bij te dragen. Na aankomst in Lon-
denn wilde zij graag als arts aan de slag, maar een dergelijke baan kon de 
regeringg haar niet bieden. Om toch iets nuttigs te doen accepteerde zij 
daaropp werk als doktersassistente. 

Hoee nuttig het werk van typiste of verpleegster ook was, sommige 
vrouwenn wilden een actievere bijdrage leveren. De stewardess Trix Ter-
windtt bijvoorbeeld liet zich als geheim agente droppen boven bezet Ne-
derland.. Over haar meer in de volgende paragraaf. 

Opmerkelijkk was ook de oorlogsloopbaan van Ida Veldhuyzen van 
Zanten,, die net als Terwindt stewardess was geweest. In hoofdstuk 1 werd 
all  beschreven hoe zij in 1940 op de clandestiene radio berichten hoorde 
overr de oprichting in Engeland van een transportvliegerskorps, de Air 
Transportt Auxiliary (ATA) en hoe zij toen besloot om daar dienst te ne-
men.. Na drie mislukte pogingen om per boot vanaf de Nederlandse kust 
wegg te komen, lukte het de toen 31-jarige Veldhuyzen van Zanten in 1942 
omm Engeland te bereiken via Zwitserland en Spanje. Direct na aankomst 
staptee zij naar de ATA, maar werd tot haar grote teleurstelling afgewezen. 
Aanvankelijkk omdat er geen buitenlanders werden toegelaten, later om-
datt zij niet goed door de vliegtest kwam. Ida sleet haar dagen intussen op 
eenn kantoor bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar bleef hard-
nekkigg streven naar een carrière als pilote. Door bemiddeling van prins 
Bernhardd mocht zij uiteindelijk opnieuw een vliegtest doen en ditmaal 
slaagdee zij. De rest van de oorlog heeft Veldhuyzen van Zanten als 'ferry-
pilot'' in dienst van de ATA pas afgebouwde toestellen van de fabriek naar 
vliegveldenn gevlogen, waarvoor zij het Nederlandse Vliegerkruis en een 
Engelsee onderscheiding (de Defence Medal) kreeg uitgereikt.65 

Dee wens om in (para)militair verband iets voor het vaderland tee doen, 
leefdee bij meer Nederlandse vrouwen, niet alleen bij vrouwelijke Enge-
landvaarders,, maar ook vrouwen die al voor de oorlog in Engeland wa-
renn of daar tijdens de exodus van mei/juni 1940 terechtgekomen waren. 
Dee manier waarop in Groot- Brittannië vrouwen voor de oorlogvoering 
werdenn ingezet, was een groot voorbeeld voor hen. Al in de Eerste We-
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reldoorlogg waren in Engeland militaire vrouwenkorpsen opgericht» om-
datt er door de massale inzet van mannen een groot tekort aan arbeids-
krachtenn ontstond. Na afloop van de oorlog werden deze korpsen ont-
bonden,, om in 1938 onder dreiging van een nieuwe wereldoorlog weer 
tott leven te komen. Eind 1941 werd door middel van de 'National Service 
Act'' de dienstplicht voor Britse vrouwen van 18 tot 30 jaar afgekondigd 
(laterr uitgebreid tot 42 jaar). Dit betekende dat deze vrouwen verplicht 
werdenn in de Britse oorlogsindustrie te gaan werken of dienst te nemen 
inn een van de drie militaire vrouwenkorpsen. Bij de Britse landmacht 
wass dit de Auxiliary Territorial Service (ATS ), bij de marine de Women's 
Royall  Naval Service (WRNS ) en bij de luchtmacht de Women's Auxiliary 
Airforcee (WAAF). De vrouwenkorpsen hadden zoals de naamgeving al 
doett vermoeden een ondersteunende functie: zij verrichtten admini-
stratievee en huishoudelijke taken, waardoor meer mannen voor front-
dienstt konden worden vrijgemaakt. Daarnaast hebben vrouwen in deze 
korpsenn ook militaire taken vervuld, bijvoorbeeld binnen verbindings-
off  transportdiensten. De ATS beschikte in 1943 over 215.000 vrouwen. Bij 
dee WRNS en de WAAF waren aan het einde van de oorlog respectievelijk 
74.0000 en 180.000 vrouwen in dienst.66 Al snel vond het Engelse voor-
beeldd navolging bij de diverse regeringen-in-ballingschap in Londen. Zo 
werdd door de Vrije Fransen onder leiding van De Gaulle eind 1940 het 
'Corpss des volontaires Franchises' opgericht. 

Dee Nederlandse regering in Londen bleef wat achter op dit punt. Ne-
derlandd had geen traditie op het gebied van militaire vrouwenkorpsen. 
Well  konden sinds 1933 vrouwen toetreden tot de Vrijwillig e Landstorm 
enn was in 1938 het Korps Vrouwelijke Vrijwilliger s ( K W ) opgericht, dat 
zichh hulpverlening in tijden van nationale rampen of oorlog ten doel 
stelde.. Hoewel zich binnen deze beweging wel een militaire stroming af-
tekendee (zo droegen de leden van het K W Amsterdam uniformen), was 
ditt toch in essentie een burgerlijke organisatie.67 

Datt de Nederlandse regering te Londen weinig initiatief toonde tot op-
richtingg van een militair vrouwenkorps, betekende niet dat het binnen 
dee Nederlandse gemeenschap in Engeland aan belangstelling voor zo'n 
korpss ontbrak. De in 1942 opgerichte Bond van Nederlandse Vrouwen in 
Groot-Brittanniëë was groot voorstander van een vrouwenorganisatie 
diee in het hopelijk snel bevrijde Nederland humanitaire hulp zou moe-
tenn verlenen. Ook het Londens Comité van het Nederlandse Rode Kruis 
onderr voorzitterschap van de latere minister van Oorlog, Van Lidth de 
Jeude,, stond achter dit plan. Toen Van Lidth, eenmaal minister, in fe-
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bruarii  1943 echter de dienstplicht voor Nederlandse vrouwen bij wet wil-
dee regelen, bleek dit grote weerstand op te roepen. De Bond van Neder-
landsee Vrouwen wilde liever een organisatie op basis van vrijwilligheid 
enn het kabinet vreesde dat de ministeries door deze dienstplichtwet een 
groott deel van hun personeel zouden kwijtraken. Naar aanleiding van 
dezee uitkomst stuurde het ministerie van Oorlog nu aan op een vrijwilli -
gersorganisatie.. In de zomer van 1943 werd hiertoe een oproep in Vrij  Ne-
derlandderland geplaatst, waarop zo'n 270 vrouwen reageerden, niet alleen Ne-
derlandsee vrouwen uit Engeland maar ook uit Suriname, de Antillen, de 
Verenigdee Staten en Australië. Op 20 december 1943 werd middels het 
zogenaamdee Hulpkorpsenbesluit het Vrijwillig e Vrouwen Hulpkorps 
( W H K )) opgericht, dat onder de Koninklijke Landmacht zou ressorte-
ren.688 Doelstelling van het W H K was: ongewapende dienstverlening in 
dee sociaal-medische sfeer. Aanvankelijk was voor W H K'sters geen mili-
tairee status beoogd. Na de geallieerde invasie in Normandië in 1944 werd 
hett W H K (inmiddels afgekort tot VHK: Vrouwen Hulpkorps) echter ge-
militariseerd,, zodat het hulpkorps de bevrijdingslegers zo spoedig mo-
gelijkk naar het vasteland zou kunnen volgen. In 1944 werden ook bij de 
marinee en het KNI L vrouwenkorpsen ingesteld: de Marine Vrouwen Af-
delingg (MARVA ) en het Vrouwenkorps-KNiL (VK-KNIL) . De organisatie 
rondd de MARVA kende een moeizame, trage start, waardoor de leden pas 
naa afloop van de oorlog in 1945 echt konden worden ingezet (vooral in 
Nederlands-Indië).. Ook het VK-KNIL , dat vanuit Australië opereerde, 
richttee zich op Nederlands-Indië.69 

Alleenn het VHK is nog tijdens de oorlog in Nederland zelf actief ge-
weest.. Op 13 november 1944 staken acht groepen over naar Oostende. In 
hett bevrijde zuiden van Nederland hebben zij onder meer hulp verleend 
aann evacués, voedsel en kleding uitgedeeld, kindertransporten naar En-
gelandd begeleid en het Rode Kruis geassisteerd. 

Vann de 48 onderzochte vrouwelijke Engelandvaarders hebben zich er 
-- voorzover bekend - acht bij een vrouwenkorps gemeld: zeven bij het 
VHKK (E. Brandon, E. van Dien-Hendrix, F.M.L. van der Laan, E. Nauta-
Moret,, M. Knapper en de al eerder genoemde M. van Esso-Polak en 
E.. Rutten-Broekman); één bij het VK-KNI L (J.A. Keg). Emmy Rutten-
Broekmann en Rie Knapper speelden elk een belangrijke rol in de organi-
satiee van het VHK. Rutten-Broekman werd vlak na de oprichting in de-
cemberr 1943 aan de staf toegevoegd; Knapper werd in april 1944 naar de 
Verenigdee Staten uitgezonden om daar verblijvende Nederlandse vrou-
wenn voor het v H K te werven.70 
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EngelandvaardersEngelandvaarders als geheim agenten 

Voorzoverr bekend zijn in totaal tijdens de Tweede Wereldoorlog 180 Ne-
derlanderss als geheim agent naar bezet Nederland teruggekeerd.71 Zij 
maaktenn deel uit van een grootscheeps vanuit Engeland geleid spionage-
offensief,, waarbij agenten in bezet Europa werden ingezet om voor de 
geallieerdenn militaire inlichtingen te verzamelen, om de bevolking in be-
zett gebied aan te zetten tot sabotage en verzet tegen nazi-Duitsland of 
omm de infrastructuur van dat verzet te verbeteren (organiseren van sa-
menwerkingsverbanden,, opzet van escapelijnen et cetera). Ging het om 
inlichtingenwerkk dan werd de agent in kwestie uitgezonden door de Se-
crett Intelligence Service (s 1 s), die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder 
dee Military Intelligence viel en daarvan de zesde afdeling vormde (M 16). 
Gingg het om creëren van ontsnappingsroutes voor gevangengenomen 
Britsee piloten, dan was M19 de verantwoordelijke organisatie. Voor de 
uitzendingg van sabotageagenten was er een aparte Britse geheime dienst: 
dee Special Operations Executive (SOE). 

Ookk de Nederlandse regering in ballingschap was geïnteresseerd in 
uitzendingg van agenten, maar om andere redenen. Via geheime agenten 
hooptee zij de verbroken verbinding met bezet Nederland te herstellen en 
informatiee over de toestand daar te verkrijgen. De inlichtingen die de re-
geringg wilde, waren niet zozeer militair als wel politiek van aard: zij wilde 
wetenn welke verzetsgroepen er waren en welke (politieke) ideeën binnen 
dezee groepen leefden. De agenten hadden tevens de functie van bood-
schapper,, die bepaalde richtlijnen en wensen van de regering aan het ver-
zett moesten overbrengen. 

Uiteraardd was men van Nederlandse zijde wat betreft de opleiding 
vann agenten en de vervoers- en verbindingsmiddelen volledig van de 
Engelsenn afhankelijk. Dat gold trouwens ook voor de Poolse, Franse, 
Noorsee en andere regeringen in ballingschap die in Londen vertoefden. 
Hett zou ondoenlijk en uit oogpunt van veiligheid ongewenst geweest 
zijn,, om al die buitenlandse inlichtingendiensten van eigen code- en 
verbindingsmiddelenn te voorzien. Verregaande samenwerking met de 
Britsee organisaties (MI6 en SOE) was dus geboden. Dat dit Britse over-
wichtt wat betreft Nederland wel érg groot was, had veel te maken met 
dee chaotische toestand die op het terrein van de Nederlandse geheime 
dienstenn bestond en die in hoofdstuk 5 over de verhoren al aan de orde 
iss gekomen. 

Inn de periode 1940-1942 hielden maarliefst drie Nederlandse instanties 
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zichh gelijktijdig bezig met de uitzending van agenten naar bezet Neder-
land: : 

ïï De Centrale Inlichtingendienst (CID); 

22 Landing Operations Contact Holland; 
33 Bureau Militair e Voorbereiding Terugkeer (MVT) . 

Dee CID was in juli 1940 opgericht en was zowel een inlichtingendienst 
(spionagee onder andere door middel van agenten) als een veiligheids-
dienstt (contraspionage). De organisatie werd geleid door F. van 't Sant, 
particulierr secretaris van de koningin, en na diens ontslag in augustus 
19411 door de advocaat RJ.P. Derksema. Na zijn vertrek bij de CID ging 
Vann 't Sant verder met het sturen van agenten, nu via 'Contact Holland': 
dee groep van Engelandvaarder S.E. HazelhoffRoelfzema, die agenten per 
motorboott afzette aan de Nederlandse kust. Eind 1941 kwam er nog een 
derdee dienst bij: het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer (MVT) 
mett als hoofd de luitenant-kolonel der mariniers M.R. de Bruyne. On-
derr verantwoordelijkheid van het Bureau MVT voltrok zich in de jaren 
1942-19433 het Englandspiel. Dit was een (vooral na de oorlog) gerucht-
makendee affaire, waarbijj  vanuit Engeland tientallen agenten naar Neder-
landd werden gezonden, die bij aankomst echter direct door de Duitsers 
werdenn onderschept. De zogenaamd in vrijheid vergaarde informatie 
diee deze agenten naar Londen seinden, werd in werkelijkheid door de 
Duitserss verstuurd. Alle agenten waren bekend met het systeem van de 
'securityy check': dit hield in dat zij op van tevoren afgesproken plaatsen 
(bijvoorbeeldd de 18de en 42ste letter) in hun telegram een fout moesten 
maken.. Lieten zij deze security check weg, dan wist 'Londen' dat iemand 
anderss het bericht had verzonden. Hoewel de gevangengenomen agenten 
diversee keren de security check weglieten, ten teken dat zij zich in gevan-
genschapp bevonden, werd deze afgesproken 'veiligheidscode' meer dan 
eenn jaar lang door so E genegeerd. Van dit Englandspiel zijn 54 agenten en 
honderdenn verzetsmensen in Nederland het slachtoffer geworden. 

Aann de hoogst verwarrende situatie met drie in Londen langs en door 
elkaarr opererende geheime diensten kwam een einde toen 'Contact Hol-
land'' medio 1942 werd opgeheven en de CID in het najaar van 1942 ge-
splitstt werd in een veiligheidsafdeling (de Politie-Buitendienst van het 
ministeriee van Justitie onder leiding van Derksema) en een inlichtingen-
afdeling:: het Bureau Inlichtingen (BI ), dat onder het ministerie van Oor-
logg viel.72 Deze laatste dienst, achtereenvolgens geleid door de Engeland -
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vaarderss majoor H.G. Broekman en majoor J.M. Somer, kreeg als taak 
voorr de regering inlichtingen (in de breedste zin van het woord) vanuit 
Nederlandd te verzamelen. Daartoe werden ook agenten uitgezonden. 

Hoewell  details over het Englandspiel pas in 1944 tot Londen zouden 
doordringen,, had het Bureau MVT al in de loop van 1943 de uitzending 
vann agenten naar Nederland gestaakt. Men deed nog alleen aan wapen-
droppings.. Begin 1944 arriveerden in Engeland twee agenten, Dourlein 
enn Ubbink, die uit de gevangenis in Haaren hadden kunnen ontsnappen. 
Zijj  werden aanvankelijk niet door hun Engelse superieuren van SOE ge-
loofd,, maar na verloop van tijd moesten ook die erkennen dat de uitzen-
dingg van Nederlandse soE-agenten op een catastrofe was uitgelopen. 
Nogg steeds is niet duidelijk of het Englandspiel het gevolg was van een 
bewustt opofferen van Nederlandse agenten door de Britten of dat er 
domwegg aan Britse zijde grove fouten zijn gemaakt. In een in 2003 verde-
digdee dissertatie wordt op grond van onlangs vrijgegeven Britse docu-
mentenn gesteld dat er toch aan Britse opzet moet worden gedacht.73 Over 
dezee kwestie is het laatste woord echter nog niet gesproken. 

Hoee dan ook, het Bureau MVT werd inn maart 1944 omgevormd tot het 
Bureauu Bijzondere Opdrachten (BBO), met aan het hoofd generaal 
J.W.. van Oorschot, een oudgediende van de vooroorlogse Nederlandse 
geheimee dienst GS I I I . BBO verzorgde de dropping van sabotageagenten 
enn wapens ten behoeve van het Nederlands verzet. Hoewel ook BI en 
BBOO nauw moesten samenwerken met Britse geheime diensten (BI met 
MI 66 en BBO met SOE), was in deze periode (1943-1945) de Nederlandse 
inbrengg een stuk groter dan in de jaren 1940-1942, toen het aandeel van 
dee CID zich slechts beperkte tot de aanlevering van Nederlanders die zich 
voorr het gevaarlijke agentenwerk beschikbaar stelden. 

Hiermeee zijn we terug bij de agenten zelf. Van de 180 geheim agenten die 
tijdenss de bezetting naar Nederland terugkeerden waren er 108 Enge-
landvaarderr (oftewel 61 procent).74 

Voorr dit grote aandeel van Engelandvaarders zijn drie redenen aan te 
geven.. De eerste agenten die door de CID in 1940-1941 werden uitgezon-
denn waren hoofdzakelijk Nederlanders die óf in mei 1940 met de Neder-
landsee strijdkrachten naar Engeland waren overgestoken óf vanuit alle 
werelddelenn in Londen voor militaire dienst opkwamen. Derksema 
schijntt zelfs bij voorkeur gebruik te hebben gemaakt van die laatste cate-
goriee van dienstplichtigen. Een snelle terugkeer naar de familie in Ne-
derlandd was voor veel van deze mensen de motivatie om zich als agent 
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beschikbaarr te stellen. Juist het feit dat zij in geen jaren in Nederland wa-
renn geweest en al helemaal geen ervaring hadden met de bezetting bleek 
echterr in hun nadeel. Hierdoor waren zij namelijk geneigd de risico's van 
hunn missie te onderschatten.75 

Hieruitt vloeien voort de tweede en derde reden, waarom vooral En-
gelandvaarderss als agent werden aangezocht. De enigen die kennis van 
bezett gebied in huis hadden waren immers diegenen die zojuist uit dat 
gebiedd ontsnapt waren: Engelandvaarders. Toen eind 1942 BI werd op-
gericht,, liet Van Lidth de Jeude dan ook in het stichtingsbesluit opnemen 
datt de minister van Oorlog, met voorrang boven ieder ander ministerie 
konn beschikken over zojuist aangekomen en gescreende Engelandvaar-
ders,, met het doel deze mensen als B 1 -agent te werven.76 

Dee derde reden was dat Engelandvaarders juist door hun ervaringen in 
bezett Nederland veel sterker dan anderen gemotiveerd waren om dit ge-
vaarlijkee werk op zich te nemen. Nadat de eerste agenten Lodo van Ha-
mell  en Cees van Brink in respectievelijk augustus en november 1940 wa-
renn uitgezonden, duurde het maar liefst tot juni 1941 voordat er opnieuw 
agentenn konden worden uitgestuurd. Dit kwam onder meer doordat 
niemandd in deze periode genegen was een dergelijke opdracht uit te voe-
ren.. Maar in 1941 kwam de stroom Engelandvaarders op gang. Het waren 
jongee mensen, die liefst zo snel mogelijk voor de bevrijding van Neder-
landd in actie wilden komen. Liever dan maanden of jaren bij de Prinses 
Irenee Brigade af te wachten, kozen zij daarom voor een dropping als ge-
heimm agent. Dit was bijvoorbeeld voor de Engelandvaarders Henk Lette-
boerr en Bram Grisnigt het motief om ja te zeggen, toen zij in 1942 door 
hett BI gevraagd werden om naar Nederland terug te keren.77 Ook Piet 
Gerbrands,, die in maart 1943 als een van de eerste BI-agenten gedropt 
werdd dacht er zo over: 

Alss jonge jongens vond je zo'n aanbod [om geheim agent te wor-
den,, ad\ geweldig. Ieder wilde graag wat doen. Je dacht: die oorlog 
iss bijna afgelopen, wij komen er niet meer aan te pas [...]. Wij von-
denn dit nu een mooie kans om ons nuttig te maken.78 

Behalvee door een voorkeur voor snelle actie, werden de meeste Enge-
landvaarderagentenn gekenmerkt door een intense haat tegen de Duitse 
bezetters.. Zo iemand was De Bloois, die aan het begin van dit hoofdstuk 
geciteerdd wordt. Een ander voorbeeld is de wiskundeleraar George Jam-
broes.. Dat hij, gezocht wegens verzetsactiviteiten, maar ternauwernood 
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aann de Duitsers was ontsnapt, was voor hem geen beletsel om zich als 
agentt aan te melden. In juni 1942 werd hij gedropt en werd vervolgens 
slachtofferr van het Englandspiel. Op grond van verklaringen van Louis 
Tas,, die samen met Jambroes de reis naar Engeland had gemaakt, heet 
hett in het verslag van de Parlementaire Enquêtecommissie 1940-1945 dat 
Jambroes s 

enormm consequent van aard [was]. Hij heeft aan de heer Tas mede-
gedeeld,, dat hij voor niets zou terugdeinzen. Tijdens hun gezamen-
lijkee reis naar Engeland had Jambroes 'de zaak reeds afgeschreven'. 
Jambroess had niet het idee, toen hij naar Engeland overstak dat hij 
eenn grote inzet deed, daar zijn leven, wanneer hij in Nederland zou 
zijnn gebleven, ook niet veel meer waard was. Daarom lokte het hem 
aan,, toen hij te Londen was aangekomen, weer iets bijzonders te 
kunnenn doen.79 

Menn zou verwachten dat Engelandvaarders, zeker diegenen die in Ne-
derlandd om hun verzetswerk gezocht werden, blij waren dat zij vrij ge-
biedd bereikt hadden en niet direct stonden te popelen om terug te gaan. 
Maarr juist verzetsmensen bleken daartoe vaak bereid en hadden soms 
tott in details uitgewerkte ideeën over wat hun taak als agent zou kunnen 
zijn.. De 48-jarige Walrave van Krimpen, machinist bij de NS, had in Ne-
derlandd wapens en munitie verzameld voor de OD (Ordedienst). Door-
datt arrestatie dreigde, had hij - met bloedend hart - besloten vrouw en 
vij ff  kinderen achter te laten en de wijk naar Engeland te nemen. Na een 
geslaagdee tocht over de Noordzee kwam hij inn november 1941 in Londen 
aan.. Daar zette hij direct alles op alles om als agent naar Nederland te 
wordenn teruggestuurd. In diverse brieven aan de CID zette hij uiteen dat 
hijj  met een groot aantal wapens moest worden gedropt op een door hem 
aangeduidee plaats 

waarr Duitschers noch N S B 'ers aanwezig zijn, doch wel een onge-
veerr 1000 vastberaden mannen, gediend hebbende bij het Neder-
landschee leger, welke goed en bloed over hebben voor de goede 
zaakk [...]. Door mij bedoelde verzetsgroep is in het bezit van enkele 
auto's,, motorfietsen en minstens 3 mitrailleurs met munitie [...]. 
Hopendee op uwe hooge medewerking in deze teneinde mijn ideaal 
waarmedee ik naar Engeland kwam niet in rook te zien vervliegen, 
tekenn ik...80 
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All  zijn mooie plannen ten spijt werd de wens van Van Krimpen niet ver-
vuld.. Hij was veel te oud om gedropt te kunnen worden. Zelfs bij jonge 
mensenn deden zich al ongelukken voor bij het parachutespringen. Voor 
mensenn boven de veertig was dit geen haalbare kaart.81 Ook voor militai-
ree dienst was Van Krimpen echter te oud, zodat hij zich ten einde raad als 
vrijwillige rr bij de Prinses Irene Brigade meldde. Vandaaruit werd hij op 
eigenn verzoek als kanonnier overgeplaatst naar de marine. Hij sneuvelde 
opp 26 maart 1943, toen de Prins Willem 111 waarop hij voer, werd getorpe-
deerd.82 2 

Eenn verzetsachtergrond kon iemand trouwens ook ongeschikt maken 
voorr uitzending als agent, vooral als de Duitsers in het bezit waren van 
zijnn signalement en zijn foto in het Politie Opsporingsblad had gestaan. 
Vann de 108 uitgezonden Engelandvaardersagenten had 28 procent ver-
zetswerkk gedaan (variërend van het rondbrengen van illegale blaadjes 
tott zwaargewapend verzet). 

Eénn Engelandvaarder, de toen 22-jarige Leidse student RL. baron 
d'Aulniss de Bourouill, heeft heel nauwgezet in zijn dagboek onder woor-
denn gebracht waarom hij agent wilde worden. Hij had daar ook alle tijd 
voor,, omdat het - om redenen die nog ter sprake komen - maar liefst an-
derhalff  jaar duurde voordat hij eindelijk werd uitgezonden. D'Aulnis 
kooss voor het agentenwerk uit loyaliteit tegenover zijn vrienden uit het 
verzett en ook tegenover het Engelse volk, waarvan hij de stoïcijnse vech-
tersmentaliteitt zeer was gaan bewonderen. Verder vond hij, dat hij die als 
baronn zijn titel van de Kroon had, de Kroon naar beste weten hoorde te 
dienen.. Heel eerlijk gaf hij toe dat ook ijdelheid een drijfveer was en dat 
hett hem wel aantrok na de oorlog met een onderscheiding (de Militair e 
Willems-orde)) rond te kunnen lopen. Daarnaast was het voor hem van 
belangg om door zijn agentenwerk zijn lot in eigen hand te kunnen ne-
men: : 

Ikk ben bang voor vechten en geweld. Wat bij 't werk ook gebeure, ik 
zall  niet omkomen door een bombardement, een artilleriebeschie-
tingg of een vlammenwerper. Ik zal bovendien mijn lot niet aan een 
commandantt hoeven toevertrouwen, maar geheel mijn eigen oor-
logg voeren. 

Zij nn laatste motief werd ingegeven door de lange wachttijd die hem da-
nigg de keel uithing: 
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Enn tenslotte is het verduveld gek om door Holland rond te lopen 
tussenn de niets vermoedende Moffen en - wie weet - grappen met 
zee te maken over die'verdammte Englander'. Ik zal me in Holland 
zeerr thuis voelen, meer dan hier waar het me geweldig begint te 
vervelen.83 3 

Err was één vrouwelijke Engelandvaarder die voor dit werk opteerde: de 
31-jarigee KLM -stewardess Trix Terwindt.84 Sinds de capitulatie had zij di-
versee pogingen gedaan om naar Engeland te komen, maar tevergeefs. 
Toenn een verzetsorganisatie in maart 1942 aan haar vroeg een jonge cadet 
diee geen Frans sprak naar Engeland te begeleiden, greep zij haar kans. Na 
aankomstt in Engeland in augustus 1942 gaf zij te kennen te willen vech-
ten,, maar dat bleek tot haar grote teleurstelling niet mogelijk voor een 
vrouw.. Meer dan een baan als secretaresse bij een of ander ministerie zat 
err voor haar niet in. Toen de Britse kapitein Airey Neave, niet lang daar-
voorr zelf ontsnapt uit het krijgsgevangenkamp Colditz, haar vroeg als 
agentee voor M19 naar Nederland terug te gaan en een ontsnappingslijn 
voorr Britse piloten te organiseren, nam zij dit voorstel met beide handen 
aan.. Op 13 februari 1943 werd zij boven Nederland gedropt en direct door 
hett Duitse'ontvangstcomité' ingerekend.85 

Dee werving van de agenten gebeurde vooral in het begin van de oorlog 
niett erg systematisch en maakt een weinig professionele indruk. Zo kwa-
menn Aart Homburg, Cor Sporre en Willem de Waard die in maart 1941 
mett een bootje via de Noordzee waren aangekomen, na gesprekken met 
anderenn op het idee om zich als agent aan te melden. Via prins Bernhard 
werdenn zij doorverwezen naar officieren van de so E. Van deze drie werd 
Dee Waard ongeschikt bevonden, Homburg en Sporre werden in septem-
berr 1941 samen gedropt.86 

Meestall  vond de werving echter plaats in de Patriotic School, toen Pin-
too daar nog als ondervrager werkte. Later verhuisde Pinto naar de Ne-
derlandsee Politie-Buitendienst en legde hij daar geschikte kandidaten de 
vraagg voor of ze bereid waren om als agent naar Nederland terug te ke-
ren.. Weer is het verslag van de Parlementaire Enquêtecommissie (PEC) 
1940-19455 die in een poging het Englandspiel te ontrafelen veel aandacht 
aann dit soort zaken besteedde, een rijke bron. Bij de beoordeling van de 
getuigenissenn voor de PEC over de geheime diensten past overigens wel 
enigee terughoudendheid, omdat deze wellicht beïnvloed zijn door ken-
niss van de noodlottige afloop van het Englandspiel. Niettemin is het mo-
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gelijk,, dat agenten inderdaad zo geworven zijn als hier door getuigen 
werdd verteld. Een van die getuigen was de al eerder genoemde Louis Tas. 
Volgenss zijn verklaring stelde Pinto hem en Jambroes (ieder apart) voor 
omm een 'speciale opdracht' aan te nemen, omdat zij 'zeer intelligent wa-
renn en zich goede vaderlanders hadden betoond'. Tas hield zich ondanks 
dezee 'vleierij' op de vlakte. Hij was broodmager door verblijf in diverse 
Spaansee gevangenissen en wilde eerst aansterken. Jambroes vertelde 
hemm vlak daarna echter dat hij direct 'ja' had gezegd.87 

Behalvee vleierij schijnt er ook wel eens psychische druk te zijn toege-
pastt om weifelende kandidaten over de streep te trekken. Zo herinnerde 
mw.. M.H. Jones-Maks die zowel onder Van 't Sant als Derksema als se-
cretaressee bij de c i D werkte, zich dat 'de jongens' onder druk werden ge-
zett door quasi-terloopse opmerkingen als'Ben je soms bang?'88 

Bijj  veel Engelandvaarders waren echter geen speciale overredingstac-
tiekenn nodig. Gerbrands bijvoorbeeld werd met vele anderen simpelweg 
voorr militaire ondervragingen vanuit Wolverhampton naar Londen ge-
roepen.. Dat was - zo zei hij na de oorlog -'camouflage'. De bedoeling was 
agentenn te werven voor een 'opdracht-Nederland': 

Voorzoverr ik heb kunnen constateren heeft haast ieder van ons het 
aanbodd aangenomen. Wij waren in die tijd van de ondervraging 
mett een stelletje van ongeveer 18 man. Ik heb het vermoeden dat 
hett aan iedereen gevraagd is.89 

Ditt soort uitspraken doet de vraag rijzen op grond van welke capacitei-
tenn geselecteerd werd. Het best zijn wij hierover ingelicht met betrekking 
tott Bi, omdat het hoofd van deze dienst, J.M. Somer, zijn herinneringen 
aann deze periode uitgebreid te boek heeft gesteld.90 Volgens Somer was 
eenn goede fysieke conditie een allereerste vereiste. Daarnaast waren een 
juistee psychische gesteldheid en een goed verstand noodzakelijk. Men-
senn bij wie deze eigenschappen ontbraken werden - ook al waren zij nog 
zoo gemotiveerd - afgewezen.91 Wanneer we de achtergrond van de groep 
Engelandvaarderss die agent werd nader bekijken, valt op dat zij door-
gaanss jong waren (gemiddelde leeftijd is 24,5 jaar) en dat zij uit diverse 
beroepssferenn afkomstig waren, variërend van rechtenstudent, mare-
chausseee en ingenieur tot timmerman, zeeman en fabrieksarbeider. 

Dee allereerste agenten werden volledig door de Engelsen opgeleid en 
zagenn na het moment van werving geen enkele Nederlander meer. Met de 
komstt van het B I veranderde dat. De aspirant-agenten werden samenge-
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brachtt in een huis vlak bij Londen, Huize Anna, dat onder Nederlandse 
leidingg stond. Nog steeds was de opleiding echter in Engelse handen. Die 
opleidingg omvatte onder meer telegrafie, codeleer, militaire organisatie, 
'onopvallendd optreden in vijandelijk gebied' en parachutespringen. 
Daarnaa volgde opleiding tot 'organiser' of 'w(ireless)/T(ransmitter)-
operator'.. De eerste had tot taak als organisator verzetsnetwerken te bou-
wen,, de tweede als telegrafist het zendcontact met Engeland tot stand te 
brengenn en te onderhouden. Voor de functie van organiser werden 
meestall  mensen met een academische opleiding of officieren uitgeko-
zen.. Lager opgeleiden, vaak marinemensen die al enige ervaring met sei-
nenn hadden, werden opgeleid tot W/T-operator. Sabotageagenten van 
hett BBO kregen naast de algemene opleiding extra vaardigheden aange-
leerdd zoals het omgaan met wapens en springstoffen, inbreken en de 'si-
lentt killing'-methode. Hier bestond een koppel agenten uit een organiser 
enn een 'instructor' (wapeninstructeur). Slechts een klein deel van de leer-
ling-agentenn werd daadwerkelijk ingezet, althans bij BI. Somer noemt 
eenn afvalpercentage van 30 procent tijdens de vooropleiding, terwijl nog 
eenss 20 procent niet door de eindopleiding kwam. Een van de struikel-
blokkenn was bijvoorbeeld om binnen zeer korte tijd de vereiste seinsnel-
heidd van 15 a 20 lettergrepen per minuut onder de knie te krijgen. Agent 
Dee Bloois werd vooral door dit lesonderdeel tot wanhoop bracht. Somer 
herinnertt zich hoe De Bloois op een gegeven moment met de seinsleutel 
onderr zijn hoofdkussen sliep en opmerkte dat 'zijn kop harder was dan 
dee kei' (waarmee hij de'key' bedoelde).92 

Eenn ander lesonderdeel dat problemen kon geven was 'security', dat het 
bestee met geheimhouding of beveiliging kan worden aangeduid. Een 
aankomendd agent die met buitenstaanders over zijn opdracht sprak was 
duidelijkk niet geschikt voor zijn vak. In 1941, de tijd dat Derksema de 
scepterr zwaaide bij de CID, was voor dit soort aspecten - eufemistisch 
uitgedruktt - weinig aandacht. Dit lag niet alleen aan de agenten zelf, 
maarr ook aan de gebrekkige organisatie. Met name het feit dat spionage 
enn contraspionage in één dienst gecombineerd werden gaf aanleiding tot 
problemen.. Zo wist mw. Jones-Maks de Parlementaire Enquêtecommis-
siee ook te vertellen dat in de wachtkamer op Eaton Square, waar destijds 
dee CID gevestigd was, openlijk over 'jongens die teruggingen' gesproken 
werd.933 Bij het Bureau MVT onder leiding van De Bruyne was de toestand 
niett veel beter. Het feit dat Tas nog contact had met Jambroes nadat de 
laatstee had toegezegd geheim agent te worden, is veelzeggend. Louis 
d'Aulnis,, die eigenlijk in 1942 door dit bureau zou worden uitgezonden, 
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vondd de organisatie zó amateuristisch, dat hij 'onder het voorwendsel 
vann extreme angstdromen vroeg te worden teruggeplaatst bij de Prinses 
Irenee Brigade.'94 Pas veel later, in juni 1943, zou D'Aulnis voor BI, een 
dienstt waarin hij wél vertrouwen had, naar bezet Nederland terugkeren. 

Inderdaadd had de leiding van BI, dat begin 1943 met de werving van 
agentenn startte, meer oog voor het belang van een strikte geheimhou-
ding,, maar ook hier schoot men wat dit betreft tekort. Grisnigt en Lette-
boerr herinneren zich hoe zij de tijd vóór hun opleiding begon in afzon-
deringg in Londen doorbrachten en in die tijd een schuilnaam uit hun 
hoofdd moesten leren. Onder die naam moesten zij zich aan hun mede-
leerling-agentenn voorstellen. Toen het moment daar was bleken zij ech-
terr de meeste andere agenten met naam en toenaam te kennen, omdat zij 
allenn afkomstig waren uit één groep Engelandvaarders die voor een deel 
samenn de reis naar Engeland had gemaakt en tegelijk in Londen was aan-
gekomen.95 5 

Alweerr valt dit de agenten zelf niet aan te rekenen, maar duidt het op 
foutenn in de organisatie. Somer zelf geeft grif toe dat er bij BI op twee 
manierenn tegen de basisprincipes van de security werd gezondigd. Ten 
eerstee doordat agenten vooraf door de 'zeef'van de Politie-Buitendienst 
(PBD)) gingen en militair geregistreerd werden bij het ministerie van 
Oorlog,, zodat hun namen bekend werden. De tweede fout was dat alle 
agentenn in één opleidingscentrum (Huize Anna) bijeen werden ge-
bracht,, terwijl het beter zou zijn geweest elke agent apart op te leiden 
zonderr dat hij ooit met zijn collega's in contact kwam. Beide fouten wa-
renn volgens Somer niet te vermijden: militaire registratie was verplicht, 
ondervragingg door de PBD was noodzakelijk om onbetrouwbare ele-
mentenn uit te sluiten en alle agenten (niet alleen de Nederlandse, maar 
ookk die van andere nationaliteiten) apart onderbrengen en opleiden was 
onmogelijk.. Daarvoor ontbrak het in Londen aan voldoende woongele-
genheid,, instructeurs en vooral: tijd.96 

Nietteminn heeft het later opgerichte BBO geprobeerd deze valkuilen te 
vermijden.. Zo probeerde men als 't maar enigszins kon kandidaten af te 
zonderenn vóórdat zij door de PBD gehoord waren. Met dat doel haalden 
zijj  Engelandvaarders rechtstreeks uit de Patriotic School.97 En was een 
Engelandvaarderr zelf op het idee gekomen om verdere ondervraging te 
omzeilen,, dan was BBO er als de kippen bij om zo iemand aan te werven. 
Ditt overkwam Maarten Cieremans en Wim Hoogewerff, die na ontslag 
uitt de Patriotic School naar de Nederlandse autoriteiten werden doorge-
stuurd,, maar in plaats daarvan op eigen houtje Londen in trokken. In 
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Oranjehavenn werden zij door een officier van B B O gerekruteerd en direct 
opp een hotelkamer afgezonderd.98 BBO maakte gebruik van diverse (En-
gelse)) opleidingscentra, onder meer in Lincoln, Surrey en nabij Ox-
ford.*» » 

Werdd een agent door een Britse organisatie (MI 6 of so E) uitgezonden, 
dann werd hij titulair tot luitenant bevorderd. Bij het Nederlandse BI was 
menn iets zuiniger en werd een agent bevorderd tot sergeant (mits hij niet 
all  een hogere rang bezat), BBO hield het Britse systeem aan en bevorder-
dee de agenten (in ieder geval de organisers) zodra zij succesvol gedropt 
warenn tot luitenant. Een andere formaliteit die voor het vertrek geregeld 
moestt worden was de ondertekening door de betrokken agent van een 
verklaring,, waarin hij akkoord ging met uitbetaling door de staat van 
ƒ15.000,-- aan zijn nabestaanden wanneer hij in de uitoefening van zijn 
werkk zou omkomen. Dat het gevaarlijk was, wat zij gingen doen, dat wis-
tenn deze agenten. Dat zij bij arrestatie door de Duitsers niet op een be-
handelingg als krijgsgevangene hoefden te rekenen, dat wisten zij ook. 
Datt de pakkans in Nederland echter zeer hoog was, onder andere door 
hunn gebrekkige valse papieren en de geavanceerde Duitse apparatuur 
omm zenders uit te peilen, dat wisten zij niet.100 En dat een groot deel van 
henn door verraad zelfs direct na de landing door de Duitsers zou worden 
ingerekend,, dat wisten zij uiteraard ook niet. 

Vann de 108 uitgezonden Engelandvaarderagenten zijn er 51 omgekomen, 
bijnaa de helft dus. Van die 51 zijn er 8 direct bij de dropping omgekomen, 
omdatt het vliegtuig dat hen zou afzetten werd neergeschoten of omdat 
zijj  ongelukkig terechtkwamen, zoals bijvoorbeeld de BBO-agent Johan 
Greidanus,, die op 11 april 1945 in de Loosdrechtse plassen viel en ver-
dronk.1011 Van de overige 43 agenten zijn er 3 in een vuurgevecht tijdens 
hunn arrestatie gesneuveld en 1 verdronk tijdens een poging om met een 
bootjee over de Noordzee naar Engeland terug te keren. Twaalf agenten 
zijnn in Nederland gefusilleerd, onder andere als represaillemaatregel na 
dee aanslag op de Duitse politiechef Rauter in maart 1945, Een groep van 
277 ten slotte liet het leven in Duitse concentratiekampen en gevangenis-
sen.. Hieronder bevonden zich de vele agenten, die als gevolg van het 
Englandspiell  direct na aankomst in Nederland waren gearresteerd. Op 6 
septemberr 1944 werd een groot deel van deze groep naar Mauthausen af-
gevoerd.. In de steengroeve in dit kamp werden zij gedwongen zware gra-
nietblokkenn over een steile trap, bijgenaamd 'de trap des doods' naar bo-
venn te sjouwen. Binnen twee dagen na aankomst werden zij allen op 
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Engelandvaarderr en geheim agent Bram Grisnigt in 1945, na terugkeer uit 

hett concentratiekamp Ravensbrück. Foto: privé-collectie R.A. Grisnigt. 

beestachtigee wijze vermoord.102 Trix Terwindt ontkwam aan dit lot. Zij 
wass al in mei 1944 vanuit de gevangenis in Haaren naar het vrouwen-
kampp Ravensbrück overgebracht. In januari 1945 werd zij naar Maut-
hausenn overgeplaatst, waar zij ternauwernood de bevrijding haalde.103 

Aann de nabestaanden van de omgekomen agenten werd door de Staat 
derr Nederlanden ƒ15.000,- uitbetaald en een postume onderscheiding 
aangeboden.. Degenen die hun missie tot een goed einde hadden ge-
brachtt en degenen die hun arrestatie en daaropvolgende gevangenschap 
haddenn overleefd werden eveneens gedecoreerd. Verder was er nauwe-
lijk ss sprake van enige financiële of sociale ondersteuning. Zelfs de hogere 
militairee rang, met bijbehorende honorering, die hun bij uitzending was 
toegekendd werd na de oorlog zonder pardon teruggedraaid. Grisnigt, net 
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terugg uit het concentratiekamp, was onaangenaam verrast toen hij 
merktee dat hij bij demobilisatie in september 1945 weer als dienstplichtig 
soldaatt te boek stond: 

Uitzendingg en honorering naar Nederland was als sergeant. Na de-
mobilisatiee was Defensie ineens alles vergeten, want - zo zeiden ze -
B11 viel buiten de normale gang van zaken. Ik heb zelfverder geen 
actiee ondernomen. Maar een ontgoocheling was het wel.104 

Samenvatting Samenvatting 

Engelandvaarderss kwamen naar Engeland om de Nederlandse regering 
inn ballingschap hun diensten aan te bieden of op een of andere wijze bij 
tee dragen aan de strijd tegen nazi-Duitsland. Op drie manieren zijn zij 
doorr de Nederlandse regering bij deze strijd ingeschakeld: als militairen, 
alss burgers en als geheim agenten. 

Dee meeste Engelandvaarders zijn als militair actief geweest. Dit vloei-
dee voort uit het gegeven dat de gevluchte Nederlandse regering in de zo-
merr van 1940 besloot om met een eigen Nederlandse krijgsmacht deel te 
nemenn aan de geallieerde oorlogvoering tegen Duitsland en daartoe de 
dienstplichtt afkondigde. Deze dienstplicht was gericht op Nederlanders 
diee buiten het bezette vaderland verbleven. 

Mett de komst van Engelandvaarders, Nederlanders die uit bezet Ne-
derlandd wisten te ontsnappen, kreeg de regering dus de beschikking over 
extraa manschappen waarop niet in eerste instantie was gedoeld. Kwanti-
tatieff  stelde die toevloed van extra manschappen niet veel voor (in totaal 
hebbenn immers slechts ongeveer 1700 Nederlanders Engeland kunnen 
bereiken),, maar kwalitatief was zij niet zonder betekenis. 

Omdatt Engelandvaarders de bezetting aan den lijve hadden onder-
vonden,, waren zij meer gemotiveerd voor de strijd om de bevrijding van 
Nederlandd dan (sommigen van) de militairen die in mei 1940 naar Enge-
landd waren overgestoken. 

Dee onverwachte steun van Engelandvaarders werd door het militaire 
establishmentt in Londen met (gematigd) enthousiasme ontvangen, 
maarr dit vertaalde zich niet in een door Engelandvaarders gewenste 
apartee militaire status, die van vrijwilliger . Ook was er weinig begrip en 
aandachtt voor hun specifieke problemen wanneer zij eenmaal boven of 
inn bezet gebied werden ingezet. 
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Wanneerr de militaire achtergrond van Engelandvaarders onder de 
loepp wordt genomen, valt op dat zich onder hen weinig beroeps- en re-
servemilitairenn bevonden en dat het vooral jonge, nog niet eerder in 
dienstt geweest zijnde Nederlanders waren die zich geroepen voelden de 
geallieerdee gelederen te komen versterken. 

Engelandvaarderss zijn voornamelijk bij de marine en de landmacht te-
rechtgekomen.. Een iets kleiner aantal werd actief bij de luchtmacht, die 
toenn nog geen afzonderlijk wapen vormde. Kleinere groepen werden in-
gezett bij de koopvaardij en het KNIL . 

Eenn klein aantal Engelandvaarders heeft in een burgerfunctie inspan-
ningenn voor de oorlogvoering geleverd. Het ging hier vooral om admini-
stratievee functies bij de ministeries in Londen. Ook enkele van de 48 
vrouwelijkk Engelandvaarders hebben hier emplooi gevonden. 

Eenn enkele vrouwelijke Engelandvaarder sloot zich aan bij een van de 
militairee vrouwenkorpsen, die vanaf eind 1943 naar Engels voorbeeld 
werdenn opgericht. Van deze korpsen is alleen het tot de landmacht beho-
rendee Vrouwen Hulp Korps (VHK) nog tijdens de oorlog in Nederland 
actieff  geweest. 

Naarr verhouding veel Engelandvaarders hebben zich bereid verklaard 
omm als geheim agent naar Nederland terug te keren: van de in totaal 180 
Nederlandsee geheim agenten die - voorzover bekend - vanuit Engeland 
zijnn uitgezonden waren er 108 Engelandvaarders (onder wie één vrouw). 
Zijj  werden hiervoor als de meest geschikte kandidaten gezien, omdat zij 
noodzakelijkk geachte kennis van bezet gebied bezaten. Bovendien waren 
zijj  door hun ervaringen met het leven tijdens de bezetting meer dan an-
derenn gemotiveerd om dit gevaarlijke werk op zich te nemen. De conse-
quentiee was echter wel dat Engelandvaardersagenten in vergelijking met 
Engelandvaarderss die als militair of burger werden ingezet onevenredig 
grotee verliezen hebben geleden. Bijna de helft van de Engelandvaarders 
diee geheim agent werd heeft dit met zijn leven moeten bekopen. 
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