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Hett beeld van de Engelandvaarder 

Hett beeld dat mensen van Engelandvaarders hebben varieert met de tijd 
enn de leeftijd. Kinderen hebben geen enkel beeld bij het woord 'Enge-
landvaarders',, 'oudere jongeren' weten dat de term iets met de Tweede 
Wereldoorlogg te maken heeft en noemen al snel de film  Soldaat van 
OranjeOranje (gebaseerd op het gelijknamige boek van E. Hazelhoff Roelfze-
ma).. Mensen in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar associëren de term 
-- vooral als zij van protestantse huize zijn - vrijwel direct met de oor-
logsromanss van K. Norel, die zij als kind lazen. Ouderen hebben het 
scherpstt omlijnde beeld van Engelandvaarders; omdat zij de oorlog zelf 
hebbenn meegemaakt blijf t een verwijzing naar boeken of films bij hen 
veelall  achterwege. Wel ontbreekt vaak ook bij hen kennis over de achter-
grondenn en vluchtwegen van Engelandvaarders. Zo is het een wijdver-
breidd misverstand dat alle Engelandvaarders letterlijk naar Engeland ge-
varenn zijn, met een bootje over de Noordzee, terwijl dit in werkelijkheid 
maarr een betrekkelijk kleine groep betrof. 

Datt de generaties die de oorlog bewust hebben meegemaakt of vlak 
daarnaa geboren werden het duidelijkste beeld van Engelandvaarders be-
zitten,, is natuurlijk niet verrassend. In dit hoofdstuk zal geprobeerd wor-
denn de beeldvorming rond Engelandvaarders zowel tijdens als na de oor-
logg te volgen en te analyseren. Hoe is die beeldvorming tot stand geko-
men,, wie hebben eraan bijgedragen, welke accenten werden er in gelegd 
enn in hoeverre komt het gevormde beeld overeen met de werkelijkheid? 
Daarbijj  worden vier perioden onderscheiden: 1.1940-1945; 2.1945-195°; 
3.1950-1970;; 4.1970-heden. 

Dezee periodisering loopt parallel aan de reeds meermalen opgemerkte 
veranderingenn in de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in het alge-
meen.. Daarin valt een golfbeweging waar te nemen: veell  belangstelling 
voorr en dus veel publicaties over de oorlog in de jaren 1945-1950» afne-
mendee interesse, culminerend in een diep stilzwijgen in de jaren vijfti g 
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enn eerste helft jaren zestig, en een weer toenemende en nog steeds aan-
houdendee preoccupatie met de Tweede Wereldoorlog vanaf 1965/1970.1 

Dee publicaties van en over Engelandvaarders volgen nagenoeg hetzelfde 
patroon.. Van de ruim 50 publikaties van Engelandvaarders zelfbijvoor-
beeldd dateert er slechts één titel uit de oorlog zelf, stammen er vier uit de 
eerstee vijfjaar na de oorlog, vijf uit de periode 1950-1970 en de rest werd 
gepubliceerdd na 1970. 

Dee beeldvorming door Engelandvaarders zelf vond haar weerslag in 
memoires,, autobiografieën, dagboeken, brieven, reisverslagen en inter-
views;; die door anderen in biografieën, romans, jeugdboeken, films en in 
dee officiële geschiedschrijving. Historici hebben tot nu toe weinig aan-
dachtt aan Engelandvaarders besteed. Biografen, beoefenaars van fictie 
enn cineasten des te meer. Maar het grootst in aantal zijn de persoonlijke 
getuigenissenn van Engelandvaarders zelf. 

Dee historicus Jacques Presser was een van de eersten die, eind jaren 
vijftig ,, het belang van persoonlijke getuigenissen als historische bron 
onderkendee en er ook een term voor bedacht: 'egodocumenten'. Gebruik 
vann dit type bronnen verleende het geschiedbeeld in Pressers visie een 
extraa dimensie: het betekende de introductie van het 'menselijk element' 
enn 'het menselijk drama', het kon 'dode stof verlevendigen' en het was een 
hulpmiddell  om abstracte historische processen inzichtelijker te maken 
off  zoals Presser het formuleerde 'duidelijker op het projectiescherm der 
verbeelding'' te krijgen.2 Ondanks dit enthousiasme was Presser niet 
blindd voor de nadelen van egodocumenten en moest hij erkennen dat 
dezee bronnen door selectie, stilering en verfraaiing vaak onbetrouwbaar 
zijn.. Sinds Presser deze woorden schreef, heeft de vraag naar het waar-
heidsgehaltee van egodocumenten historici en psychologen danig bezig-
gehouden.. Zij onderzochten de werking en het falen van het menselijk 
geheugen.. Ook toonden zij aan dat memoires - zeker wanneer zij vele ja-
renn later worden opgetekend - onvermijdelijk zijn geschreven met de 
kenniss van later. 

Wanneerr men onderzoek doet naar beeldvorming - in dit geval die 
rondd Engelandvaarders - blijken deze beperkingen of nadelen van ego-
documentenn juist een groot voordeel te zijn: zij laten zien hoe Engeland-
vaarderss in diverse levensfasen op hun Engelandvaart terugkeken, tij -
denss of vlak na de oorlog of pas veertig, vijfti g jaar later. Zij laten ook zien 
hoee in de loop der jaren accentverschuivingen zijn opgetreden, hoe het 
beeldd van de tocht naar Engeland door opvattingen uit latere jaren werd 
gekleurd.. Egodocumenten bieden, kortom, juist veel inzicht in de tot-
standkomingg en verdere ontwikkeling van de beeldvorming. 
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1940-1945'-1940-1945'- 'Ferine jongens, stoere knapen 

Watt de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting over Engelandvaar-
derss te weten kwam was, voorzover de berichtgeving van de Duitsers af-
komstigg was, heel beperkt en eenzijdig. Ontsnappingen naar Engeland 
vondenn uiteraard plaats in het geheim en wanneer die uitlekten, was het 
meestall  faliekant misgegaan. In hoofdstuk 4 werd al uitgebreid beschre-
venn hoe pogingen om Nederland zonder Duitse toestemming te verlaten 
mett het doel zich bij de geallieerden te voegen door de bezetter werden 
aangemerktt als Feindbegünstigung. De bestraffing van bij dit soort po-
gingenn gearresteerde Nederlanders werd in het eerste oorlogsjaar nog 
well  - bij wijze van afschrikwekkend voorbeeld - in de (gelijkgeschakel-
dee ) pers beschreven.3 Maar al snel vond de behandeling van dit soort 'po -
litiekee zaken' achter gesloten deuren plaats en bereikten berichten hier-
overr alleen via clandestiene weg de buitenwereld.4 Het enige waar het 
publiekk kennis van nam waren de lijsten met doodvonnissen, die in de 
krantenn werden gepubliceerd. 

Ookk zonder lezing van dit soort berichten was het uiteraard bekend 
datt er landgenoten waren die probeerden weg te komen. Zelfs de meest 
afzijdigee en ongeïnteresseerde Nederlander kon dit eenvoudig afleiden 
uitt de vele Duitse maatregelen en verbodsbepalingen, die unerlaubte 
Ausreisee moesten tegengaan. Waartoe diende anders de strenge grensbe-
waking?? En waarom anders werd bijna iedereen de toegang tot de kust-
strookk ontzegd en werd het bezit van een buitenboordmotor verboden 
verklaard? ? 

Aann het feit dat het desondanks Nederlanders lukte om door dit cor-
donn heen te breken en uiteindelijk zelfs Engeland te bereiken, werd door 
dee Duitsers vanzelfsprekend geen ruchtbaarheid gegeven. Radio Oranje 
zondd cryptische boodschappen uit, om familie of verzetsrelaties van En-
gelandvaarderss te laten weten dat zij goed waren aangekomen. Na de be-
houdenn aankomst van Jaap Burger, die in mei 1943 met tien anderen in 
eenn motorbootje de Noordzee overstak, luidde de boodschap bijvoor-
beeld:: 'De adelaar heeft elf veertjes verloren'. Voor het gros van de luiste-
raarss in bezet Nederland was dit een nietszeggende zin; voor Burgers fa-
miliee betekende dit afgesproken codebericht echter het einde aan hun 
onzekerheidd over het lot van Burger: de adelaar stond voor nazi-Duits-
land,, de elf veertjes voor elf Engelandvaarders.5 

Dee reden voor deze omzichtigheid is duidelijk: de bezetter luisterde 
mee.. Als bekend werd wie in Engeland waren aangekomen en op welke 
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wijzee zij waren ontsnapt, dan liepen familieleden en helpers van Enge-
landvaarderss gevaar gearresteerd te worden. Bovendien werden geheime 
vluchtroutess onbruikbaar voor diegenen die in de toekomst nog langs 
dezee weg zouden willen ontsnappen. In hoofdstuk 3 werd er al op gewe-
zen,, dat bijvoorbeeld het ontsnappen via Zweden voor niet-zeevarenden 
moeilijkerr werd, nadat een Engelandvaarder voor een Amerikaanse zen-
der,, Radio Boston, wat al te loslippig waren geweest. 

Zelfss in het vrije Engeland was geheimhouding geboden. Vanaf voor-
jaarr 1942 moesten alle Engelandvaarders een 'verklaring van geheimhou-
ding'' tekenen, waarin zij de Nederlandse veiligheidsdienst te Londen be-
loofdenn niet in de openbaarheid te brengen hoe zij uit bezet gebied waren 
ontsnapt.. Ook deze maatregel was bedoeld om achterblijvende familie 
enn helpers van Engelandvaarders te beschermen en vluchtroutes geheim 
tee houden. Betekende deze geheimhouding nu dat er ook van geallieerde 
zijdee tijdens de oorlogsjaren geen enkel bericht over Engelandvaarders 
naarr buiten kwam? Nee, daarvoor waren escapestories té goed bruikbaar 
inn propaganda ten behoeve van de Nederlandse c.q. geallieerde zaak. De 
Rijksvoorlichtingsdienstt (RVD) raakte hiervan al vroeg in de oorlog 
overtuigdd en werd op dit punt krachtig gesteund door de minister-presi-
dent,, Gerbrandy. Deze besliste al in 1941 dat er wél berichtgeving over 
Engelandvaarderss zou mogen plaatsvinden, maar - om aan bezwaren op 
hett terrein van de veiligheid tegemoet te komen - zodanig dat identiteit 
enn route niet zouden worden prijsgegeven.6 In de praktijk betekende dit 
datt alle artikelen c.q. teksten voor radio-uitzendingen vóóraf werden 
ontdaann van persoonsnamen en plaatsnamen en andere omschrijvingen 
diee Engelandvaarders en hun helpers voor de Duitsers herkenbaar zou-
denn maken. 

Dezee gecensureerde berichtgeving over Engelandvaarders in de pers 
enn op de geheime zenders die vanuit Londen uitzendingen voor bezet ge-
biedd verzorgden, vormde het begin van de beeldvorming rond deze 
groep.. Daarin voerden bewondering en leedvermaak de boventoon: be-
wonderingg voor de moed en inventiviteit van Engelandvaarders, die 
veelall  op gevaarlijke en spectaculaire wijze waren ontsnapt en leedver-
maak,maak, omdat deze mensen de Duitsers te slim af waren geweest. Heel 
duidelijkk is dat te zien aan de toonzetting van escapestories die in Engelse 
krantenn werden gepubliceerd. Toen een groep van acht Engelandvaar-
derss in april 1942 ontkwam door zich in IJmuiden als verstekeling aan 
boordd van een vissersboot te verstoppen en vervolgens met schip en be-
manningg naar Engeland te varen, schreef de Daily Express: 
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Eightt Dutch patriots, all wanted by the Gestapo in Holland a few 
weekss ago have reported to their Government in London each with 
aa broad grin. 
'Wee came in an icebox', one of them told me yesterday. The full sto-
ryy is a drama of a littl e boat rocking at night in a rough North Sea.7 

Ookk de liefde voor koningin en vaderland werd breed uitgemeten. Het 
verhaall  over de Engelandvaarders die in april 1941 de Noordzee oversta-
kenn en zowel voor koningin Wilhelmina als voor de Britse koningin Eli-
zabethh tulpen hadden meegenomen (zie hoofdstuk 3) leende zich daar 
uitstekendd voor. Vier maanden nadat de bloemen door de Nederlandse 
ambassadeurr in Londen bij beide vorstinnen waren bezorgd berichtte de 
DailyDaily Mail onder de kop 'Smuggled tulips to two queens': 

AA bunch of withered red and white streaked tulips were recently 
presentedd to QueenWilhelmina. They meant more to her than the 
finestfinest bouquet that ever came out of aLondon or Paris florist shop. 
Theyy were grown on her native soil. To get them here a small band 
off  loyal Dutchmen dared the vigilance and vengefulness of the 
Gestapoo and the German army of occupation in Holland...8 

Maarr dit soort berichten in Engelse kranten bereikte de mensen in bezet 
Nederlandd natuurlijk niet. Voor informatie van geallieerde zijde waren 
zijj  afhankelijk van de BBC Home Service en de Nederlandse zenders Ra-
dioo Oranje en De Brandaris. In mindere mate werd ook geluisterd naar 
dee al genoemde Amerikaanse zender in Boston. Voor de beeldvorming 
rondd Engelandvaarders tijdens de oorlog is het dus van belang te bekij-
kenn hoe deze groep in radio-uitzendingen werd belicht. Er waren in be-
zett Nederland 1,2 miljoen mensen met een radiotoestel. Nadat de bezet-
terr in het voorjaar van 1943 had verordonneerd dat iedereen zijn toestel 
moestt inleveren, slonk dat aantal aanzienlijk. Desondanks bleven er cir-
caa 300.000 luisteraars over: zij hielden hun radiotoestel achter.9 

Bijj  het onderzoek naar het beeld van Engelandvaarders in radio-uit-
zendingenn heb ik mij uit praktische overwegingen beperkt tot Radio 
Oranjee en De Brandaris. De door deze stations uitgezonden teksten zijn 
bewaardd gebleven en kunnen in het NIOD worden ingezien. 

Inn totaal is er tijdens de bezettingsjaren in 57 uitzendingen van Radio 
Oranjee en De Brandaris aandacht aan Engelandvaarders besteed of door 
off  met Engelandvaarders gesproken. Dit gebeurde meestal zonder 
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naamsvermeldingg of slechts aanduiding door middel van initialen. 
Wanneerr Engelandvaarders zelf het woord voerden, ging dit lang niet al-
tijdd over hun ontsnapping, maar over hun indruk van Londen of over 
hett deel van de krijgsmacht waarbij zij waren ingedeeld. Op 5 juni 1943 
hadd Radio Oranje bijvoorbeeld'Een vrouwelijke Engelandvaarder in op-
leidingg bij de AT s' voor de microfoon, op 31 juli was het de beurt aan een 
Engelandvaarder-parachutistt en op 9 oktober van dat jaar sprak een En-
gelandvaarder-vlieger. . 

Vaakk ging het echter niet om Engelse aangelegenheden, maar om za-
kenn die op dat moment in bezet Nederland aan de orde waren. Zo hield 
Engelandvaarderr Jan Linzel op 16 oktober 1941 een tirade tegen de be-
ruchtee NSB-journalist en radiospreker Max Blokzijl en sprak op 7 juli 
19433 een 'Engelandvaarders-deskundige' op het gebied van sociale verze-
kering.. Onderwerp van zijn praatje was: opheffing der werklozenkassen 
doorr het Nederlands Arbeidsfront. En op 6 maart 1943 was de avonduit-
zendingg getiteld: 'Stemmen uit bezet gebied'. Een paar mannelijke en 
vrouwelijkee Engelandvaarders voerden een hoorspel op, waarbij steeds 
weerr andere groepen uit de Nederlandse samenleving werden opgeroe-
penn tot verzet. Ambtenaren moesten zorgen voor een zo groot mogelijke 
administratievee verwarring, arbeiders werden geacht de werkzaamhe-
denn te traineren en te saboteren en iedere Nederlander had de plicht om 
landgenotenn die door de Duitse onderdrukking in moeilijkheden waren 
geraaktt ('jong of oud, man of vrouw, jood of niet-jood') niet alleen met 
woorden,, maar ook met daden te helpen. Het Londense Vrij  Nederland 
schreeff  naar aanleiding van deze uitzending: 

Dee toespraken zullen velen in bezet gebied hebben ontroerd en 
jongee mensen het gevoel hebben gegeven: Als wij ook eens in Enge-
landd mochten aankomen...10 

Off  de Nederlandse bevolking echt zo ontroerd was, is de vraag. Radio 
Oranjee werd vooral in 1940 en 1941 door veel luisteraars beoordeeld als 
saai,, slap, drammerig en 'niet goed op de hoogte'. Dat verbeterde nadat 
Radioo Oranje op 2 november 1942 met de strijdbare zeemanszender De 
Brandariss was gefuseerd, maar ook daarna was er nog kritiek.11 De histo-
ricaa Annie Romein schrijft bijvoorbeeld in haar memoires dat zij de B BC 
prefereerdee boven Radio Oranje, omdat zij de Engelse zender'neutraler' 
vond.12 2 

Waaromm Radio Oranje overigens Engelandvaarders voor de micro-
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foonn haalde is duidelijk: het had tot doel de achterblijvers een hart onder 
dee riem te steken, te laten zien dat Nederlanders, die eens ook onder het 
Duitsee juk zuchtten, nu in het vrije Londen waren. Vijf maal werden En-
gelandvaarderss rechtstreeks over hun ontsnapping geïnterviewd: vier 
maall  voor Radio Oranje en één maal voor De Brandaris. Opvallend is 
hierr het overwicht van de varende Engelandvaarders: vier van de vijf in-
terviewss waren met jonge jongens die in een bootje (één keer zelfs met 
eenn kano) de Noordzee waren overgestoken. 

Opp 20 februari 1941 sprak Robert Kiek van Radio Oranje met Kees van 
Eendenburgg en Fred Vas Nunes, die met nog een metgezel (K. Michiel-
sen)) acht maanden eerder in een zeilbootje vanaf het strand van Noord-
wijkk ontsnapten en als eerste Engelandvaarders aankwamen.13 Op 2 ok-
toberr 1941 interviewde Lou de Jong drie van een groep van acht Enge-
landvaarders.144 Zij waren op 3 september met een kleine motorboot 
vanaff  het eiland Rozenburg vertrokken.15 Op 21 oktober 1941 voerde 
A.. den Doolaard voor De Brandaris een levendig gesprek met twee Lim-
burgerss die, zoals hij in zijn aankondiging zei, uit het vaderland waren 
komenn 'overwaaien'. Onderwerp van het gesprek was de stemming in 
Limburg,, maar ook hun ontsnapping kreeg de nodige aandacht. De 
-- uiteraard niet met name genoemde - Engelandvaarders waren Rudy 
Burgwal,, die deel uitmaakte van de al genoemde groep van 3 september, 
enn Armand Maassen, een Delftse TH-student die eind september met 
zijnn studiegenoot Jan Jacob van Rietschoten in een kano naar Engeland 
wass gepeddeld. Maassen werd samen met Van Rietschoten op 27 oktober 
opnieuww geïnterviewd, nu voor Radio Oranje, waar zij werden aange-
duidd met de schuilnamen Monne en Jack. Het laatste interview was met 
Jann Schiff en Johan van Wijngaarden, twee scholieren die bij de lucht-
machtt wilden. Op 12 maart 1942 vertelden zij aan Lou de Jong van Radio 
Oranjee hoe zij via België, Frankrijk, Zwitserland en Spanje waren wegge-
komen. . 

Dee interviews vonden alle plaats in de periode 1941-1942. Dat er zo veel 
Varende'' Engelandvaarders aan het woord kwamen, is mede terug te 
voerenn op het feit dat er toen nog maar weinig personen via de zuidelijke 
landroutee (Spanje/Portugal) waren gearriveerd. Die stroom zou pas in 
19422 goed op gang komen. Maar ook zal hebben meegespeeld, dat zo'n 
snelle,, spectaculaire overtocht langs een voor Nederlanders vertrouwde 
wegg (het water) tot de verbeelding sprak. Den Doolaard althans kondig-
dee zijn gesprekspartners aan met de woorden: 
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Wijj  feliciteren onszelf, dat de groep vrije Nederlanders met twee 
zulkee knapen als julli e is versterkt. Jullie hebben alweer bewezen 
datt echte Nederlanders nooit bang zijn voor het water. Dat is wat 
anderss dan die plonsgoosers. 

Diee laatste term was in de volksmond de aanduiding voor Duitse solda-
tenn die zich op de invasie van Engeland voorbereidden. De ondervraagde 
Engelandvaarderss waren over het algemeen aardige, somss wat verlegen 
jongemannen,, die op bewonderende woorden van de omroeper reageer-
denn met een bescheiden gemompel. Op de vraag waarom zij waren weg-
gegaan,, volgde meestal een kort antwoord: 'Om zo gauw mogelijk actief 
deell  te nemen aan de oorlog' of'Niet om het lekkere eten in Engeland' of 
(inn het geval van Maassen en Van Rietschoten, die om hun verzetswerk 
gezochtt werden): 'De grond werd ons te heet onder de voeten.' Recht toe 
rechtaann werd daarna het verhaal van de voorbereiding en de vlucht ge-
daan.. Daarin klonk het nodige plezier door hoe zij 'die domme Duitsers' 
tee slim af waren geweest, zoals bij Van Eendenburg en Vas Nunes, die 
voorr de ogen van de Duitsers hun scheepje hadden klaargemaakt en er 
vervolgenss doodleuk mee waren weggezeild. Soms was er ook een stoere, 
branieachtigee toon, zoals bij Schiff en Van Wijngaarden, die vertelden 
hoee zij vlak bij de Nederlands-Belgische grens door een Duitse soldaat 
warenn aangesproken. Op zijn vraag wat zij daar deden, hadden zij gezegd 
datt zij kunstschilders waren en een landschap gingen schilderen. Vervol-
genss waren zij op de Engelsen gaan schelden: 

Vann W: 'Nou, daar tippelde hij helemaal in. Hij vond ons reuze ke-
rels.. We stonden hem op zijn rug te kloppen en zeiden dat hij vast 
binnenn een paar weken in Londen zou zijn.' 
Schiff:: 'Ja, dat dacht hij zelf ook wel. Waarschijnlijk ligt hij nou wel 
ergenss bevroren in Rusland. En wij zijn in Londen in plaats van hij.' 

Ditt interview werd trouwens aanleiding tot een rel, die duidelijk maakte 
datt de veiligheidscensuur soms pijnlij k faalde. Schiff en Van Wijngaar-
denn waren namelijk iets te openhartig geweest over de door hen gebruik-
tee - en vanuit Zwitserland georganiseerde - sluiproute. De vrijwilliger s 
diee nog in Zwitserland op doortocht wachtten, waren woedend dat de 
routee door dit gepraat over de radio min of meer bekend was geworden 
enn vreesden - naar later zou blijken terecht - hiervan niet meer gebruik 
tee kunnen maken.16 
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Naa 1942 zijn nog verschillende Engelandvaarders aan het woord ge-
weest,, maar zij werden niet meer zo in de schijnwerpers gezet als gedu-
rendee deze interviews. Kwam dat door de heibel rond het interview uit 
maartt 1942? Of had het te maken met de grote toestroom van Engeland-
vaarderss via Spanje/Portugal vanaf 1942, waardoor het verschijnsel En-
gelandvaarderr wat gewoner en alledaagser werd? Feit is dat in 1942/1943 
dee krijgskansen keerden ten gunste van de geallieerden en er dus genoeg 
anderee wapenfeiten voorhanden waren, waarmee het moreel van de be-
volkingg in bezet Nederland kon worden opgekrikt. Intussen was wat be-
treftt Engelandvaarders de toon gezet en een eerste beeld gevestigd. 

Hoewell  vermoedelijk menig Engelandvaarder een dagboek zal hebben 
bijgehouden,, is er vrijwel niet één al tijdens de oorlog tot officiële publi-
catiee van zijn avonturen overgegaan. Behalve door de opgelegde geheim-
houdingg kwam dit ongetwijfeld doordat de meesten van hen het druk 
hadden,, althans geen tijd hadden voor bespiegeling. Bovendien krijgt 
menn meer de neiging om terug te zien naarmate de te beschouwen ge-
beurtenissenn zich langer geleden hebben afgespeeld. 

Hett is dan ook geen toeval dat de enige Engelandvaarder die wél al tij -
denss de oorlog publiceerde journalist van beroep was en door omstan-
dighedenn tijd had om zijn relaas op te schrijven. Ik doel op verzetsman 
Gerritt Jan van Heuven Goedhart met zijn vlak voor de bevrijding in 
Londenn gepubliceerde brochure De reis van Colonel Blake.17 Van Heuven 
Goedhartt was na aankomst in Londen in juni 1944 tot minister van Justi-
tiee in het kabinet-Gerbrandy 11 benoemd, maar kwam ten val als gevolg 
vann de kabinetscrisis op 23 februari 1945. Hij benutte de vrijgekomen tijd 
doorr van zijn reis uit 1944 verslag te doen. De 'Colonel Blake' uit de titel is 
eenn verwijzing naar de schuilnaam, waarvan hij zich tijdens zijn tocht 
langss een Britse escapelijn bediende en waarmee hij zich uiteindelijk bij 
minister-presidentt Gerbrandy meldde. Dat de oorlog tijdens het schrij-
venn van deze brochure nog niet was afgelopen, is goed te merken. Zo 
schrijftt Van Heuven Goedhart in het voorwoord dat hij met namen van 
mensenn en plaatsen heeft 'geknoeid', 'omdat ik niet weet of de Gestapo, 
welkerr lange armen ik zoo goed ken, dit boekje nog in handen zal krijgen 
voorr zij is uitgespeeld.' Het is een spannend en goed geschreven verslag, 
doorr de schrijver zelf aangeduid als'het eerlijk relaas van de wijze, waar-
opp een mensch in het beschavingsjaar 1944 door Europa reizen moest.'l8 

Datt reizen ging, zeker in het geval van Van Heuven Goedhart, bepaald 
niett van een leien dakje. Vooral de oversteek van de Pyreneeën was een 
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nachtmerrie,, waarbij hij tot twee keer toe midden in de bergen door zijn 
gidss in de steek werd gelaten: 

Enn ineens had ik het klare besef dat het nu wel mis loopen moest; 
datt ik eigenlijk geen redelijke kans had den weg terug te vinden; dat 
ikk praktisch zeker tegen een van de patrouilles oploopen zou. Het 
wass een uur of tien. De lucht begon te bewolken en om halfelf klet-
terdee de regen. Nu kon ik niet meer zitten of liggen. Mijn jas en 
mijnn rugzak begonnen te doorweken. Ik kreeg het koud. Doorzet-
ten.. Loopen! Klimmen! In het duister begon ik langs ongebaand 
terreinn op goed geluk af mijn weg te zoeken. De regen hield na een 
uurtjee op. Ik struikel over een steen, krabbel overeind en probeer 
hett opnieuw. Een onbeschrijflijk gevoel van eenzaamheid maakt 
zichh van mij meester...19 

Hett verslag van Van Heuven Goedhart was bestemd voor zijn twee doch-
tertjes,, die nog te klein waren om 'alles' te begrijpen, maar er recht op 
haddenn later te lezen waarom hun vader zo plotseling was vertrokken. 
Hijj  schreef het ook uit erkentelijkheid jegens verzetsmensen met wie hij 
hadd samengewerkt en als wiens afgevaardigde hij naar Engeland vertrok. 
Hett is duidelijk dat Van Heuven Goedhart de prestaties van deze onder-
grondsee werkers, die hij gedurende de hele tocht in gedachten houdt, 
veell  hoger waardeert dan zijn eigen prestatie: het bereiken van Engeland. 
Hett doet hem in het voorwoord heel bescheiden verklaren dat hij zijn ei-
genn avonturen niet zo belangrijk vond en dat hij niet meer had beleefd 
dann 'honderden anderen'. 

Nuu was Van Heuven Goedhart geen doorsnee-Engelandvaarder. Al-
leenn al door zijn leeftijd (hij was 43 toen op hij weg ging) onderscheidde 
hijj  zich van zijn collega's. Hij had een scherp politiek inzicht, schreef al in 
dee jaren dertig als hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad felle, an-
tifascistischee stukken en was tijdens de oorlog een van de leiders van het 
illegalee Parool Vergeleken met de nogal eendimensionale, door propa-
gandadoelenn gedomineerde berichtgeving over Engelandvaarders op de 
radioo was het reisverslag van Van Heuven Goedhart anders van toon. Hij 
schreeff  openhartig over zijn angst en wanhoop onderweg en stelde zich 
mett het oog op zijn in Nederland achtergebleven verzetskameraden be-
scheidenn op. 

Zij nn zeer persoonlijke getuigenis vormde een eerste aanzet tot nuance-
ring. . 
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1945-1950:1945-1950: Goden Oranje ah richtsnoer 

Jaloerss [luistert] Evert naar het ronken van de Tommies. Die gaan 
dee werven van Kiel en Hamburg bombarderen en de fabrieken van 
Kruppp te Essen. En hij vaart op de botter, hij vist naar paling. Alle 
dagenn sjouwen hij en Dirk volle emmers aal naar de afslag, die voor 
hett grootste deel naar de Duitse weermacht gaat. Hij vist om de vij-
andenn te laten smullen! Evert hoopt dat de oorlog toch nog zo lang 
durenn mag, dat hij oud genoeg is om soldaat te wezen en dat hij dan 
naarr Engeland kan komen. Dan wordt hij vast piloot.20 

Alduss de overwegingen van een zestienjarige vissersjongen uit Urk om 
Engelandvaarderr te worden. Zij staan in het boek Engelandvaarders van 
K.. Norel, dat in november 1945 verscheen en direct een groot succes 
werd.. Het was het eerste deel van een gelijknamige trilogie. Deel twee, ge-
publiceerdd in 1946, heette Strijders en deel drie, dat weer een jaar later 
verscheen,, Verzeten victorie. 

Klaass Norel (1899-1971) was een schrijver/journalist van protestants-
christelijkee huize, die al voor de oorlog enkele successen had geboekt met 
romanss voor zowel jeugd als volwassenen over de drooglegging van de 
Zuiderzee,, Land in zicht uit 1935 en Het getij verloopt uit 1937. In juni 1940 
belanddee Norel al direct voor een paar weken in de gevangenis, omdat hij 
inn 'zijn krant', het antirevolutionaire dagblad De Vrije Westfries openlijk 
tegenn de Duitsers rebelleerde. Het duurde dan ook niet lang of De Vrije 
WestfriesWestfries werd verboden. Norel wijdde zich daarna aan het schrijven van 
historischee romans met niet mis te verstane titels als Janmaats en sinjeu-
renren (1940) en Dispereert niet (1941). Toen hij in 1942 weigerde toe te tre-
denn tot de Kultuurkamer werd het voor Norel onmogelijk nog langer te 
publiceren.. Met de hem kenmerkende energie en voortvarendheid stort-
tee hij zich in het verzet in zijn woonplaats Enkhuizen en werd actief voor 
dee Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO ). Vanaf het 
najaarr van 1944 voerde Norel, inmiddels ondergedoken in Heerhugo-
waard,, bovendien de redactie van de regionale editie van het onder-
grondsee Trouw'm Noord-Holland.21 Na de oorlog was hij korte tijd nog 
journalist,, maar al snel koos hij definitief voor het schrijversvak. 

Dee Tweede Wereldoorlog was voor hem een belangrijke inspiratie-
bron:: na Engelandvaarders volgden nog twee andere oorlogstrilogieeën: 
VarenVaren en vechten uit i960 en Vliegers in het vuur (1970). Maar veel vaker 
nogg vormden de zee en de scheepvaart het decor van zijn jeugdboeken en 

I945-I95O::  GOD EN ORANJE ALS RICHTSNOER 325 



Omslagg van het boek Engelandvaarders door K. Norel, ïste editie, 1945. 

romans,, waarbij Scheepsmaat Woeltje (1948) en - naar aanleiding van de 
watersnoodrampp van 1953 - Houen jongens (1953) en sos wij komen 
(1954)) regelrechte bestsellers waren. Norel had een onvoorstelbaar hoge 
productie.. Toen hij in 1971 overleed had hij 160 titels op zijn naam staan 
enn waren er drie miljoen boeken van hem verkocht.22 

Engelandvaarders,Engelandvaarders, dat Norel grotendeels al tijdens de bezetting schreef, 
gaatt over twee Nederlandse jongens van eenvoudige komaf, die het maar 
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slechtt kunnen verdragen dat de Duitsers Nederland onder de voet heb-
benn gelopen. De eigenlijke hoofdpersoon is een jonge, gelovige Urker 
visser,, Evert Gnodde genaamd. Als contrast wordt daar zijn vriend Jan 
Koekman,, een rode arbeidersjongen uit Rotterdam tegenovergesteld. 
Eenn vertegenwoordiger van het katholieke volksdeel ontbreekt. De hel-
denn zoeken koortsachtig naar een manier om naar Engeland te komen 
enn nemen met dit doel dienst bij de Duitse marine. De respectieve fami-
lies,, die niet op de hoogte zijn van hun Engelandvaardersplannen, reage-
renn met hoon en onbegrip. Maar Evert en Jan zetten door en komen te-
rechtt op een tot Duits marineschip omgebouwde vissersschuit. Evert 
ontwerptt een vernuftig plan om onderweg de Duitsers aan boord te 
overmeesterenn en het schip te kapen en voert dit plan samen met Jan en 
eenn door hen uit de gevangenis bevrijde dominee uit. Eenmaal in Enge-
landd volgen nog vele spannende avonturen als Evert en Jan dienst doen 
bijj  de MTB'S (motortorpedoboten), deelnemen aan D-day en parachute-
springenn bij Arnhem. De laatste oorlogswinter spelen zij een rol in het 
verzett in het nog bezette deel van Nederland en dan is eindelijk de bevrij -
dingg daar. Die bevrijding is het resultaat van taai verzet en een onwankel-
baarr vertrouwen op Oranje en God. Wanneer Evert het tijdens de kaping 
evenn niet meer ziet zitten is het de dominee die hem moed inspreekt: 

'Watt nou Evert?' herhaalt de predikant 'Zit je in de put nu we er bij -
naa zijn?' 
'Wee komen er nooit,' roept hij wanhopig uit. 
'Wee zijn er zo,' verzekert de dominee. 
Evertt haalt de schouders op. 'Hoe zoudt u dat nu weten? Kent u de 
zeee hier soms?' 
'Zoveell  weet ik er wel van, dat als je naar het westen vaart, je vast en 
zekerr in Engeland moet komen.' Hij klopt hem op de schouder. 
'Moedd houden Evert, je staat niet alleen. Wij staan niet alleen. God 
heeftt ons gisteren door heel veel moeilijkheden heen geholpen. Hij 
zall  ons ook verder helpen.'23 

Ondankss het onmiskenbaar stichtelijk karakter van zijn boeken verwierf 
Norell  zich ook vele lezers buiten de protestants-christelijke doelgroep. 
Tegenwoordigg beperkt de verkoop van zijn boeken zich vooral tot bevin-
delijk-gereformeerdee kringen op de Veluwe, in Zeeland en Zuid-Hol-
land.. De trilogie Engelandvaarders vormt daarop echter een uitzonde-
ring.. Deze vindt nog steeds meer dan een halve eeuw na verschijning zijn 
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wegg naar een groot lezerspubliek.24 Norel blinkt misschien niet uit in het 
uitdiepenn van karakters, maar hij is een uitstekende verteller. Bovendien 
zittenn zijn spannende verhalen goed in elkaar. Daarvoor heeft hij dan 
ookk uitgebreide documentatie verricht en voor Engelandvaarders in de 
maandenn na mei 1945 met tal van mensen gesprekken gevoerd om datge-
nee wat hij geschreven had aan de werkelijkheid te toetsen.25 

Hett kunststuk dat Evert uithaalt met het Duitse marineschip vertoont 
opvallendee gelijkenis met de in augustus 1942 uitgevoerde kaping van de 
loggerr Katwijk 110, die door de Duitsers als spionageschip werd gebruikt. 
Hett brein achter dit plan en tevens leider tijdens de overval was de Sche-
veningsee zeeman Jacob de Mos (zie hoofdstuk 3). In tegenstelling tot 
Evertt was hij niet bij de Duitse marine, maar heeft hij gewoon als stuur-
mann aangemonsterd. Zijn plan slaagde volkomen: De Mos leverde het 
schipp compleet met Duitse gevangenen in Engeland af. Bovendien heeft 
zijnn actie vele geallieerde vliegers het leven gered, die anders door dit 
spionageschipp aan de Duitse kustwacht zouden zijn gerapporteerd. 

Inn een terugblik uit 1992 concludeert De Mos dankbaar - en toepasse-
lijkerr kan het bijna niet - : 'Onze Lieve Heer stond naast ons aan het 
roer.'266 Toch heeft De Mos nooit met Norel gesproken; hij heeft zelfs geen 
enkell  boek van hem gelezen.27 Het is wel aannemelijk dat Norel in het 
toenmaligee RIOD of een andere archiefinstelling een verslag van dezeEn-
gelandvaartt heeft gelezen en daarop zijn verhaal heeft gebaseerd, maar 
zekerr is dat niet.28 

Hett succes van Norel met zijn trilogie Engelandvaarders is opmerkelijk, 
omdatt (de meeste) Engelandvaarders zelf in deze periode, vlak na de be-
vrijding,, de indruk hadden dat Nederlanders niet zaten te wachten op 
verhalenn over hun oorlogsbelevenissen. 

Nederlanderss waren nog vol van wat hun tijdens de bezetting was 
overkomenn en konden weinig belangstelling opbrengen voor diegenen, 
diee andere ervaringen hadden en niet of slechts korte tijd onder die be-
zettingg hadden geleefd. Niet alleen de joodse overlevenden uit de kam-
penn en repatrianten uit Nederlands-Indië, ook Engelandvaarders kregen 
mett deze kille, nogal ongeïnteresseerde houding te maken. Het had in ie-
derr geval ook bij deze laatste groep (Engelandvaarders) tot gevolg dat 
menn zijn oorlogservaringen voor zich hield. Het verklaart voor een deel 
waaromm ontboezemingen van Engelandvaarders zelf in deze eerste jaren 
naa de oorlog beperkt bleven tot slechts twee boeken en een enkel stuk in 
dee plaatselijk of landelijke dagbladpers.29 
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Eenn andere, minstens zo belangrijke reden voor het stilzwijgen van En-
gelandvaarderss is ongetwijfeld dat de meesten van hen zich na afloop 
vann de oorlog meer op de toekomst richtten dan op het verleden. Zij wa-
renn jong, stonden veelal op het punt een gezin te stichten en moesten 
gaann nadenken over een burgerloopbaan. Zij namen deel aan de weder-
opbouww van Nederland of wendden zich van het vaderland af en zochten 
hunn heil in het buitenland. Terugblikken had hoe dan ook op dat mo-
mentt niet hun prioriteit. 

Watt opvalt aan de paar titels die desondanks in deze periode versche-
nen,, is dat er een zwaar accent wordt gelegd op onderdrukking en verzet, 
meerr dan op de Engelandvaart zelf. Zie bijvoorbeeld de in 1945 postuum 
gepubliceerdee herinneringen van Engelandvaarder Erik Michielsen, die 
inn 1944 aan het einde van zijn opleiding tot piloot bij een oefenvlucht was 
omgekomen.. Zijn boek heette Tegen de vlagen van den oostenwind*?0 een 
titell  die in die dagen in één klap duidelijk maakte waar het over ging. Het 
speeltt zich voornamelijk af tijdens de eerste bezettingsjaren en beschrijft 
dee verzets- en spionageactiviteiten binnen het Leidse studentenmilieu, 
waarr Michielsen als pas afgestudeerd jurist deel van uitmaakte. Ook de 
velee mislukte pogingen van de auteur om naar Engeland te ontsnappen 
komenn uitgebreid aan bod. Het boek eindigt echter als in 1942 zijn eigen-
lijkee Engelandvaart (via Zwitserland en Spanje) begint. 

Ookk in Studenten onderde bezetting uit 1946 is het verzetsperspectief 
overheersend.. Door middel van dagboekfragmenten en vlak na de oor-
logg opgetekende herinneringen wordt de bijzondere positie van studen-
tenn belicht, waarbij hun deelname aan het verzet en worsteling met de in 
19433 door de bezetter ingestelde loyaliteitsverklaring grote nadruk krij -
gen.. In dit verband worden ook twee studenten ten tonele gevoerd, die 
naarr Engeland probeerden te ontsnappen. De ene, Maarten Rutteman, 
beschrijftt een barre tocht door de besneeuwde Pyreneeën, waarna hij 
uiteindelijkk via Spanje Engeland bereikte. De lotgevallen van de andere 
student,, Jaap van Mesdag, illustreren hoe het een Engelandvaarder ver-
gingg die Engeland niet haalde. Daarmee wordt - na alle succesverhalen -
nuu ook de keerzijde van het Engelandvaren belicht. In het geval van Van 
Mesdag,, die in augustus 1942 een poging deed met een kano naar Enge-
landd te varen en daarbij gearresteerd werd, was dat een lange tocht langs 
Duitsee gevangenissen en concentratiekampen, die pas eindigde toen 
Dachauu in april 1945 werd bevrijd. 

Eénn vrouwelijke Engelandvaarder, de schrijfster Josepha Mendels, 
heeftt haar oorlogservaringen (met name haar tocht over de Pyreneeën) 
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inn een roman verwerkt, het in 1948 gepubliceerde Je wist het toch...31 

Hoofdthemaa van dit boek is echter een liefdesrelatie in Londen tussen 
eenn joodse man en vrouw, die beiden uit bezet Europa zijn gevlucht. 

Terugblikkendd op de eerste vijfjaar beeldvorming na de oorlog kan wor-
denn geconcludeerd dat Engelandvaarders zelf zich terughoudend opstel-
denn en dat de beeldvorming grotendeels bepaald werd door de Enge-
landvaarderstrilogiee van Norel. Blijf t de intrigerende vraag hoe het komt 
datt er voor de belevenissen van Engelandvaarders zelf vlak na de oorlog 
geenn interesse was, terwijl diezelfde avonturen verpakt in jeugdboeken 
niett aan te slepen waren en zowel door kinderen als volwassenen Ver-
slonden'' werden. Ik doel hier trouwens niet alleen op de boeken van No-
rel,, maar ook op die van andere schrijvers van jeugdliteratuur over de 
oorlog,, zoals HJ. van Nijnatten-Doffegnies (Het geheime dorp, ïste druk 
1947),, Anne de Vries [Reis door de nacht, diverse delen, ïste druk 1951), 
T.. Lensen {Drie hbsers wagen de sprong) en P.J. Zonruiter {Jan van der 
Griend:Griend: een Hollandse jongen in oorlogstijd). De neerlandicus Herman 
Pleijj  kenschetste dit soort boeken eens als 'inhaalheroïek voor de ge-
kwetstee kinderziel'. Hij stelt dat deze kinderboeken de functie hadden 
omm het beschadigde zelfbeeld van de Nederlandse jeugd (en dat van me-
nigg volwassene) op te krikken. De hele oorlog werd erin 'overgedaan', 
maarr dan goed. Hollandse jongens, bij voorkeur afkomstig van het plat-
teland,, vochten er met blote knuisten tegen een oppermachtige vijand en 
Godd en Oranje vormden hun baken en richtsnoer. De officiële literatuur 
deedd niet mee aan deze trend. Integendeel, in de boeken van Hermans, 
Vestdijkk en Reve vierde het cynisme hoogtij en kon een verzetsstrijder 
nett zo knullig of verdacht worden neergezet als een landverrader (bij-
voorbeeldd Vestdijks roman Pastorale 1943 uit 1948). Een ander voorbeeld 
vann dit genre is de autobiografische roman Hetv(e)ege lijf  "van Engeland-
vaarder/literatorr Jacques Gans uit 1951.33 Hij dreef daarin de spot met het 
begripp Vaderland' of'vaderlandsliefde' (zie hoofdstuk 1) en alleen al de 
titell  van zijn roman gaf aan, dat hij wars was van heroïek. Een derde 
voorbeeldd vormt de -weliswaar veel later gepubliceerde - roman Herin-
neringenneringen van een Engelbewaarder van W.F. Hermans uit 1971. Hierin 
wordtt de hoofdrol gespeeld door een advocaat, die in de chaotische mei-
dagenn van 1940 naar Engeland probeert te ontkomen, omdat hij een 
(joods)) kind heeft doodgereden. 

Omdatt de literatuur voor volwassenen dus geen compensatie bood, 
wekenn volgens Pleij ook heel wat volwassenen met Verliezersfrustraties' 
uitt naar de jeugdliteratuur.34 
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Hiermeee is impliciet een antwoord gegeven op de vraag waarom Enge-
landvaarderss zelf soms nogal koel bejegend werden, maar hun avontu-
renn in kinderboeken gretig werden gelezen: confrontatie met Engeland-
vaarderss die hun nek hadden uitgestoken en tijdens de bezetting niet stil 
warenn blijven zitten, zou bij nogal wat Nederlanders wel eens aanleiding 
kunnenn vormen tot onaangename vragen over het eigen gebrek aan 
daadkrachtt tijdens de jaren 1940-1945. In plaats daarvan was het voor de 
gemoedsrustt beter om de spannende boeken van K. Norel en Anne de 
Vriess te lezen. Daarin werd een duidelijk goed-foutschema gehanteerd 
enn vrijwel alle Nederlanders vochten er als leeuwen, afgezien van een en-
kelee NSB 'er, die eraan werd toegevoegd om de plot iets meer reliëf te ge-
ven. . 

Omdatt de boeken van Norel zo massaal gelezen werden, hebben zij 
waarschijnlijkk grote invloed uitgeoefend op het beeld dat vele generaties 
Nederlanderss van Engelandvaarders ontwikkelden. Het is niet voor niets 
datt veel mensen die kinderen waren in de jaren vijfti g de term Engeland-
vaarderss direct associëren met de trilogie van Norel. Het'ferme-jongens-
imago'' van Engelandvaarders dat tijdens de bezetting was ontstaan werd 
ookk door Norel gehanteerd en bovendien in een christelijke sfeer ge-
plaatst.. Ook het eenzijdige accent op het varen van de Engelandvaarders, 
datt eveneens al tijdens de oorlog aanwijsbaar is, werd door Norel ver-
sterkt.. Hoewel hij wel degelijk vermeldt dat er ook Engelandvaarders via 
Spanje/Portugall  en Zweden kwamen, kozen de protagonisten uit zijn 
Engelandvaarders-eposs natuurlijk voor de zee. Het resultaat was dat de 
jeugdliteratuurr met enkele prachtige en spannende boeken werd ver-
rijkt ,, maar dat het beeld van Engelandvaarders, zoals dit zich tijdens de 
oorlogg gevormd had, vijfjaar na de bevrijding niet erg gedifferentieerd 
was. . 

1950-1970:1950-1970: een 'mieterse'oorlog 

Maartenn keek nadenkend naar de kaart [...]. 'Jullie hebben in de 
oorlogg onder water gestaan, he? [...] Hoe was dat?' 
Heinn lachte. 'Spannend hoor. Enorm spannend.' 
Hett antwoord beviel Maarten. 'Eigenlijk was de oorlog verdomd 
mieters.' ' 

Diee opmerking vermaakte Hein weer, maar ze stoorde Meierink 
diee het gesprek gevolgd had. 'Dat mag u zo niet zeggen, meneer Ko-
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ning,'' zei hij vermanend. 'Als we alleen al denken aan de mensen die 
opp een verschrikkelijke manier aan hun eind zijn gekomen, dan 
hebbenn we daar niet het recht toe.' [...] 
'Natuurlijkk niet,' suste Maarten.35 

Dezee conversatie uit 1957, weergegeven in het eerste deel van J. J. Voskuils 
groott opgezette roman Het Bureau, laat zien hoezeer de oorlog in de ja-
renn vijfti g al 'geschiedenis' was geworden. Of je de oorlog nu 'mieters' 
vond,, of plechtig herdacht als een periode waarin veel slachtoffers waren 
gevallen:: het was allemaal lang geleden gebeurd en men stond er niet zo 
meerr bij stil. De wederopbouw eiste alle aandacht op. Eensgezind en met 
steunn van het Marshallgeld werd dit karwei geklaard. 'Vooruitkijken' was 
hett parool en ieder jaar werd de afstand tot die donkere jaren 1940-1945 
groter.. Het was dus begrijpelijk dat er weinig op de oorlog werd terugge-
blikt;; ook publicaties van en over Engelandvaarders zijn in deze periode 
opp de vingers van één hand te tellen. 

Alss eerste verscheen in 1950 het oorlogsrelaas van Hans Larive, een van 
dee weinige officieren die in 1940 had geweigerd de erewoordverklaring te 
tekenenn en dus in krijgsgevangenschap naar Duitsland was afgevoerd. 
Hijj  slaagde erin te ontsnappen en zich in Engeland te melden. Zijn boek 
VannachtVannacht varen de Hollander^6 bevat een beschrijving van zijn ontsnap-
pingg uit het krijgsgevangenkamp en gaat verder over de vele operaties 
waarmeee hij als commandant van een flottielje MTB'S de Duitse scheep-
vaartt in Het Kanaal probeerde te verstoren. Larive gold destijds voor veel 
mensenn als een oorlogsheld. Hij was bijvoorbeeld het idool van journalist 
Ariee Kleijwegt, die in het laatste oorlogsjaar onder Larive had gediend bij 
dee marine in Engeland. In een radiopraatje uit 1993 beschreef Kleijwegt 
hoezeerr hij tegen zijn commandant Larive opkeek: '28 jaar, onderschei-
denn met de Militaire Willems-Orde, een gelouterde oorlogsheld, hoofd 
vann de marinevoorlichtingsdienst en zeer in trek bij alle Engelse dames.'37 

Toenn het boek van Larive verscheen was er al enkele jaren een groot-
scheepss onderzoek gaande naar het regeringsbeleid gedurende de oor-
logsjaren.. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een eind 1947 door de 
Tweedee Kamer ingestelde parlementaire enquêtecommissie, die tot taak 
kreegg de parlementaire controle op het beleid, die tijdens de oorlog ui-
teraardd niet had plaatsgevonden, alsnog uit te voeren. In het zogenaamde 
'Enquêtebesluit'' werd vrij gedetailleerd aangegeven welke aspecten van 
hett beleid getoetst dienden te worden. Zo moest de enquêtecommissie, 
ookk wel naar haar voorzitter 'Commissie-Donker' genoemd, zich onder 
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meerr buigen over het militaire beleid (in mei 1940 en later), het buiten-
landss beleid, de kwestie rond het aftreden en de terugkeer naar Nederland 
vann minister-president De Geer en het probleem van de verbindingen 
mett bezet gebied. Ook het beleid ten aanzien van de overzeese gebiedsde-
lenn behoorde tot haar terrein. Die laatste opdracht gaf de commissie ech-
terr in 1956 terug. Zij achtte het niet langer aanvaardbaar getuigen onder 
edee te horen over gebeurtenissen, die al zo'n tien, vijftien jaar geleden 
haddenn plaatsgevonden. 

Inn de acht jaar (1948-1956) die de commissie voor haar onderzoek no-
digg had, werden 850 getuigen verhoord en een verslag van bijna 15.000 
pagina'ss gepubliceerd. Om deze enorme hoeveelheid informatie ook 
voorr het grote publiek toegankelijk te maken, verscheen bovendien in 
19588 een samenvatting.38 

Welkk beeld van Engelandvaarders rijst op uit de rapportage van de En-
quêtecommisiee Regeringsbeleid 1940-1945? Allereerst dat van de Enge-
landvaarderr als geheim agent. Dit komt door de bijzondere aandacht van 
dee commissie-Donker voor de activiteiten van de Nederlandse geheime 
dienstenn in Londen, werk waarvoor - vanwege hun kennis van bezet ge-
biedd - juist Engelandvaarders werden aangezocht. De commissie was 
voorall  geïnteresseerd in de achtergronden van het Englandspiel, het 
spionagedrama,, waarbij 54 Nederlandse geheim agenten in de periode 
1942-19433 door verraad in Duitse handen vielen en omkwamen. Twee 
vann de agenten die aan dit lot ontkwamen en daardoor een cruciale rol 
speelden,, waren de Engelandvaarders Ben Ubbink en Pieter Dourlein. 
Zijj  deden hun verhaal in respectievelijk 1948 en 1950 voor de enquête-
commissie.. Later verschenen de memoires van Dourlein ook in boek-
vorm,, zowel in het Nederlands als in het Engels.39 Zoals in het vorige 
hoofdstukk beschreven waren Dourlein en Ubbink net als de andere 
agenten,, die bij het Englandspiel betrokken waren, direct na aankomst in 
bezett gebied gearresteerd. Zij konden echter ontsnappen en keerden 
naarr Engeland terug om de autoriteiten van het Spiel op de hoogte te 
stellen.. Hoewel zij aanvankelijk niet werden geloofd en in de Londense 
Brixtongevangeniss werden gedetineerd (de Duitse spelers van het Spiel, 
Giskess en Schreieder, hadden geseind dat deze agenten waren 'overgelo-
pen'),, kwam het Englandspiel door hun terugkeer tot een einde. Ook na 
hunn vrijlating werden Dourlein en Ubbink nog lange tijd door argwaan 
achtervolgd,, hetgeen hen zeer verbitterd maakte. Zij werden in militaire 
rangg gedegradeerd en een onderscheiding als beloning voor hun moedi-
gee gedrag bleef uit. De enquêtecommissie sprak haar afkeuring uit over 
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dezee onheuse bejegening van Dourlein en Ubbink. Overigens was dit 
onrechtt op het moment dat dit oordeel werd gepubliceerd, al hersteld: in 
19500 werd Dourlein gerehabiliteerd en onderscheiden; in 1954 gebeurde 
hetzelfdee met zijn vriend Ubbink. Niet alleen ten aanzien van Dourlein 
enn Ubbink werd het beleid van de regering negatief beoordeeld, op het 
helee terrein van het inlichtingenwerk was de regering, zo vond de com-
missie,, ernstig tekortgeschoten. Voor de veronderstellingen in de pers als 
zouu het Spiel een opzettelijke afleidingsmanoeuvre van de Engelsen zijn 
geweest,, waarvoor Nederlandse agenten werden opgeofferd, kon de 
commissiee echter geen bewijzen vinden. 

Behalvee als geheim agenten figureren Engelandvaarders in het verslag 
vann de enquêtecommissie ook als slachtoffers van het veel bekritiseerde 
beleidd van medewerkers van Nederlandse consulaten en gezantschap-
penn in Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal, die - zo luidde de 
klachtt - om hulp vragende Nederlandse vluchtelingen tijdens de oorlog 
nogall  eens in de kou lieten staan. In opdracht van het ministerie van Bui-
tenlandsee Zaken had een andere commissie, naar haar voorzitter de 
commissie-Cleveringa400 genoemd, al eerder onderzoek gedaan naar de 
gegrondheidd van deze klachten. Deze 'Commissie tot onderzoek naar de 
houdingg van Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren te-
genoverr Nederlandse uitgewekenen' werd officieel ingesteld op 20 au-
gustuss 1946, maar was haar werkzaamheden al in juni van dat jaar be-
gonnen.. Dit laatste vermoedelijk om een dreigende aanval van de PvdA. 
opp het gevoerde vluchtelingenbeleid voor te zijn.41 De commissie publi-
ceerdee in de jaren 1947-1950 een viertal rapporten.42 Zij concludeerde, 
datt sommige officiële vertegenwoordigers (met name in Spanje en Por-
tugal)) inderdaad hadden gefaald in de hulpverlening aan landgenoten in 
nood,, maar dat over het geheel genomen de situatie toch niet zo ernstig 
wass geweest als de vele klachten deden vermoeden. 

Ookk de enquêtecommissie moest zich blijkens haar opdracht buigen 
overr deze problematiek. Zij kwam tot eenzelfde gematigd oordeel als de 
commissie-Cleveringa:: enkele vertegenwoordigers waren nalatig ge-
weest,, maar over de hele linie viel het wel mee. Alleen met betrekking tot 
Spanjee was haar oordeel scherper. Overigens heeft de enquêtecommissie 
hett werk van de commissie-Cleveringa niet over willen doen en volstond 
zijj  veelal met verwijzingen naar de rapporten van laatstgenoemde com-
missie.433 Niettemin kwam de ongeïnteresseerde houding van sommige 
diplomatenn ook tijdens verhoren van Engelandvaarders door de enquê-
tecommissiee ter sprake. Zo vertelde Engelandvaarder Jan Slors in 1948 
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aann de commissie hoe hij en zijn twee reisgenoten in 1941 op weg naar 
Spanje/Portugall  van de Nederlandse consul te Marseille, de heer Van 
Lennep,, te horen kregen, dat zij beter naar Nederland konden teruggaan. 

Voorzitter:: Dus hij [Van Lennep, ad] dacht dat u terug wilde? Dat 
lijk tt mij nogal vreemd, want wanneer u duidelijk tegen iemand 
zegt,, dat u naar Portugal wilt... 
Slors:: Hij zei zich niet bezig te kunnen houden met illegale werk-
zaamheden. . 
Voorzitter:: Hij had waarschijnlijk opdracht gekregen zich daar niet 
meee te bemoeien. Dat neemt echter niet weg dat hij u toch wel had 
kunnenn helpen. Uw bedoeling was om in Engeland in militaire 
dienstt te komen, meen ik? 
Slors:: Ja. 
Voorzitter:: Was dat ook de bedoeling van uw vrienden? 
Slors:: Ja. 
Jonkvrouwee Wttewaal van Stoetwegen: U hebt toch aan de heer 
Vann Lennep verteld, waarom u uit Nederland gegaan was? 
Slors:: Wij kwamen ons daar eigenlijk enthousiast melden, in de 
meningg verkerende, dat het Nederlands consulaat verder voor de 
tochtt zou zorgen. 
Jonkvrouwe:: Dan begrijp ik niet, dat, als u enthousiast uit Neder-
landd kwam om naar Engeland te gaan, de heer Van Lennep alleen 
maarr de weg terug naar Holland voor u opende. 
Slors:: Dat is ons ook altijd een raadsel geweest. 
Jonkvrouwe:: Hebt u hem dat niet in de een of andere warme dis-
cussiee onder het oog gebracht? 
Slors:: We hebben er wel zachtjes om gelachen, natuurlijk.44 

Tenn slotte wordt in de verslagen van de enquêtecommissie een definitie 
vann Engelandvaarders gegeven door hen af te grenzen van vluchtelingen. 
Wanneerr Slors aangeeft dat Vluchtelingen' en 'Engelandvaarders' twee 
verschillendee begrippen waren, brengt de voorzitter van de ondervra-
gingscommissiee het onderscheid als volgt onder woorden: 

Voorzitter:: Onder vluchtelingen verstaat u eerder de joodse vluch-
telingen,, die daar (opvangcentrum in Portugal, ad) uitsluitend za-
tenn met het doel te vluchten, terwijl u een bepaald doel had met uw 
tocht? ? 
Slors:: Ja.45 
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Nogmaals:: in werkelijkheid waren de groepen niet zo strikt gescheiden 
alss hier wordt geschetst. Veel joodse vluchtelingen waren ook of in de 
eerstee plaats Engelandvaarder, terwijl menig niet-joodse Engelandvaar-
derr op weg was gegaan, omdat hij of zij in bezet Nederland gezocht werd. 
Tochh lag en ligt het woord Vluchten' gevoelig bij Engelandvaarders. Ie-
mandd die dat als geen ander begreep was Engelandvaarder Jaap Burger, 
diee in een van de eerste geschiedschrijvingen van de oorlog Onderdruk-
kingking en verzet (in vier delen gepubliceerd in de jaren 1949-1954»̂ het 
hoofdstukk over Engelandvaarders schreef. Geringschattend suggereert 
hijj  dat Engelandvaarders in de comptabiliteit van het ministerie van Bui-
tenlandsee Zaken vast als Vluchtelingen' te boek staan. Hij memoreert 
hoee vertegenwoordigers van de Nederlandse regering in ballingschap 
geneigdd waren om Engelandvaarders als 'uit het lood geslagen elemen-
ten'' te beschouwen en hoe zij ijverden om 'die lastpakken' weer zo snel 
mogelijkk in het ordelijke leven te doen inpassen. 

Maarr al te vaak begrepen zij [ministers, ambtenaren, medewerkers 
consulaten,, ad\ niet, dat juist dat ordelijke leven onverdraaglijk 
wass voor wie de strijd op leven en dood in bezet gebied uit eigen er-
varingg kende en dat de herinnering daaraan slechts verdraaglijk 
werdd door de directe deelneming aan de oorlogvoering...46 

Tochh had Burger - die zelf destijds behoorlijk tegen het ambtenarendom 
vann leer was getrokken - zich een afgewogenn oordeel gevormd over de te-
genstellingg tussen de Londense bureaucratie en Engelandvaarders. Hij 
weett de communicatiestoornissen niet alleen aan de weinig inlevende 
houdingg van ambtenaren, maar ook aan de uitzendingen van Radio 
Oranje.. Deze zouden een verkeerd beeld van de stemming in de vrije we-
reldd hebben gewekt, waardoor het in bezet gebied ondenkbaar was dat er 
inn Londen ook minder strijdbare types rondliepen. Een voor de jaren 
vijfti gg zeldzaam nuchtere en onafhankelijke visie. Eenzelfde onafhanke-
lijkheidd vertoonde Burger op het punt van de klachten tegen consulaten 
enn gezantschappen die Engelandvaarders niet of gebrekkig zouden heb-
benn bijgestaan. Ondanks het genuanceerde oordeel hierover van de 
commissies-Cleveringaa en -Donker bleef het in die dagen mode om op 
dee gezantschappen te schelden. Burger deed daar niet aan mee. Hij haal-
dee het voorbeeld aan van een Engelandvaarder, die na diverse Spaanse 
gevangenissenn zijn wrok tegen het gezantschap voelde luwen, toen hij 
daarr zelf een tijdje tewerk werd gesteld en de problemen in de praktijk 
meemaakte. . 
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Toenn de storm rond het Englandspiel geluwd was en de lijvige rappor-
tenn van de Enquêtecommissie 1940-1945 in bibliotheken op de plank wa-
renn gezet, werd het stil. Het enige wat verder nog in de jaren vijfti g van 
Engelandvaarderss afkomstig was, waren een paar stukken in het door het 
RIODD gepubliceerde Dagboekfragmenten 1940-1945.47 Zo valt daar het re-
laass van een 19-jarige Engelandvaarder te lezen, die in 1944 in Maiden-
headd bij koningin Wilhelmina op bezoek gaat, twee fragmenten van een 
27-jarigee ingenieur (PJ. de Lint), die in het najaar van 1942 wordt gear-
resteerdd bij een poging met een kano naar Engeland te varen en ook een 
stukjee uit het dagboek van een 24-jarige arbeider, die in 1942 op weg naar 
Engelandd in een Frans interneringskamp verblijft. Opmerkelijk aan dit 
laatstee fragment zijn de antisemitisch getinte opmerkingen die erin 
voorkomen.. Na een beschrijving van de karige voedselvoorziening in het 
kampp schrijft deze Engelandvaarder bijvoorbeeld: 

Naa het eten praten we eens met de jongens hier. Er zijn legio zat Jo-
denn met geld hier. Die hebben ook een betere verzorging. Het is 
maarr goed dat ze dat spul opruimen. Verder veel jongens voor En-
geland,, maar die niet verder komen. Sommigen zijn al 12 maanden 
hier.*8 8 

Voorr een goed begrip van de situatie moet worden opgemerkt dat in der-
gelijkee kampen, in Frankrijk maar ook elders, groepen mensen met uit-
eenlopendee achtergrond en oogmerken op eikaars lip zaten. Juist dat 
verschill  in doelstelling gaf over en weer tot irritaties aanleiding. Niette-
minn laten de opmerkingen van deze Engelandvaarder zien hoe wijdver-
breidd het antisemitisme tijdens de oorlog was, óók onder mensen die to-
taall  niet Duitsgezind waren. En blijkbaar werd er vlak na de oorlog ook 
geenn aanstoot aan genomen. 

Pass begin jaren zestig viel er opnieuw iets over Engelandvaarders te le-
zenn en wel van Vrij  Nederland- journalist en verzetsman Mathieu Smedts. 
Inn Den vaderland getrouwe uit 1962, een boek met egodocumenten van 
verzetsstrijders,, verhaalt Smedts van zijn eigen mislukte Engelandvaart, 
diee al aan het begin abrupt eindigde met zijn arrestatie in België op 4 no-
vemberr 1942. Ook bevat dit boek een verslag van een joodse Engeland-
vaarder.. Het is het relaas van Lex Gans die nadat hij uit Westerbork was 
ontsnaptt en een jaar lang ondergedoken zat met hulp van een verzets-
groepp via Frankrijk en Spanje naar Engeland kon ontkomen. Hij noemt 
zijnn Engelandvaart'een barbaarse reis' en eindigt bitter: 
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Terugblikkendd op mijn oorlog constateer ik dat Hitler erin is ge-
slaagdd mijn familie bijna volledig uit te roeien. Het is hem gelukt 
mijj  in mijn eigen land het leven van een vogelvrijverklaarde te la-
tenn leiden. Ik heb mijn huid gered en niet meer dan mijn huid. 
Maarr [...] op mijn bureau staat een foto van mijn jongens, die het 
verhaall  van vader horen als een legende uit de riddertijd. Mis-
schienn heb ik mijn oorlog wel gewonnen.49 

Inn datzelfde jaar 1962 overleed de door Engelandvaarders zo vereerde 
oud-koninginn Wilhelmina. Voor cineast Gerard Rutten was dat aanlei-
dingg zijn herinneringen aan haar op papier te zetten. Rutten was na aan-
komstt in Engeland in 1943 een tijdlang een soort vertrouweling van de 
koningin;; hij was er ook bij toen zij op 13 maart 1945 voor het eerst sinds 
19400 weer voet op Nederlandse bodem zette in Zeeuws-Vlaanderen. In 
zijnn Ontmoetingen met koningin Wilhelmina 5° schetst hij een interessant 
beeldd van Wilhelmina's denkwereld en verwachtingen, dat later voor een 
groott deel door L. de Jong in deel 9 van diens Koninkrijk der Nederlanden 
inin de Tweede Wereldoorlogwerd overgenomen. 

1971:1971: Soldaat van Oranje 

Dee goede band tussen Engelandvaarders en 'Oranje' waarover Rutten in 
19622 al schreef, werd vele malen uitvergroot in het boek dat in nog veel 
groteree mate dan de trilogie van Norel het beeld van Engelandvaarders 
zouu gaan bepalen: Soldaat van Oranje51 geschreven door Erik Hazelhoff 
Roelfzema.. Op dit verslag van zijn oorlogsbelevenissenn uit 1971 heeft Ha-
zelhofff  inmiddels al twee keer een vervolg geschreven zodat de lezer niet 
alleenn van zijn avonturen uit de jaren 1940-1945 deelgenoot wordt ge-
maakt,, maar ook van die uit de meer dan vijfti g jaren daarna.52 

S.E.. Hazelhoff Roelfzema (1917), zoon van een koffieplanter, bracht 
zijnn vroege jeugd in Nederlands-Indië door, maar volgde de middelbare 
schooll  in Nederland. Hij getuigde al vroeg van ondernemingslust. Toen 
hijj  17 was ging hij in de zomervakantie met een kolenboot naar Zuid-
Amerika.. En in 1938 beloofde hij een Amerikaans meisje, dat hij in de bar 
vann het Kurhaus had ontmoet, op haar verjaardag in San Francisco te ko-
men.. Hij maakte de reis met slechts 10 dollar op zak en kwam inderdaad 
opp haar verjaardag.53 Deze tocht resulteerde in het in 1939 verschenen 
boekk Rendez-vous in San Francisco. 
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Tijdenss de Duitse invasie was Hazelhoff rechtenstudent in Leiden. Hij 
raaktee al snel betrokken bij het vroege (studenten) verzet. Zoals in hoofd-
stukk 3 werd beschreven ontsnapte hij in de zomer van 1941 door, vlak na 
zijnn afstuderen, als stoker aan te monsteren op het Zwitserse, maar onder 
Panamesee vlag varende schip de St. Cergue. Ook aan boord bevonden 
zichh adelborst Peter Tazelaar en - als verstekeling - de student Bob van 
derr Stok. Na aankomst in Engeland stortte Hazelhoff zich met steun van 
koninginkoningin Wilhelmina en prins Bernhard op het vraagstuk van de verbin-
dingenn met bezet Nederland. Naar een idee van Van der Stok opperde 
Hazelhofff  het plan om geheim agenten op de kust bij Scheveningen/Den 
Haagg af te zetten en zo contact te leggen met het verzet. Koningin en re-
geringg hadden echter een meer politiek doel voor ogen: zij wilden dat de 
agentenn bepaalde personen, van wie de aanwezigheid in Londen gewenst 
werd,, mee terug zouden nemen naar Engeland. Onder supervisie van 
F.. van 't Sant en in samenwerking met E. Rabagliatti van de Engelse Se-
crett Intelligence Service (sis) werd 'Contact Holland' opgericht. Belang-
rijkstee medewerkers waren behalve Hazelhoff: Peter Tazelaar en Chris 
Krediet,, een corpsgenoot van Hazelhoff, die al eerder uit bezet Neder-
landd was ontsnapt. In de periode september 1941-mei 1942 werden enkele 
agentenn (onder wie Tazelaar) per MTB aan de kust afgezet, waarbij Ha-
zelhofff  en Krediet de betrokken agent in een rubberbootje vanaf de MTB 
doorr de branding naar het strand brachten. Ook werden vele operaties 
uitgevoerdd om agenten plus contacten weer op te pikken. Dat laatste 
misluktee echter keer op keer door miscommunicatie en slechte weers-
omstandigheden.. Bij een van die mislukte pogingen, in januari 1942, 
werdenn de s DAP-politicus Wiardi Beekman en verzetsman/journalist 
Franss Goedhart, die zich bereid hadden verklaard met Tazelaar mee te 
gaan,, aan het strand van Scheveningen gearresteerd. Tazelaar kon samen 
mett verzetsman Gerard Dogger ontkomen. Uiteindelijk kozen deze twee 
voorr een vluchtroute via Zwitserland en Spanje, waarmee Tazelaar voor 
dee tweede keer Engelandvaarder werd. In april 1942 kwamen zij in Enge-
landd aan. 

Tegenn die tijd was de rol van 'Contact Holland' uitgespeeld. De leiding 
vann de Nederlandse geheime dienst was in handen gekomen van een op 
hett terrein van inlichtingenwerk zo goed als onervaren kolonel der mari-
niers.. En Rabagliatti werd overgeplaatst, zodat Van 't Sant - zonder dit 
contactt bij de sis - niet veel meer kon uitrichten. Hazelhoff en Krediet 
werdenn - zeer tegen de zin van diverse ministers - door de koningin on-
derscheidenn met de Militaire Willems-Orde (MWO) en hielden het in-
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lichtingenwerkk daarna voor gezien. Zij werden vlieger bij de Royal Ai r 
Forcee (RAF). De decoratie van Tazelaar werd door toedoen van de Ne-
derlandsee marine, waaronder hij officieel ressorteerde, tegengehouden. 
Hijj  belandde verbitterd bij de brandweer in Londen, waar hij ten slotte in 
19444 door de nieuwe minister van Justitie Van Heuven Goedhart van-
daann werd gehaald. Van Heuven Goedhart zorgde ervoor dat Tazelaar 
werdd gerehabiliteerd, alsnog zijn MWO kreeg en weer als geheim agent 
werdd ingezet. Zowel Hazelhoff als Tazelaar keerden in mei 1945 als adju-
dantt van koningin Wilhelmina in het bevrijde Nederland terug en 
woondenn enige tijd met de vorstin in het buitenhuis Anneville, bij Breda. 
All  snel werd het dienstverband echter op hun verzoek weer beëindigd: 
Tazelaarr werd als commando in het Verre Oosten ingezet en Hazelhoff 
zochtt zijn heil in de Verenigde Staten. 

Daarr werkte hij achtereenvolgens als medewerker van de Rijksvoor-
lichtingdienstt in New York (om de Nederlandse visie op het Indonesië-
conflictt uit te dragen), filmacteur, verkoper in een herenmodezaak en di-
recteurr van een commercieel tv-station. Zijn weerzin tegen de Republik 
Indonesiaa van Soekarno, die al geleid had tot zijn ontslag bij de RVD in 
Neww York, deed hem opkomen voor de belangen van de Molukken, die in 
19500 een korte en ongelijke strijd voor onafhankelijkheid voerden. Hazel-
hofff  was toen weer even geheim agent, wist met een watervliegtuig vanaf 
dee Filipijnen het eiland Ceram te bereiken en met voor de Indonesiërs be-
lastendd feitenmateriaal terug te keren, waarmee de Molukse zaak bij de 
Verenigdee Naties kon worden bepleit (wat overigens geen effect had). Na 
dee Hongaarse opstand van 1956 stelde Hazelhoff zich opnieuw in dienst 
vann een politiek doel en ging werken bij Radio Free Europe in München, 
eenn door de CIA gesponsorde zender, die uitzendingen verzorgde voor 
luisteraarss in de Oostbloklanden. Hij werkte daar ironisch genoeg samen 
mett zijn vroegere tegenstander van de Duitse Abwehr, Schreieder. Uitein-
delijkk vestigde Hazelhoff zich als schrijver op het eiland Maui, Hawaii. 

All  in 1946 was Hazelhoff Roelfzema begonnen aan het manuscript dat 
laterr als Soldaat van Oranjezou verschijnen. Hij voelde zich verplicht al-
less op te schrijven 

omdatt ik getuige [was] geweest van gebeurtenissen, in het verzet, 
inn Londen, in de geheime dienst, in de RAF, als adjudant van ko-
ninginn Wilhelmina, die evenzeer het Nederlandse volk toebehoren 
alss mij. Sommige van deze belevenissen hadden zo weinigen met 
mijj  gedeeld dat zij verloren zouden gaan tenzij ik ze neerschreef.54 
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Naa een paar hoofdstukken liep de auteur echter vast, omdat hij 'nog te 
dichtt bij zijn onderwerp stond'. Vijfentwintig jaar later was die afstand er 
wel.. Bovendien had hij toen dringend inkomsten nodig, omdat hij 'al 
zijnn geld had verloren in de olie'.55 In 1970 verschenen zijn herinneringen 
onderr de titel Het hol van de ratelslang,56 een jaar later gevolgd door een 
ietss gewijzigde versie die Soldaat van Oranje heette. 

Hett boek beschrijft de lotgevallen van een groep Leidse studenten tij -
denss de oorlog en de keuzes die zij maken. Een paar gaan in het verzet, 
eenn paar ontsnappen bovendien naar Engeland, één meldt zich bij de ss 
enn sneuvelt aan het oostfront, een ander - door de Duitsers onder druk 
gezett wegens zijn joodse vriendin - ontwikkelt zich tot verrader en weer 
eenn ander doet niets en studeert gewoon verder. Het verhaal wordt ver-
teldd vanuit het perspectief van Erik (Hazelhoff zelf). Hierdoor blijven 
hett aandeel van Van der Stok (die het idee voor'Contact Holland' lever-
de)) en de aanzienlijke rol die Tazelaar speelde enigszins onderbelicht. Ta-
zelaarr had daar, zoals hij later in een interview verklaarde, geen probleem 
mee:: 'Als ik vind dat mij minder eer is bewezen, dan moet ik zelf een boek 
schrijven.. Maar daar ben ik te lui voor.'57 Zijn verzetsvriend Gerard Dog-
ger,, met wie Tazelaar menig keer op het ijskoude strand van Schevenin-
genn op Hazelhoff had staan wachten, kwam wel met zijn eigen, scherp-
zinnigg geschreven verhaal: De vierkante maan uit 1979.58 Ook Van der 
Stokk liet zich niet onbetuigd en publiceerde zijn memoires in 1983 onder 
dee veelzeggende titel Oorlogsvliegervan Oranje.59 

Hazelhoff'ss Soldaat van Oranje werd een groot succes: het werd vele 
malenn herdrukt en ook in andere landen uitgebracht- In totaal zijn onge-
veerr een miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Dat succes zwol 
nogg verder aan toen er op grond van dit boek door producent Rob Hou-
werr een film werd gemaakt, die op 22 september 1977 in première ging. 
Hett filmscript werd geschreven door Gerard Soeteman, Kees Holierhoek 
enn Paul Verhoeven. De laatste was ook de regisseur. De rol van Erik werd 
gespeeldd door acteur Rutger Hauer, die toen net door zijn aandeel in de 
filmfilm  Turks Fruit bekend was geworden. Andere (hoofd)rollen werden 
vervuldd door Jeroen Krabbé (geheim agent Guus), Derek de Lint (de 
'foute'' student), Rijk de Gooyer (de Gestapo-man) en Andrea Domburg 
(zeerr overtuigend als koningin Wilhelmina). De muziek bij de film Sol-
daatdaat van Oranje werd geschreven door de componist Rogier van Otter-
looo (1941-1988). Het is een spannend, marsachtig thema, dat veel mensen 
aansprakk en ook is bijgebleven. Dat laatste komt misschien mede door-
datt deze filmmuziek van Van Otterloo sinds 1977 menigmaal weer van 
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stall  werd gehaald, wanneer in tv-documentaires of actualiteitenrubrie-
kenn het thema 'oorlog' of'verzet' aan de orde was. 

Zoalss vaak wanneer een boek wordt verfilmd, viel er ook nu weinig 
meerr van het oorspronkelijke boek in de film terug te vinden. Zo komen 
inn de rol van Guus, die in de film op het strand wordt afgezet, de figuren 
vann Tazelaar, Ernst de Jonge en andere agenten samen. Ook werden een 
paarr erotische scènes ingelast, ter afwisseling van de meer rauwe en drei-
gendee oorlogstaferelen. Heel spannend is de (overigens wél op waarheid 
stoelende)) scène waarin Erik bij een mislukte ophaalactie de wal op gaat 
enn in Engels uniform in een telefooncel op de boulevard van Schevenin-
genn een verzetsrelatie probeert te bereiken. Dit lukt niet omdat de tele-
foonss kort daarvoor zijn omgebouwd, zodat de uit Londen meegebrach-
tee zilveren dubbeltjes niet werken. 

Dee film bevat ook de nodige humor. Onvergetelijk is de scène waarbij 
dee zenuwachtige Engelandvaarders door een onhandige maar zeer 
strijdvaardigee Wilhelmina op de thee worden ontvangen. 

Hoewell  het commentaar van filmcritici  aanvankelijk wat zuinig was -
zijj  misten diepgang, stoorden zich aan het effectbejag en vonden niets te-
rugg van hun eigen oorlogsherinneringen - trok de film meer dan twee 
miljoenn bezoekers.60 

Hett succes van het boek en de film Soldaat van Oranje valt voor een 
deell  te verklaren uit de sinds het midden van de jaren zestig sterk toege-
nomenn interesse voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Van 6 mei 
i9600 tot 4 mei 1965 werd de spraakmakende televisieserie De bezetting 
uitgezonden,, geschreven en gepresenteerd door dr. L. de Jong, de toen-
maligee directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Wel-
draa zou hij ook de eerste delen van zijn Koninkrijk der Nederlanden in de 
TweedeTweede Wereldoorlog publiceren. Bovendien was in 1965 Pressers Onder-
ganggang verschenen, een indrukwekkende boek in twee delen over de ver-
volgingg en vernietiging van het Nederlandse jodendom. Niet lang daarna 
brakk een controverse uit rond de discutabele figuur Friedrich Weinreb, 
diee vlak na de oorlog was veroordeeld wegens oplichting en verraad van 
honderdenn joodse lotgenoten. En in 1972 ontstond grote opwinding 
rondd de voorgenomen vrijlating van de 'Drie van Breda', drie in de ge-
vangeniss van Breda opgesloten Duitse oorlogsmisdadigers: F. Fischer, 
J.. Kotalla en F. Aus der Fünten. Ongeveer tegelijk met deze ontwikkeling 
begonn de generatie die de oorlog als volwassene had meegemaakt op een 
leeftijdd te komen waarop men op zijn leven gaat terugzien. Dit resulteer-
dee in een stroom van herinneringen aan die donkere jaren 1940-1945. 
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Maarr de film Soldaat van Oranje deed meer dan inspelen op deze her-
nieuwdee belangstelling. Ook jonge mensen, die de oorlog niet hadden 
meegemaakt,, voelden zich aangesproken: uiteraard omdat het een span-
nende,, vakkundig gemaakte film was, maar misschien ook omdat de film 
aansloott bij het gedachtegoed van de jaren zestig en zeventig. Wat dat be-
treftt was de titel - zoals Hazelhoff zelf ook vond - verwarrend. Die titel 
roeptt namelijk visioenen op van 'blinde gehoorzaamheid, onvoorwaar-
delijkk opvolgen van orders en volstrekt vertrouwen in autoriteit', maar 
gaatt in feite over een stel jongeren, die juist door orders te negeren iets tot 
standd brengen.61 Alle autoriteiten (behalve de koningin en in zekere zin 
minister-presidentt Gerbrandy) komen er slecht van af. 

Ookk bij het 'Oranje' vallen vraagtekens te zetten. Zoals prins Bernhard 
inn een voorwoord bij de filmeditie van het boek terecht opmerkte was 
Hazelhofff  niet alleen een 'onmogelijk soldaat', maar ook slechts onder 
voorbehoudd Van Oranje'. Dit omdat hij (Hazelhoff) schrijft dat iedereen 
doorr zijn groep uitsluitend beoordeeld werd naar zijn prestaties in de 
strijdd tegen nazi-Duitsland en dat iedereen die daarin tekortschoot, al 
wass het de koningin zelf geweest, voor hen ophield te bestaan.62 

Ditt soort subtiliteiten zal het grote publiek, zeker diegenen die alleen de 
filmfilm  zagen, echter zijn ontgaan. Daarmee komen wij aan het effect dat 
SoldaatSoldaat van Oranje op de beeldvorming rond Engelandvaarders heeft 
uitgeoefend.. Die invloed is in een drietal steekwoorden te vangen: 'Oran-
je',, 'studenten' en 'geheime dienst'. 

Koninginn Wilhelmina komt in zowel boek als film naar voren als de 
enigee die doorhad waar het om ging, in tegenstelling tot de slappe rege-
ringg en stuntelige militaire autoriteiten. 

Ditt leidt tot een sterke nadruk op de verknochtheid van Engelandvaar-
derss aan Oranje. Ook in het boek Engelandvaarders van Norel werd hier-
opp gewezen, maar het effect is in Soldaat van Oranje vele malen sterker. 
Diee Oranjegezindheid wordt inderdaad bevestigd door mijn onderzoek 
naarr de achtergrond en motivatie van Engelandvaarders (zie hoofdstuk-
kenn ï en 6), maar daaruit komt ook naar voren dat die geestdrift voor 
Oranjee niet voor alle Engelandvaarders gold en ook niet voor iedereen in 
dezelfdee mate. 

Anderss dan in het boek van Norel, waarin een eenvoudige visserszoon 
enn een arbeider de hoofdrol speelden, staan in Soldaat van Oranje Leidse 
studentenn centraal, jongens van goede, zelfs adellijke komaf, die zich 
aanvankelijkk als arrogante 'corpsballen' doen kennen. Er waren inder-
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daadd behoorlijk wat studenten onder Engelandvaarders, vooral na 1943, 
toenn verder studeren praktisch onmogelijk werd, tenzij de loyaliteitsver-
klaringg werd getekend. Bovendien waren studenten vaak beter dan an-
derenn in staat om te vertrekken: zij waren jong, nog ongebonden en spra-
kenn meestal hun talen. 

Maarr het studentenaandeel onder Engelandvaarders moet ook niet 
wordenn overdreven: van de onderzoekspopulatie van 1706 Engeland-
vaarderss was 17 procent 'scholier of student' (zie grafiek 4). Beperken we 
onss tot de studenten in het tertiaire onderwijs, dan blijf t een groep van 
1711 Engelandvaarders over. Van 34 van hen is niet duidelijk aan welke 
universiteitt zij studeerden, sommigen geven ook op dat zij 'thuis' stu-
deerdenn of'privé-lessen' volgden. Van de 137 overigen is de universiteit of 
hogeschooll  wel bekend. Daarbij loopt de Technische Hogeschool Delft 
( T H D )) aan kop met 45 studenten. Ook de universiteiten van Leiden en 
Amsterdamm (GU) zijn redelijk vertegenwoordigd met elk 22 studenten. 
Bijj  die 22 uit Leiden zijn er overigens zeven die na de sluiting van de Leid-
see universiteit naar Amsterdam, Utrecht of Groningen overstapten. De 
overigee cijfers zijn: Utrecht: 15 studenten; Economische Hogeschool 
(( E H s) Tilburg: 10 studenten; Landbouw Hogeschool Wageningen: 4 stu-
denten;; vu Amsterdam: 3 studenten en Nijmegen en Groningen elk 1 
student.63 3 

Tenn slotte werd met Soldaat van Oranje opnieuw - net als in de jaren 
vijfti gg in het verslag van de parlementaire enquêtecommissie - een sterk 
verbandd gelegd tussen Engelandvaarders en geheime dienst, waarmee de 
kleinee groep Engelandvaarders die als geheim agent werd ingezet in ver-
houdingg tot de grote groep onevenredig veel aandacht kreeg. 

1971-2000:1971-2000: Na Soldaat van Oranje 

Hett verhaal gaat niet over roemruchte koningssoldaten, maar over 
gewone,, in meerderheid jonge mensen, die een soort tocht maken 
doorr jaren van onderdrukking en terreur. Naarmate de tijd ver-
strijktt wordt de weg onbegaanbaarder. De meesten gaan door, een 
groott aantal haalt het einde niet. Ik ben zo gelukkig hun verhaal te 
kunnenn navertellen aan de mensen van deze tijd, van wie menigeen 
zichh afvraagt: 'Wat zou ik hebben gedaan?' 

Mij nn antwoord zit in dit verhaal: Na de eerste wankele stappen leer 
jee lopen. Dan zet je, op gevoel, een koers uit. Zolang dat gevoel bij je 
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blijf tt zet je de ene voet voor de andere. Onderweg schrik je soms 
vann jezelf. Maar je merkt dat je - ondanks jezelf- doorgaat. Dat is 
geenn verdienste, het is een gegeven. 

Dezee sobere woorden zijn afkomstig van Engelandvaarder Maarten Cie-
remanss en vormen de inleiding tot zijn in 1994 verschenen boek De ene 
voetvoet voor de andere. Hoewel hij bloedstollende situaties beschrijft, waar-
vann men zich afvraagt hoe hij die ooit heeft kunnen overleven, komt het 
woordd 'held' er niet in voor. Het woord 'Oranje' trouwens evenmin. Cie-
remanss meldt zelfs dat hij 'aan prins noch priester' gevraagd heeft het 
voorwoordd te schrijven. Reden: 'Zij waren er niet bij of zagen destijds de 
zakenn te zeer anders dan ik.'64 Zijn aversie tegen de kerk wordt duidelijk 
wanneerr Cieremans beschrijft hoe zijn reisgenoot en hij in 1943 Vaticaan-
stadd binnen drongen en als vluchtelingen asiel probeerden te krijgen, 
maarr er zonder pardon weer werden uitgegooid. Dat hij prins Bernhard 
niett om een voorwoord vroeg, wil overigens niet zeggen dat hij anti-
Oranjee is. Hij schrijft met warmte over koningin Wilhelmina en het eer-
stee exemplaar van zijn boek werd aangeboden aan prins Willem-Alexan-
der.. Cieremans, die na zijn dropping als BBO-agent in september 1944 
eenn belangrijke coördinerende rol in het verzet speelde, was het destijds 
echterr oneens met de vanuit Londen gedirigeerde bundeling van het ver-
zett en vond prins Bernhard niet de juiste persoon om aan het hoofd te 
staann van dat gebundelde verzet.65 

Cieremanss legt duidelijk andere accenten dan die welke tot nu toe in de 
beeldvormingg rond Engelandvaarders gesignaleerd werden. Toch is het 
niett zozeer zijn genuanceerde visie op 'Oranje' als wel zijn opmerking 
overr 'gewone, in meerderheid jonge mensen' die hem exemplarisch 
maaktt voor de beeldvorming in de jaren 1970-2000, de jaren tijdens en na a 
SoldaatSoldaat van Oranje. Die 'gewone, in meerderheid jonge mensen' gingen 
inn deze periode allemaal successievelijk met pensioen en dat betekende 
datt een nieuwe lichting Engelandvaarders, uit eigen beweging of op ver-
zoekk van kinderen en kleinkinderen, besloot zijn of haar oorlogsherin-
neringenn vast te leggen. Het gros van de Engelandvaarders was, toen zij 
hunn tocht ondernamen, rond de 24 jaar oud; dat verklaart ook de om-
vangg van de publicatiegolf die nu loskwam. 

Vann de onderzochte egodocumenten van Engelandvaarders die sinds 
19455 verschenen, is het overgrote deel pas na 1970 uitgekomen. Vooral de 
jarenn 1985,1990 en 1995 springen eruit, toen respectievelijk 40,45 en 50 
jaarr bevrijding werd gevierd. 
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Meestall  beperkt hun verhaal zich tot de oorlogsjaren, in een aantal ge-
vallenn is de Engelandvaart onderdeel van een complete autobiografie.66 

Hoewell  niet over de hele linie, kan gezegd worden dat veel van deze 
boekenn op zijn minst boeiend waren en vaak goed geschreven. Zo viel het 
boekk van Cieremans niet alleen op door de inhoud, maar ook door de 
schrijfstijll  en kreeg Hugo Pos voor zijn In triplo uit 1995 de E. du Perron-
prijs.. En Jan de Hartog die zijn hele schrijversloopbaan heeft moeten er-
varenn dat critici hem niet tot de 'echte' literatuur willen rekenen, heeft in 
19999 een prachtig boekje geschreven over zijn tocht naar Engeland, geti-
teldd De vlucht.67 Belangrijker dan schrijfstijl of leesbaarheid is dat met 
elkee persoonlijke getuigenis een nieuw facet van het Engelandvaren be-
lichtt wordt. Iedere Engelandvaarder heeft zijn eigen individuele motiva-
tie,, zijn eigen avonturen, kortom: zijn eigen verhaal. 

Hett zou te ver voeren om al deze egoducumenten afzonderlijk te noe-
menn en te beschrijven. In plaats daarvan lijk t het zinvoller enige algemene 
opmerkingenn te maken en te bekijken of er bepaalde groepen te ontdek-
kenn zijn die voorheen nog niet zo aan het woord kwamen. Het gegeven 
datt de meeste Engelandvaarders destijds begin twintig waren leidt ertoe 
datt zij hun Engelandvaart over het algemeen zien als een onderdeel van 
hunn volwassenwording. Heel duidelijk is dat bij Bart Bredero. Hij publi-
ceerdee over zijn oorlogservaringen een boek dat hij omschreef als 

hett verhaal van een jongeman op de drempel van zijn volwas-
senheid,, die het meest spannende avontuur beleefde waarmee 
eenn padvinder zijn speurtocht naar het volle leven mag aanvan-
gen.68 8 

Hoewell  de meeste Engelandvaarders samen met anderen reisden en dus 
well  iemand hadden om op terug te vallen, was het voor een groot aantal 
vann hen toch de eerste reis die zij zonder hun ouders maakten. Zij moes-
tenn inventief zijn, handelen naar omstandigheden en zich uit netelige si-
tuatiess zien te redden. Daarnaast deden zij tal van nieuwe ervaringen op, 
diee zeker niet allemaal onaangenaam waren. Zo valt op dat menig Enge-
landvaarderr zijn eerste verliefdheid en/of seksuele ervaring tijdens de 
reiss naar Engelandd heeft opgedaan en daar ook dikwijl s in zijn memoires 
overr uitweidt. Bij één, overigens niet meer zo jonge Engelandvaarder, 
J.M.. Somer, hoofd Bureau Inlichtingen, is dit geschrijf over amoureuze 
verwikkelingenn zelfs nogal doorgeschoten.69 

Dee diversiteit van egodocumenten bevestigt dat de achtergrond van 
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Engelandvaarderss heel verschillend was en zo ook hun motivatie. Er zijn 
(beroeps)militairenn bij zoals de marineofficier Douw van der Krap, 7° de 
piloott Van Zinnicq Bergman71 en de officier der cavalerie jhr. JJ.G. Beel-
aertss van Blokland,72 maar ook totaal niet-militair georiënteerde figuren 
alss Jacques Gans en Gerard Rutten.73 Er zijn studenten bij, maar ook kan-
toorbediendenn en arbeiders. Er zijn doorgewinterde verzetsmensen bij, 
maarr meestal mensen die niets met het verzet te maken hebben gehad. 
Opnieuww verschijnen er egdocumenten van of interviews met Enge-
landvaarders,, die als geheim agent werden ingezet: behalve Cieremans: 
Bramm Grisnigt en Henk Letteboer.74 Hoewel de meeste Engelandvaar-
derss het vooropgezette plan hadden naar Engeland te gaan, zijn er ook bij 
diee hiertoe kwamen door een toevallige samenloop van omstandighe-
den.. Zo noemt A. Ammerlaan, die als boerenknecht in Zuid-Duitsland 
tewerkk werd gesteld en vandaaruit naar Zwitserland kon ontsnappen, 
zijnn tocht 'een nooit verwacht avontuur'.75 Ook komen alle denkbare 
vluchtroutesvluchtroutes aan de orde: niet alleen de tocht door de Pyreneeën of de 
oversteekk van de Noordzee, maar ook ontsnappingen per vliegtuig 7Ó en 
viaa Zweden.77 

Omm die diversiteit te Vangen' en een zo compleet mogelijk beeld van de 
groepp Engelandvaarders te presenteren is er een aantal boeken versche-
nen,, die bestaan uit interviews met Engelandvaarders. Het eerste is De 
SchakelSchakel van Frank Visser uit 1976, waarin op basis van interviews, ge-
rangschiktt naar vluchtroute een eerste poging tot synthese werd 
gedaan.788 Iets dergelijks deed ook H. Meijler, die in 1984 een groot aantal 
interviewss publiceerde met leden van de Prinses Irene Brigade, waaron-
derr veel Engelandvaarders.79 Een geslaagd voorbeeld is de reeks inter-
viewss die Paul van Beckum met dertien Engelandvaarders maakte en die 
inn 1992 verscheen onder de titel Oranjehaven: dertien sluipwegen naar de 
vrijheid}vrijheid}0 0 

Tussenn de poging van Visser en het interviewboek van Meijler ligt het 
opp historisch onderzoek gebaseerde overzicht dat L. de Jong van Enge-
landvaarderss gaf. In het in 1979 verschenen negende deel van zijn Ko-
ninkrijkninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, getiteld Londen, 
trachtt hij voor het eerst een totaalbeeld van Engelandvaarders te schet-
sen,, dat in de inleiding van dit proefschrift al werd besproken. In het ka-
derr van dit hoofdstuk over de beeldvorming rond Engelandvaarders wil 
ikk alleen nog wijzen op het feit dat De Jong wat betreft achtergronden en 
motivatiee van Engelandvaarders enigszins aan debunking doet. Zo 
merktt hij op, dat de bewering van de koningin dat alle Engelandvaarders 
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inn het verzet actief waren geweest, niet klopte. Ook stelt hij, terecht overi-
gens,, dat het dikwijls persoonlijke omstandigheden, zoals 'een dishar-
monischh huwelijk', waren die bij Engelandvaarders de doorslag gaven tot 
hett besluit naar Engeland te gaan. 

Nett als in het Verslag van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-
19455 maakt ook De Jong onderscheid tussen Engelandvaarders en (voor-
namelijkk joodse) vluchtelingen en hij beschrijft de al of niet door consu-
latenn verleende hulp volledig vanuit dit perspectief. Hij erkent dat deze 
tweee groepen door elkaar lopen, maar gaat niet specifiek op joodse Enge-
landvaarderss in. Behalve joodse Engelandvaarders is er nóg een groep die 
niett zo bij De Jong aan bod komt, namelijk Engelandvaarders die hun 
doell  nooit bereikt hebben, omdat zij onderweg werden gearresteerd. Dit 
kann verklaard worden uit het ontbreken van gegevens; een aantal bron-
nenn is pas later bekend geworden. 

Juistt vertegenwoordigers van deze twee groepen - joodse Engeland-
vaarderss en gestrande Engelandvaarders - hebben echter in de jaren 
1970-20000 hun herinneringen op papier gezet. Daarmee hebben zij en-
kelee nieuwe elementen in de beeldvorming naar voren gebracht. Reden 
omm ten slotte deze twee groepen nader te bezien. 

Watt betreft joodse Engelandvaarders is het nodig opnieuw terug te 
komenn op de redenen waarom woorden als 'vluchten' of 'uitwijken', bij 
veell  Engelandvaarders zo'n negatieve klank hebben. 'Veel Engeland-
vaarders',, maar beslist niet alle: we hebben al gezien hoe Jacques Gans en 
Jann de Hartog er geen moeite mee hadden om hun reisverhaal respectie-
velijkk Het vege lijf  en De vlucht te noemen. De meeste Engelandvaarders 
sprekenn echter liever van het zich onttrekken aan bezet gebied met de 
bedoelingg om van buitenaf effectiever tegen nazi-Duitsland te kunnen 
vechten.. Bij joodse Engelandvaarders ligt het nog gecompliceerder. Zij 
liepenn gevaar om gedeporteerd te worden en dus was bij hen de Enge-
landvaartt zowel een uiting van de wens om zich bij de geallieerde strijd-
krachtenn te melden als een manier om het eigen leven te redden. In de 
doorr mij uitgezette enquête, waarin onder andere naar de motivatie 
wordtt gevraagd, komt dit dubbele motief bij joodse Engelandvaarders 
duidelijkk naar voren. Bij sommigen van hen lijk t het echter alsof zij zich 
voorr het tweede motief schamen en daarom het eerste extra benadruk-
ken.. Waarschijnlijk uit woede en verdriet om de velen die niets konden 
off  wilden ondernemen tegen de dreigende deportatie, leggen zij het 
accentt op hun strijdbaarheid en ondernemingszin. En strijdbaar en on-
dernemendd waren zij zeker. Deze elementen, woede, verdriet en strijd-
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baarheid,, zijn in de memoires van joodse Engelandvaarders steeds ver-
tegenwoordigd. . 

Inn 1971 (hetzelfde jaar dat Soldaat van Oranje uitkwam) verschenen de 
herinneringenn van twee joodse Engelandvaarders: Bep Turksma en Sally 
Noach.. Turksma was een 25-jarige verpleegster, die in 1942 uit Wester-
borkk ontsnapte door met een stalen gezicht de poort uit te wandelen. 
Mett hulp van de escapeorganisatie Dutch-Paris wist zij via Zwitserland 
Engelandd te bereiken. Al in 1958 had zij haar verhaal op papier staan, 
maarr zij slaagde er niet in een uitgever te vinden. Toen haar naam tijdens 
dee Weinreb-affaire veelvuldig in de krant stond (Weinreb had haar in 
zijnn memoires er valselijk van beschuldigd hem te hebben verraden) luk-
tee dat ineens wel.81 Haar boek verscheen onder de titel Vraag me niet 
waarom...:waarom...: het avontuurlijk oorlogsverhaal van een jonge Nederlandse jo-
din.din.8282 Sally Noach's boek heet Het moest gedaan worden.*3 Die titel slaat 
niett zozeer op het feit dat hij Engelandvaarder was, als wel op de belang-
rijkk rol die hij speelde in de hulpverlening aan joodse vluchtelingen en 
Engelandvaarderss in Frankrijk. Direct in de meidagen van 1940 was hij, 
handelaarr in tapijten te Brussel, in zuidelijke richting vertrokken. Hij 
kwamm uiteindelijk terecht in Lyon, waar hij zijn diensten aanbood aan 
hett Nederlands consulaat dat onder leiding stond van de Fransman 
M.. Jacquet. Terwijl hij zelf alss jood groot gevaar liep opgepakt te worden 
heeftt hij door zijn improvisatietalent en goede contacten met de plaatse-
lijkee Franse autoriteiten vele Nederlandse vluchtelingen en Engeland-
vaarderss uit de gevangenis weten los te krijgen en verder geholpen hetzij 
naarr Zwitserland, hetzij richting Spanje. In het najaar van 1942 werd zijn 
positiee echter onhoudbaar en volgde hij zelf de weg naar Engeland. In 
Londenn aangekomen bleek het ministerie van Buitenlandse Zaken niet 
gecharmeerdd van de onorthodoxe - lees illegale - tactieken, waarvan 
Noachh zich in Lyon had bediend (ook al had hij daar honderden levens 
meee gered). Noach op zijn beurt stak niet onder stoelen of banken dat 
vertegenwoordigerss van de buitenlandse dienst in Frankrijk volgens 
hemm tekort waren geschoten en - als zij hadden gewild - veel meer joodse 
vluchtelingenn hadden kunnen redden. Een onderscheiding als dank 
voorr zijn reddingswerk zat er voor de 'lastige' Sally Noach dus niet in, al 
heeftt hij die ten slotte in 1969 toch gekregen. 

Nogg veel meer dan Turksma en Noach legden joodse Engelandvaar-
derss als Blatt en Kahn in respectievelijk de jaren tachtig en negentig het 
accentt op joodse strijdbaarheid en verzet. Rudy Blatt gaf zijn memoires 
(uitt 1985) de veelzeggende titel Rudy, een strijdbare jood}4 En het oor-
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logsverhaall  van Hans Kahn, gepubliceerd in 1998 heet: Mazzel en lef: te-
gengen de stroom in. 

Kahnn was net als Blatt al op jonge leeftijd, samen met zijn ouders 
vanuitt Duitsland naar Nederland gevlucht en wist dus wat de joden 
inn Nederland te wachten stond. Hij beschrijft op huiveringwekkende 
wijzee hoe in de zomer van 1942 in Amsterdam de deportaties begon-
nen: : 

Dee deportaties [...] verliepen in alfabetische volgorde, meestal in 
dee vorm van een uitnodiging van het Duitse gezag om 's nachts op 
hethet Centraal Station te verschijnen voor de'freiwilligeArbeitsein-
satzsatz in der Ostzone'. [...] De deportaties vonden dikwijl s midden in 
dee nacht plaats om te voorkomen dat de niet-joodse burgerij ge-
confronteerdd werd met deze gruwelijke taferelen. [...] Vanuit de 
etagewoningg van de Neubergers hoefde ik alleen maar mijn hoofd 
uitt het raam te steken om rechts beneden mij, in de Weesperstraat, 
eenn lange stoet mensen voorbij te zien trekken. Daar gingen ze, 'de 
vrijwilligers'.. In lange rijen schuifelden ze gedwee, koffertjes in de 
hand,, in het blauwige schijnsel van zaklantaarntjes in de richting 
vann het Centraal Station...85 

All  ver vóór dat moment had Kahn besloten dat de Duitsers hém in ieder 
gevall  nooit te pakken zouden krijgen. En dat lukte door een combinatie 
vann geluk, brutaliteit en eigenzinnigheid, die hem na de oorlog ook tot 
eenn geslaagd ondernemer maakte. 

Watt Kahn wel lukte, is voor een hele groep Engelandvaarders niet mo-
gelijkk gebleken. Zij werden onderweg door de Duitsers gearresteerd of 
hebbenn hun poging opgegeven en zijn naar huis teruggekeerd. Ook is er 
eenn onbekend aantal Engelandvaarders onderweg om het leven geko-
men:: zij zijn verdronken bij het oversteken van de Noordzee of zijn ver-
dwaaldd en doodgevroren tijdens de slopende tocht over de Pyreneeën. In 
dee beeldvorming rond Engelandvaarders kwam dit thema aanvankelijk 
weinigg aan bod. Enerzijds omdat mensen die het leven bij hun poging 
verlorenn dit niet meer kunnen navertellen, anderzijds omdat het waar-
schijnlijkk aantrekkelijker is om met een succesverhaal te komen dan met 
eenn verhaal dat slecht afloopt. 

Eerderr in dit hoofdstuk werd al even de student Van Mesdag genoemd, 
diee in 1942 samen met een vriend vanaf de Zeeuwse eilanden in een 
vouwkanoo probeerde weg te komen. Zij dreigden al snel met kano en al 
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omm te slaan, waarop Van Mesdag - toen hij schepen zag naderen - met 
zijnn meegenomen trompet het so s-signaal blies. Dit werd gehoord door 
dee bemanning van een Duitse schip, dat hen aan boord nam en vervol-
genss aan de Duitse autoriteiten uitleverde.86 In 1987 deed Van Mesdag 
opnieuww zijn verhaal aan de journalisten Jos Schneider en Gijs van de 
Westelaken.. In De bus uit Dachau87 portretteren zij een groep Nederland-
see gevangenen uit dit concentratiekamp, die na de bevrijding- omdat de 
Nederlandsee overheid nogal traag was met repatriëring van bevrijde ge-
vangenenn - zelf maar vervoer organiseerden om naar Nederland te kun-
nenn terugkeren. De passagiers van de bus vormen een staalkaart van het 
Nederlandss verzet. Behalve Van Mesdag zijn er nog twee gestrande Enge-
landvaarderss bij: de latere journalist W.L. Brugsma en KLM-piloot Carel 
Steensma. . 

Anderee Engelandvaarders die uitvoerig het verhaal van hun arrestatie 
enn gevangenschap hebben gedaan zijn in 1991 Madeion Verstijnen88 en in 
19977 de marineofficier J.NJ. van der Meij.89 

Hett vage en enigszins mysterieuze beeld van Engelandvaarders die 
zichh met kleine bootjes en zelfs kano's de Noordzee op waagden is een 
stukk scherper geworden door het onderzoek dat naar deze groep werd 
verrichtt door oud-verzetsman Jan Bruin, hetgeen resulteerde in de pu-
blikatiee Vrijheid achter de horizon uit 1998 (zie ook inleiding en hoofd-
stukk 4).90 

Dee balans opmakend van deze laatste periode (1970-2000) zien wij als 
belangrijkstee ontwikkeling, dat veel ouder wordende Engelandvaarders 
dee behoefte kregen hun herinneringen op papier te zetten. Dit resulteer-
dee in een grote hoeveelheid egodocumenten, die duidelijk maken hoe di-
verss de achtergrond, motivatie en vluchtwegen van Engelandvaarders 
zijnn geweest. Elke Engelandvaarder heeft zijn eigen, al dan niet spectacu-
lairee verhaal te vertellen. Hieruit volgt dat er niet één beeld van Enge-
landvaarderss bestaat, maar een veelheid van beelden. Anders gezegd: 'het 
beeld'' van Engelandvaarders (voorzover men daarvan kan spreken) 
raakte'vergruisd'. . 

Mett zijn allen zijn deze egodocumenten echter niet in staat om het 
heersende,, door de film Soldaat van Oranje bepaalde beeld te beïnvloe-
den,, laat staan te verdrijven. Voor het grote publiek is het woord 'Enge-
landvaarder'' daarom vermoedelijk nog steeds synoniem met de film  Sol-
daatdaat van Oranje. 
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Samenvatting Samenvatting 

Aann de beeldvorming rond Engelandvaarders, die al tijdens de oorlog 
begon,, is bijgedragen door zowel Engelandvaarders zelf met zogenaam-
dee 'egodocumenten' als door anderen middels biografieën, interviews, 
romans,, films en historische beschouwingen. 

Watt Nederlanders tijdens de bezetting over Engelandvaarders te weten 
kwamenn en dus heeft bijgedragen tot de beeldvorming over deze groep, 
wass beperkt. Van de zijde van de bezetter werd vanzelfsprekend gezwe-
gen.. Alleen de doodvonnissen van gearresteerde Engelandvaarders die in 
dee kranten gepubliceerd werden, spraken duidelijke taal. 

Inn de geallieerde berichtgeving overheerste ook geheimhouding, om 
familieledenn en helpers van Engelandvaarders te beschermen en de ont-
snappingsroutess niet te verraden. Wel werden de escapestories van aan-
gekomenn Engelandvaarders gebruikt in de geallieerde propaganda om 
zoo de bevolking in bezet Nederland moed in te spreken en wellicht ande-
ree (vooral jonge) Nederlanders te stimuleren ook naar Engeland te ko-
menn om de geallieerde strijdkrachten te versterken. Dit propagandadoel 
leiddee tot een nogal stoer imago van Engelandvaarders, waarbinnen wei-
nigg ruimte voor nuancering overbleef. Verder valt op dat er relatief veel 
aandachtt was voor de kleine groep letterlijk varende Engelandvaarders, 
terwijll  de meeste Engelandvaarders langs andere wegen (vooral via 
Spanje/Portugal)) naar Engeland kwamen. 

Ookk na de oorlog was er nog niet veel van nuancering sprake. Een paar 
Engelandvaarderss hebben direct na 1945 hun memoires gepubliceerd, 
maarr het gros zweeg over zijn oorlogservaringen. Dit kwam doordat 
sommigee Engelandvaarders het gevoel hadden dat de zwaarbeproefde 
Nederlandsee bevolking niet op dergelijke verhalen zat te wachten, maar 
ookk doordat hun eigen aandacht werd opgeëist door de naoorlogse we-
deropbouw.. De beeldvorming rond Engelandvaarders werd in de perio-
dee 1945-1950 (en ook nog lang daarna) gedomineerd door de jeugdboe-
kenn van K. Norel. Met name zijn trilogie Engelandvaarders, waarin twee 
jongenss van eenvoudige komaf het in naam van God en Oranje tegen de 
bezetterr opnamen, is van grote betekenis geweest. Dergelijke boeken met 
eenn simpel goed-foutschema waren een tijdlang zeer in trek, niet alleen 
bijj  de Nederlandse jeugd, maar ook bij menig volwassene. Het al tijdens 
dee oorlog gesignaleerde 'ferme-jongensimago' en ook de nadruk op het 
varenn van de Engelandvaarders werd door Norel versterkt. 

Inn de beeldvorming rond Engelandvaarders in de jaren vijfti g spelen 
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dee verslagen van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (ge-
publiceerdd in de jaren 1948-1956) een prominente rol. Door het onder-
zoekk van deze commissie naar - onder meer - de rol van de Nederlandse 
geheimee diensten in Londen en in het bijzonder het Englandspiel, ko-
menn Engelandvaarders in deze verslagen vooral als geheim agenten naar 
voren.. Daarnaast is er veel aandacht voor klachten van Engelandvaarders 
tegenn medewerkers van Nederlandse consulaten, die om hulp vragende 
Nederlanderss nogal eens in de kou lieten staan. Ook worden Engeland-
vaarderss gedefinieerd door hen af te grenzen van (joodse) vluchtelingen, 
waarbijj  de laatsten geen ander doel hadden dan te ontkomen, terwijl de 
eerstenn hun tocht ondernamen om dienst te nemen bij de geallieerde 
strijdkrachten.. In werkelijkheid was de scheiding tussen deze twee groe-
penn niet zo strikt. 

Halverwegee de jaren vijfti g schrompelde de belangstelling voor de 
Tweedee Wereldoorlog (en daarmee ook voor Engelandvaarders) ineen. 
Alless stond in het teken van de wederopbouw, waardoor er weinig nei-
gingg bestond tot reflectie op de oorlog. Halverwege de jaren zestig trok 
dee belangstelling voor de jaren 1940-1945 weer aan, gemarkeerd door de 
televisieseriee De bezetting en het boek Ondergang van de historicus 
J.. Presser en de commotie rond de voorgenomen vrijlating van de 'Drie 
vann Breda'in 1972. 

Inn deze periode publiceerde Erik Hazelhoff Roelfzema zijn boek Sol-
daatdaat van Oranje dat, mede door de film die op basis hiervan in 1977 werd 
uitgebracht,, grote invloed op 'het beeld' van Engelandvaarders heeft uit-
geoefend,, misschien nog wel meer dan de jongensboeken van Norel. Ele-
mentenn die in Soldaat van Oranje benadrukt worden - en daardoor het 
beeldd voor het grote publiek wellicht iets hebben scheefgetrokken - zijn: 
dee trouw en gehechtheid van Engelandvaarders aan 'Oranje', een nega-
tievee voorstelling van burgerlijke en militaire autoriteiten die destijds in 
Londenn de scepter zwaaiden (behalve de koningin), de studentenachter-
grondd van de hoofdpersonen en - opnieuw - de rol van Engelandvaar-
derss als geheim agenten. 

Inn 1979 gaf historicus L. de Jong in het deel over Londen van zijn Ko-
ninkrijkninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog als eerste een gede-
genn totaaloverzicht van Engelandvaarders. Hij besteedde veel aandacht 
aann de tegenstellingen tussen Engelandvaarders en Londense bureau-
cratiee en aan de band tussen Engelandvaarders en koningin Wilhelmina. 
Datt Engelandvaarders de vorstin in staatkundige zin zouden hebben 
beïnvloedd was volgens hem echter onzin. Wat betreft de achtergrond en 
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motivatiee van Engelandvaarders deed De Jong enigszins aan debunking. 
Nett als de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 eerder deed, 
maaktee ook De Jong onderscheid tussen Engelandvaarders en (joodse) 
vluchtelingen,, met het verschil dat hij erkent dat de groepen door elkaar 
liepenn en dat er ook vele joodse vluchtelingen waren, die ook of j uist naar 
Engelandd wilden om in militaire dienst te gaan. 

Hett woord Vluchten' heeft in de totale beeldvorming rond Engeland-
vaarderss steeds een negatieve klank gehad, met name bij Engelandvaar-
derss zelf. Bij joodse Engelandvaarders die na 1970 in toenemende mate 
hunn memoires schreven, ligt dit extra gecompliceerd. Een andere groep 
Engelandvaarders,, die na 1970 meer en meer van zich laat horen zijn die-
genenn die hun reisdoel niet gehaald hebben, omdat zij onderweg gear-
resteerdd werden. Belangrijkste ontwikkeling in deze periode (1970-circa 
2000)) is echter dat nu de Engelandvaarders die destijds begin twintig wa-
renn (en dat waren de meesten) een leeftijd bereikten waarop men ge-
neigdd is herinneringen voor het nageslacht te willen optekenen en bewa-
ren.. Het gevolg was een grote hoeveelheid egodocumenten, die goed laat 
zienn hoe heterogeen de groep Engelandvaarders was en hoe elk zijn eigen 
verhaall  te vertellen heeft. 'Het beeld' van Engelandvaarders raakt daar-
doorr als het ware vergruisd. 

Hett grote publiek ontleent zijn beeld van Engelandvaarders vermoe-
delijkk echter nog steeds aan de film  Soldaat van Oranje. 
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