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Epiloog g 

Toenn Engelandvaarder Maarten Ie Poole op 24 mei 1945, ruim driejaar na 
zijnzijn vertrek, weer thuiskwam werd hij als een held binnengehaald. De 
plaatselijkee harmonie TOG bracht hem 'op zondag na de hoogmis' een 
serenadee en in de krant verscheen een stukje getiteld 'De daden van den 
eerstenn Heerlenschen Engeland vaarder' Hierin werd beschreven hoe Le 
Poolee naar Engeland was ontkomen, hoe hij uit handen van Hare Majes-
teitt de Koningin het Kruis van Verdienste had ontvangen en hoe hij daar-
naa carrière had gemaakt bij de 'marinevliegdienst'. 'Deze jongeman', zo 
eindigdee het stukje, 

iss wars van alle lofuiting of wierook. Maar de daden van den eer-
stenn Heerlenschen Engelandvaarder mogen wel eens in het volle 
daglichtt gesteld worden. Eere wie ere toekomt!1 

Natuurlijkk waren familie en vrienden in Nederland blij en trots om'hun' 
Engelandvaarderr weer in de armen te kunnen sluiten, maar daarbuiten 
warenn er ook andere geluiden. Zeker is, dat niet elke Engelandvaarder 
mett een serenade werd ingehaald. Toen Bart Bredero na tweeënhalf jaar 
afwezigheidd terugkeerde, zei zijn vader tegen hem: 

Jee moet je avonturen maar niet aan de grote klok hangen. De men-
senn in Nederland hebben veel geleden en zullen je niet begrijpen.2 

Zoonn Bart hield dus zijn mond en de meeste Engelandvaarders deden 
hetzelfde.. Velen hadden vermoedelijk ook geen enkele behoefte om 
-- buiten de kring van familie en vrienden - over zichzelf te praten. De 
vernielingenn en geestelijke ontreddering in het pas bevrijde Nederland 
dedenn hen uit zichzelf al zwijgen. 

Joodsee Engelandvaarders werden in veel gevallen door vrijwel nie-
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mandd meer verwelkomd: hun familieleden waren gedeporteerd en zou-
denn niet terugkeren. Engelandvaarders die in het verzet waren geweest, 
moestenn ervaren dat hun toenmalige kameraden de strijd veelal niet 
haddenn overleefd. Bij dit verdriet voegde zich een gevoel van vervreem-
ding,, waardoor sommige Engelandvaarders zich niet meer goed thuis 
voeldenn in Nederland. Hazelhoff Roelfzema beschrijft hoe zijn vrienden 
enn hij elkaar in Oranjehaven steeds hadden voorgehouden, dat zij zich 
niett te veel van de terugkeer in Nederland moesten voorstellen, maar 
datt zij desondanks niet op 'de stemming in het noorden' waren voorbe-
reid: : 

Err werd enorm gefeest, maar onder het gehos en gezuip waren het 
triestee tijden. 
Err was te veel geleden, er was te veel kapot. [...] Nederland zoals wij 
hett ons herinnerden bestond niet meer. Het lag onherkenbaar voor 
ons,, uitgemergeld als een stumper uit een concentratiekamp.3 

Hett viel te verwachten dat tussen de Nederlanders die (een deel van) de 
oorlogg in Engeland hadden doorgebracht en degenen die onder de be-
zettingg hadden geleefd een kloof zou groeien. De journalist Meyer Sluy-
ser,, die tot de eerste categorie behoorde, keek er in ieder geval niet van op. 
'Alss mensen vlak naast elkaar leven,' zo schreef hij twintig jaar na de oor-
log,, 'begrijpen ze dikwijl s nagenoeg niets van elkaar. Hoe zou het anders 
zijn,, wanneer ze door een zee en een oorlog van elkaar verwijderd wor-
denn gehouden?'4 

Inn het verarmde en kapotgeschoten Nederland, dat zij jaren eerder hei-
melijkk hadden verlaten, keerden Engelandvaarders als overwinnaars te-
rug:: weldoorvoed en gehuld in een mooi, geallieerd uniform. Bij sommi-
gee landgenoten wekte dit afgunst op; het deed hen smalend opmerken 
datt Engelandvaarders geen oorlog hadden 'gevoerd', maar'gevierd'. 

Toenn de bevrijdingsfeesten voorbij waren begon het moeizame proces 
vann herstel. Engelandvaarders werden geleidelijk aan gedemobiliseerd 
enn moesten zich in de Nederlandse samenleving opnieuw een plek zien 
tee verwerven. 

Voorr sommigen van hen was het moeilijk om afscheid te nemen van de 
oorlogsperiode,, waarin saamhorigheid heerste en vroegere scheidslij-
nenn waren weggevallen, scheidslijnen die na de oorlog weer pijlsnel wer-
denn opgetrokken. Zo schrijft een Engelandvaarder: 
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Err was onder Engelandvaarders geen klassenverschil. Maar terug in 
Hollandd was ik gewoon weer de los werkman. Ik had het daar 
moeilijkk mee.5 

Tochh zien Engelandvaarders achteraf in meerderheid met tevredenheid 
terugg op hun oorlogservaringen. In de enquête, in 1997 gehouden, zegt 51 
procentt van de 192 respondenten op een desbetreffende vraag dat hun le-
venn positief beïnvloed is door het feit dat zij Engelandvaarder zijn. Zij 
zijnn onder meer'trots iets voor hun land te hebben kunnen doen' of zeg-
genn door hun ervaringen als Engelandvaarder te hebben geleerd 'snel 
moeilijkee beslissingen te nemen, ook als daaraan risico's verbonden zijn'. 
Daarnaastt was 20 procent van de respondenten van mening dat de Enge-
landvaartt geen enkele invloed had; 8 procent zag zowel positieve als ne-
gatievee effecten en 10 procent liet de vraag onbeantwoord. Maar een be-
trekkelijkk gering aantal respondenten (11 procent) was van oordeel dat 
zijnzijn of haar leven negatief door de Engelandvaart was beïnvloed (zie ta-
bell  23). Onder die laatste groep zijn er enkelen die stellen, dat het voor 
Engelandvaarderss moeilijk was om een baan te vinden. 'Bij sollicitaties,' 
schrijftt een van hen, 

wass het beter het oorlogsverleden te omschrijven als 'ondergedo-

ken'. . 
Menn zat niet te wachten op oproerkraaiers. Men had veelal flink 
boterr op het hoofd. Pas anderhalve generatie later ontstond begrip 
enn respect.6 

Eenn ander herinnert zich: 

Oorlogsherinneringenn kon je beter voor je houden. In Engeland 
sprakk je er ook niet over, maar daar was het toch een deel van je cv.7 

Enn een Engelandvaarder die beroepsmilitair was heeft het over 'naijver 
vann de prikkeldraadgroep', waarmee hij militairen bedoelde die de oor-
logg in Duitse krijgsgevangenkampen hadden doorgebracht en die na 
19455 hun oude posities weer innamen.8 

Hett is moeilijk deze uitspraken op hun juiste waarde te schatten. Te-
genoverr deze negatieve uitlatingen staan namelijk die van andere Enge-
landvaarders,, die juist menen dat hun achtergrond bij sollicitaties een 
pree vormde en dat zij hun baan of studiebeurs (mede) hieraan te danken 
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hadden.. Waar de meeste Engelandvaarders het echter over eens zijn, is 
datt er van regeringswege vlak na de bevrijding weinig tot niets voor hen 
werdd gedaan. Zo schrijft een deelnemer aan de enquête dat zijn hele fa-
mili ee 'in het verzet was geweest': vader zat in een jappenkamp, moeder en 
oudstee broer in het Oranjehotel, hijzelf en twee andere broers waren En-
gelandvaarder: : 

Ondankss deze verdienste van de hele familie voor het vaderland, 
kregenn wij na de oorlog geen enkele hulp van de regering. Vader 
moestt zelfde studie van zijn veteranenzonen bekostigen. Ik vroeg 
eenn renteloze lening aan om te kunnen studeren, maar die werd af-
gewezen.. Uiteindelijk ben ik uit teleurstelling naar Canada geëmi-
greerd.9 9 

Zoalss in het vorige hoofdstuk al even werd aangestipt, kregen Engeland-
vaarderss net als vervolgingsslachtoffers, die uit de kampen waren terug-
gekeerd,, te maken met een nogal kille, formele opstelling van het amb-
tenarenapparaat.. Uit recent onderzoek is gebleken, dat de regering wel 
degelijkk oog had voor de geestelijke en andere noden van repatrianten. 
Dee veel gewraakte kill e houding zou echter zijn veroorzaakt, doordat dit 
leedd niet als individueel leed werd gezien, maar werd beschouwd als een 
probleemm van de gehele samenleving.10 

Eenn ding staat vast: de afstandelijke opstelling van de autoriteiten zit 
menigg Engelandvaarder nog steeds dwars. Zo werden diverse Engeland-
vaarderss nog jaren na de oorlog geconfronteerd met aanmaningen door 
hett ministerie van Binnenlandse Zaken om bepaalde, tijdens hun tocht 
naarr Engeland verstrekte voorschotten terug te betalen. In veel gevallen 
gingg het om geldelijke ondersteuning, die door het consulaat-generaal in 
Madridd aan Engelandvaarders in Spaanse gevangenissen was uitgekeerd. 
Omdatt er van het karige gevangenismenu amper te leven viel, konden zij 
mett dit geld van het consulaat eten van buiten de gevangenis laten bezor-
gen.. Het ging hier soms om forse bedragen. Zo moest F. van der Putt 
ƒ2096,400 terugbetalen wegens in Spanje door het consulaat verstrekte 
'bijvoeding'.11 1 

Eenn andere grief was het nagenoeg ontbreken van opvang of begelei-
dingg voor diegenen die bij hun poging tot Engelandvaart waren gearres-
teerdd en ternauwernood het concentratiekamp hadden overleefd. 'Na de 
oorlog'' zo schrijft een van die gearresteerde Engelandvaarders, 
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iss er aan degenen die er niet in slaagden Engeland te bereiken wei-
nigg of geen aandacht besteed. Dit ondanks het feit dat zij als gevolg 
vann de mislukking van hun tocht en daaropvolgende gevangen-
schapp een uiterst moeilijke tijd doormaakten. 

Desondankss vond hij dat de mislukte Engelandvaart voor hem persoon-

lij kk ook positieve kanten had: 

Ikk heb door de mislukking en de gevangenschap wilskracht leren 
opbrengen,, depressies leren overwinnen en ontberingen leren 
doorstaan,, hetgeen ik na 1950 toen ik een baan moest zien te vin-
denn dubbel en dwars nodig had. Hierbij heb ik geen enkele hulp 
vann de Nederlandse overheid of het bedrijfsleven ontvangen. Je 
moestt je 'erin vechten'.12 

Err was in 1947 een wet in het leven geroepen, die voorzag in een pensioen 
voorr invalide geworden oud-verzetsstrijders of nabestaanden van over-
ledenn oud-verzetsstrijders. Dit was de Wet Buitengewoon Pensioen 
1940-19455 (WBP). Maar hiervoor golden zulke strikte criteria, dat perso-
nenn die om hun geloof of politieke overtuiging waren vervolgd, onder-
duikers,, gijzelaars, represailleslachtoffers en ook Engelandvaarders niet 
off  slechts hoogstzelden van deze regeling gebruik konden maken. De 
uitkeringg werd alleen toegekend aan diegenen,'die door daad of houding 
bewustt hadden deelgenomen aan het tegen de vijand gerichte verzet bin-
nenn het koninkrijk in Europa en daarbij invalide waren geworden of wa-
renn omgekomen'.13 

Sommigee Engelandvaarders met problemen van financiële of sociale 
aardd hebben zich - wanneer regeringsinstanties geen hulp konden bie-
denn - tot koningin Wilhelmina of prins Bernhard gewend. Vooral de 
laatstee kon door zijn bemiddeling nogal eens aan een oplossing bijdra-
gen.. De koningin en de prins hebben de ondersteunende rol die zij in 
Londenn ten aanzien van Engelandvaarders vervulden, na de oorlog dus 
gecontinueerd. . 

Inn 1948 deed koningin Wilhelmina - na viering van haar 50-jarig jubi-
leumm als vorstin - afstand van de troon. Met haar dochter Juliana als op-
volgsterr ging Nederland de jaren vijfti g in. Het waren de jaren van we-
deropbouww die nieuwe welvaart brachten en waarin de basis werd gelegd 
voorr de huidige verzorgingsstaat. Engelandvaarders droegen hier het 
hunnee aan bij, maar er waren er ook veel die hun heil elders zochten en 
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naarr Engeland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël of andere lan-
denn emigreerden. Dat is te zien aan de ledenlijst'4 van de ver na de oorlog 
opgerichtee Stichting Genootschap Engelandvaarders. Van de 424 Enge-
landvaarderss die in 1999 bij dit genootschap waren aangesloten woonde 
366 procent in het buitenland. 

Datt dit louter een reactie was op het slechte of ontbrekende veteranen-
beleidd - zoals de vermelde negatieve reacties wellicht zouden kunnen 
doenn vermoeden - is naar mijn indruk onjuist. Waarschijnlijk is het eer-
derr zo dat Engelandvaarders over het algemeen ondernemende mensen 
waren,, die door hun Engelandvaart al met vreemde oorden hadden ken-
nisgemaakt,, dikwijls met een Engelse vrouw getrouwd waren en door al 
dezee factoren eerder geneigd waren om emigratie te overwegen. 

Opp 17 augustus 1948 kwamen ongeveer 250 Engelandvaarders bij elkaar 
opp Paleis Het Loo in Apeldoorn om koningin Wilhelmina ter gelegen-
heidd van haar gouden jubileum een geschenk aan te bieden. Dit bestond 
uitt een zilveren penning met aan de ene kant een voorstelling van Oran-
jehaven,, het clubhuis in Londen dat Wilhelmina aan Engelandvaarders 
geschonkenn had en aan de andere kant de tekst AAN DE MOEDER VAN 

ORANJEHAVEN.155 De ontvangst had, volgens de krantenberichten uit die 
dagen,'eenzelfdee karakter als dergelijke bijeenkomsten tijdens de oorlog 
plachtenn te hebben, wanneer de koningin Oranjehaven [... ] bezocht'. En-
gelandvaarderr en legeraalmoezenier A.F.M, de Monchy, tijdens de oorlog 
voorzitterr van Oranjehaven en organisator van het hele feest, herdacht in 
zijnn toespraak tot de koningin de gesneuvelde Engelandvaarders. Ook 
zinspeeldee hij op het komende aftreden van de vorstin, dat ruim twee 
wekenn later, op 4 september 1948 zou plaatsvinden. In haar dankwoord 
zeii  koningin Wilhelmina, dat wat haar betreft van een afscheid van 'de il-
legaliteitt geen sprake kon zijn en dat zij hoopte nog vele malen te midden 
vann Engelandvaarders te vertoeven'.16 

Off  dat nog vaak is gebeurd valt te betwijfelen. Prinses Wilhelmina leid-
dee tot aan haar dood in 1962 een zeer teruggetrokken leven. De weinige 
gelegenhedenn waarbij zij nog in de openbaarheid optrad, stonden meest-
all  in het teken van herdenking van oorlogs- en verzetsslachtoffers. Zo 
verrichttee zij op 18 oktober 1949 op verzoek van de Oorlogsgravenstich-
tingg de plechtige opening van de erebegraafplaats in Loenen op de Velu-
we.. Bij die gelegenheid onthulde zij in de kapel van de erebegraafplaats 
ookk het houten gedenkbord met namen van omgekomen Engelandvaar-
ders,, dat tijdens de oorlog in Oranjehaven aan de muur had gehangen.17 
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Enn de Engelandvaarders? Sommigen van hen onderhielden op indivi-
duelee basis onderling contact, maar als geheel viel de - zeer heterogene -
groepp uiteen. Datgene wat hen tijdens de oorlog bond (hun ontsnapping 
uitt bezet Nederland en hun streven iets voor het vaderland te doen) bleek 
inn de naoorlogse omstandigheden niet toereikend om de groep bij elkaar 
tee houden. Er was in deze periode, de jaren vijfti g en eerste helft jaren zes-
tig,, in Nederland in het algemeen een sterk verminderde belangstelling 
voorr de Tweede Wereldoorlog. Deze 'stilte*  kwam niet alleen door de 
'flinkheidsmoraal'' van de wederopbouw, maar had - zoals sociologe Jo-
landee Withuis onlangs betoogde - ook te maken met politieke tegenstel-
lingen.. De jaren vijfti g en zestig waren het tijdperk van de Koude Oorlog. 
Angstt voor de nieuwe vijand, de Sovjet-Unie, drong de herinnering aan 
diee andere agressor (Hitler-Duitsland) niet alleen naar de achtergrond, 
maarr veroorzaakte ook een nieuwe kijk op de Tweede Wereldoorlog. Van 
eenn 'geallieerde strijd tegen agressie' werd de oorlog met terugwerkende 
krachtt 'een strijd van het "vrije Westen" tegen het totalitarisme'.18 

Datt de groep Engelandvaarders uit elkaar viel had natuurlijk ook 
praktischee redenen. Zij waren jong en op de toekomst gericht: de mees-
tenn van hen waren druk bezig met hun maatschappelijke carrière en met 
hett stichten van een gezin. Aan jaarlijkse samenkomsten met mede-En-
gelandvaarderss bestond geen behoefte. 

Eindd jaren zestig kwam hierin verandering. Sinds de uitzending van de 
tv-seriee De bezettingvan L. de Jong, de verschijning van het boek Onder-
gangvangangvan J. Presser en vooral de commotie rond de voorgenomen vrijla-
tingg van de Drie van Breda in 1972, stond de Tweede Wereldoorlog weer 
inn het brandpunt van de belangstelling. 

Tegelijkk begonnen Engelandvaarders op een leeftijd te komen waarop 
zijj  behoefte kregen om terug te zien. Voor sommigen van hen was dit een 
pijnlijk ee noodzaak omdat zij door hun oorlogservaringen in psychische 
noodd raakten. Dit lijk t op het eerste gezicht misschien vreemd. Enge-
landvaarderss - althans degenen die Engeland bereikt hadden - waren 
tochh geen slachtoffers? Zij behoorden immers tot de geallieerde over-
winnaars? ? 

Datt laatste is zeker waar, maar dat neemt niet weg dat veel Engeland-
vaarderss op hun tocht naar Engeland traumatiserende gebeurtenissen 
haddenn meegemaakt: arrestaties, ontsnappingen, honger, ontberingen 
enn langdurige opsluiting in Franse en Spaanse gevangenissen of interne-
ringskampen.. Onder de geënquêteerden die vonden dat de Engeland-
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vaartt hun latere leven negatief had beïnvloed en ook onder de groep die 
zowell  positieve als negatieve effecten signaleerde, zijn diverse Engeland-
vaarderss die aangeven dat hun gezondheid door de oorlogservaringen 
schadee heeft geleden. Sommigen van hen kregen rond hun vijfenvijftig -
ste,, zestigste jaar een psychische inzinking, met soms nadelige gevolgen 
voorr hun relatie of gezin. 

Bijj  joodse Engelandvaarders kwam daar nog een schrijnend schuldge-
voell  bij, een verschijnsel dat later door psychologen met de term 'survi-
vor'ss guilt' is aangeduid. Engelandvaarder Bram Meerloo, die overigens 
psychiaterr van beroep was, beschrijft in zijn memoires hoe hij in de zo-
merr van 1942 samen met zo'n dertig anderen (militairen, burgers, joden 
enn niet-joden) in een trein in Parijs werd gearresteerd. In het arrestan-
tenlokaall  waar zij gedurende de avond en nacht zaten opgesloten werd 
opp een gegeven ogenblik een groep Franse smokkelaars binnengebracht. 
Zoo onopvallend mogelijk schoof Meerloo naar hen toe en mengde zich 
onderr hen. Dit was zijn redding, want tegen de ochtend werden de smok-
kelaarss aan de Franse douane overgeleverd. Deze speelde het spel mee, 
legdee Meerloo een symbolische boete op en liet hem vervolgens vrij . 
Meerlooo vervolgde zijn gevaarlijke tocht en bereikte Engeland in februa-
rii  1943. Van zijn medearrestanten moet worden aangenomen, dat zij zijn 
weggevoerdd en waarschijnlijk zijn omgekomen. Begin jaren zeventig, 
zo'nn dertig jaar later dus, kreeg Meerloo last van steeds terugkerende 
nachtmerries: : 

Ikk zie mezelf meegaan met de smokkelaars en voel me als een de-
serteurr van hen die eerst mijn lot deelden en toen sterven moesten. 
[...]]  Zelfs nu doorleef ik in herhaalde nachtmerries de scène van 
mijnn ontvluchting. Dan word ik wakker en ben me er weer van be-
wustt dat ik aan de zekerheid van het concentratiekamp en dood 
ontkomenn ben. Maar dan komt ook dat knagende schuldgevoel te-
rug:: waarom alleen mij dat beschoren was. Waarom hadden mijn 
mede-gevangenenn niet hetzelfde durven doen? Wat voor recht had 
ikk weg te lopen van het gezamenlijk noodlot?19 

Meerlooo wist als psychiater heel goed dat dit soort traumatische gebeur-
tenissenn - die hij zelf dus aan den lijve had ondervonden - later psychi-
schee problemen zouden kunnen veroorzaken. Als psychologisch advi-
seurr en kortstondig hoofd van de sectie volksgezondheid van het Militai r 
Gezagg heeft hij zich dan ook zeer ingespannen om de regering te door-
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dringenn van de noodzaak van een goede, begripvolle opvang voor 'gere-
patrieerden'' In een rapport getiteld De psychologie van de repatrieering 
uitt 1943 voorspelde hij, dat de mensen die uit de Duitse kampen zouden 
terugkeren,, last zouden hebben van een 'verbroken psychisch even-
wicht'.. Dit zou zich naar zijn idee uiten in verlies van decorum, minder-
waardigheids-- of juist meerderwaardigheidsgevoelens of nihilisme en 
agressiviteit.. Hij raadde aan deze mensen met begrip, warmte en (indivi-
duele)) aandacht te benaderen en waarschuwde voor'een al te generalise-
rendee of ambtelijke' houding.20 Jammer genoeg werd er door de regering 
weinigg met zijn adviezen gedaan. Na de oorlog emigreerde hij naar de 
Verenigdee Staten, om pas in 1968 in Nederland terug te keren.21 

Datt was net op tijd om er getuige van te zijn hoe daar bij Engelandvaar-
derss langzamerhand de behoefte ontstond om het verloren contact te 
herstellen.. Vanaf 1966 kwam een groep Engelandvaarders jaarlijks bij el-
kaar,, hetgeen driejaar later resulteerde in de oprichting van de Stichting 
Genootschapp Engelandvaarders. Dit genootschap stelde zich ten doel het 
onderlingg contact tussen Engelandvaarders te bewaren, steun te verlenen 
aann Engelandvaarders en hun maatschappelijke belangen te beharti-
gen.222 In 1980 werden de laatste twee doelstellingen bij een statutenwijzi-
gingg gepreciseerd als: 'het behartigen van de maatschappelijke belangen 
vann Engelandvaarders' en 'het verlenen van charitatieve en andere steun 
aann Engelandvaarders die daarvoor naar oordeel van het bestuur in aan-
merkingg komen'.23 Het genootschap valt hiermee te omschrijven als een 
'zelforganisatie'' of'vriendenkring', door Withuis aangeduid als een 'niet-
professionele'' organisatie, waarbij het primair gaat om 'onderlinge 
groepsvorming'' en waarbij soms het accent ligt op belangenbehartiging 
enn soms op onderlinge steunverlening.24 

Eerstee voorzitter van het Genootschap Engelandvaarders was 
H.P.. Linthorst Homan, toenmalig commissaris der Koningin in de pro-
vinciee Friesland. Na zijn aftreden in 1979 waren achtereenvolgens voor-
zitterr de Engelandvaarders: M.S. Kamminga, E Th. Dijckmeester en 
(sindss 1987) R.W. Hemmes. 

Hett Genootschap Engelandvaarders organiseerde drukbezochte re-
gionalee en landelijke reünies. Die laatste bijeenkomsten werden regel-
matigg met de aanwezigheid van beschermheer prins Bernhard opgeluis-
terd. . 

Vanaff  1979 had men een eigen contactblad, getiteld De Schakel Dit blad 
werdd en wordt gekenmerkt door een grote trouw aan het Huis van Oran-
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je.. Politieke discussie werd hierin zoveel mogelijk vermeden. Toen dat in 
19811 naar aanleidingvan de kwestie rond de kruisraketten toch dreigde te 
gebeurenn schreef een Engelandvaarder in een ingezonden brief: 

Onss Genootschap herbergt - in hoofdzaak - Engelandvaarders die 
dee onderlinge band van toen levend wensen te houden. Informatie 
overr krachtsverhoudingen, nucleaire problematiek en dergelijke 
vormenn hiervoor géén nuttige bijdrage. Het zou integendeel de po-
litiekee keuze aan de orde (kunnen) laten komen die ons zou kun-
nenn verdelen. Communisten, democraten, joden, katholieken, li-
beralen,, protestanten, socialisten etc zijn als Engelandvaarder ge-
bundeldd in ons Genootschap. Zo was het, zo is het en zo moet het 
ookblijven[...].25 5 

Dee redactie van de Schakehloot zich bij dit standpunt aan. 
Naastt reünies organiseerde het genootschap ook diverse groepsreizen 

naarr Londen. Zo was een delegatie van Engelandvaarders op 14 juli 1977 
aanwezigg bij de onthulling door de Nederlandse ambassadeur in Groot-
Brittanniëë van een bronzen herdenkingsplaquette in de gevel van het 
huiss in Londen, vlak bij Hyde Park, waar in de oorlog Oranjehaven ge-
vestigdd was. 

Dee uit 1980 stammende formulering van de doelstellingen van het ge-
nootschapp verwijzen naar ingrijpende wijzigingen, die zich met name in 
dee jaren zeventig voordeden op het terrein van uitkering aan verzetslie-
den. . 

Zoalss eerder opgemerkt golden er voor de WBP uit 1947 hele strenge 
criteria,, waardoor allerlei groepen verzetsdeelnemers (ook Engeland-
vaarders)) niet voor een buitengewoon pensioen in aanmerking kwa-
men.. Geleidelijk aan werden die criteria versoepeld. Al in de jaren vijfti g 
warenn Jehova's getuigen, represailleslachtoffers en diegenen die in het 
buitenlandd verzet boden als verzetsdeelnemer erkend. In de jaren 1977 en 
19788 volgden onder meer Indische gijzelaars, Nederlanders die in Duits-
landd tewerk waren gesteld en daarbij sabotage hadden gepleegd en ook 
Engelandvaarders,, 'die een persoonlijke bijdrage aan de oorlogvoering 
haddenn geleverd of hadden willen leveren'.26 De Stichting Genootschap 
Engelandvaarderss stelde daarop een sociale commissie in, die Engeland-
vaarderss die meenden aanspraak te kunnen maken op de WBP met raad 
enn daad bijstond. 

Dee protesten tegen de vrijlating van de 'Drie van Breda' in 1972 hadden 
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Gedenkplaatt bij Oranjehaven in Londen, Hyde Park Place 23. Foto: privé-

collectiee A. Dessing. 

gezorgdd voor een bundeling van voorheen rivaliserende en volstrekt ge-
scheidenn opererende organisaties van oud-verzetsmensen en vervolg-
den.. Ook Engelandvaarders werden hierin geïncorporeerd. In 1980 trad 
dee Stichting Genootschap Engelandvaarders toe tot de Stichting Sa-
menwerkendd Verzet 1940-1945. Behalve het genootschap waren hierbij 
aangeslotenn de Nederlandse Federatieve Raad van het Voormalig Verzet 
Nederlandd ( N F R / W N ), de Nederlandse vereniging van ex-politieke ge-
vangenen,, Expogé en de organisatie van pilotenhelpers, Escape. 

Inmiddelss zijn we bijna een kwarteeuw verder. De Stichting Genoot-
schapp Engelandvaarders bestaat nog steeds, maar kampt - als alle orga-
nisatiess op dit terrein - met een sterk teruglopend aantal leden. De aan-
geslotenn Engelandvaarders zijn overwegend tachtigers en de lijst van 
overledenen,, die tijdens de jaarlijkse reünie worden herdacht, wordt elk 
jaarr langer. 

Ondankss dit sombere perspectief was er juist in de afgelopen decen-
nia,, de jaren tachtig en negentig, relatief veel belangstelling en ook waar-
deringg voor Engelandvaarders. 

Regelmatigg werd er in radio- en televisieprogramma's aandacht aan 
Engelandvaarderss besteed. Er waren ook een paar opvallende nieuwsfei-
ten.. Op 24 april 2003 haalden Engelandvaarders het Nos-Journaal, toen 
eenn stuk van het Scheveningse strand werd omgedoopt tot 'Soldaat van 
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Oranje-strand'.. Het initiatief hiertoe werd genomen door W. Post, histo-
ricuss en docent geschiedenis uit Den Haag.27 Onder toeziend oog van 
zo'nn tweehonderd Engelandvaarders onthulde E. Hazelhoff Roelfzema 
samenn met generaal b.d. R.W. Hemmes, voorzitter van de Stichting Ge-
nootschapp Engelandvaarders, op de boulevard in Scheveningen vlak bij 
hett Kurhaus Hotel een gedenkplaquette. Deze gedenkplaat herinnerde 
aann de landingen die Hazelhoff, Tazelaar en Krediet als agenten van het 
'Contactt Holland' in de winter van 1941-1942 op het Scheveningse strand 
hebbenn uitgevoerd. Het was echter tevens uitdrukkelijk bedoeld als een 
eerbetoonn aan 'alle Engelandvaarders' Over deze Engelandvaarders had 
W.. Post een lespakket samengesteld dat opp Haagse middelbare scholen 
zouu worden verspreid.28 

Vijfjaarr eerder, op 19-20 april 1998, stak Hagenaar Hans Weeber onder 
veell  belangstelling van de pers in een klein vletje met buitenboordmotor 
vanaff  het strand van Scheveningen over naar Harwich. Dit was een eer-
betoonn aan de tocht die Engelandvaarder Willem de Waard uit IJmui-
den,, samen met Ab Homburg en Cor Sporre, op 22 maart 1941 had ge-
maakt.29 9 

Hett verschil met 1941 was dat Weeber door een mijnenjager van de ma-
rine,, de Hr. s. Willemstad, werd begeleid, die 'hem geen moment uit het 
oogg verloor' en via de radio contact met hem onderhield. Niettemin was 
hett een hele prestatie gezien de kou, de moeite om wakker te blijven en 
voorall  de eenzaamheid 's nachts. De tocht eindigde de volgende dag in 
Harwich,, zoals de Haagsche Courant het omschreef'met een indrukwek-
kendee en emotionele bloemenhulde in zee'. Ook Willem de Waard en de 
burgemeesterr van Harwich waren daarbij aanwezig. In een interview zei 
Weeberr dat hij het had gedaan 'voor de mannen van stavast die tijdens de 
oorlogg door te vluchten de strijd tegen de Duitsers probeerden op te pak-
kend d 

Engelandvaarderss hebben zich met hart en ziel en op allerlei manieren 
ingezett voor de bevrijding van Nederland. Als geheim agenten hebben 
zijj  verhoudingsgewijs een zeer grote bijdrage geleverd. Maar Engeland-
vaarderss waren niet met velen. Hun militaire bijdrage kon daardoor 
-- hoewel op zich zeer belangrijk - bezien op het totaal van de geallieerde 
oorlogsinspanningg niet doorslaggevend zijn. De meesten van hen hiel-
denn zich na aankomst verre van politiek. Toch betekende hun komst 
voorr de Nederlandse regering in Londen een versterking en legitimatie 
vann haar positie. Zij brachten informatie over bezet gebied mee naar het 
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vrij ee Londen. En ze hebben de achterblijvers (of sommigen daarvan) 
wellichtt een hart onder de riem gestoken en het gevoel gegeven dat er 
paarr van hun 'pleitbezorgers' aan de overkant waren gekomen.. De histo-
ricuss G. Puchinger schrijft althans dat toen bekend werd dat Engeland-
vaarderr Jaap Burger tot minister was benoemd, veel mensen hem - ook 
all  kenden zij hem niet persoonlijk - als vertegenwoordiger aanvoelden: 

Wee hadden in Nederland het idee, dat Koningin en Kabinet nu ein-
delijkdelijk eens precies ingelicht waren over alles wat ons in Nederland 
beroerde.3' ' 

Maarr bovenal ligt de betekenis van Engelandvaarders in het feit dat zij 
zichh niet bij de bezetting hebben neergelegd, dat zij ondanks gevaren en 
tegenslagenn met grote vasthoudendheid hebben geprobeerd zich hier-
aann te onttrekken om vanuit Engeland mee te werken aan een definitieve 
overwinningg op nazi-Duitsland. Zij deden dit, om nogmaals Cieremans 
tee citeren 'door de ene voet voor de andere te zetten',32 in de hoop zo ver 
mogelijkk te komen. Sommigen haalden de eindstreep, anderen niet. Hun 
lotgevallenn staan opgetekend in dit boek. 
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