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Woordd van dank 

Naa ruim tien jaar noeste arbeid aan dit proefschrift, past een woord van 
dankk aan al diegenen, die mij bij mijn onderzoek en gedurende het 
schrijfprocess hebben bijgestaan. 

Allereerstt zijn dat de vele Engelandvaarders, die aan de door mij uit-
gezettee enquête hebben meegedaan, zich door mij lieten interviewen (zie 
hunn namen elders in dit boek) of op andere manieren aan dit proefschrift 
hebbenn bijgedragen. Hun bereidheid om informatie te verstrekken en 
belangstellingg voor mijnn vorderingen waren voor mij een stimulans om 
doorr te gaan. Het spijt mij dan ook zeer, dat sommige Engelandvaarders 
(onderr de geïnterviewden waren dat bijvoorbeeld de dames E.W.L. Broek-
man,, J.A. Keg en I.L. Veldhuyzen van Zanten en de heren P. Peters, 
H.M.. van Walt van Praag en prof.dr. M. Weisglas) de verschijning van dit 
boekk niet meer mochten meemaken. 

Hett bestuur van de Stichting Genootschap Engelandvaarders, voorge-
zetenn door de heer R.W. Hemmes, heeft mij direct steun toegezegd. Goe-
dee herinneringen bewaar ik ook aan de hulp van de secretaris van het 
Genootschap,, de helaas vorig jaar overleden mw. M.E.E Borel Rinkes, 
enn aan die van de redacteur van het contactblad De Schakel de heer 
H.J.M.. Brinkman. Twee Engelandvaarders wil ik graag apart noemen: 
Bramm Grisnigt, die alle hoofdstukken heeft gelezen en becommenta-
rieerdd en onnoemelijk veel gegevens heeft geverifieerd, en drs. Harry 
Weelinck,, die mij adviseerde inzake de scheepvaart en de Scandinavische 
route.. Hun vriendschap en steun waren voor mij van onschatbare waar-
de. . 

Ookk vele niet-Engelandvaarders zijn mij in de afgelopen periode be-
hulpzaamm geweest. Allereerst dank ik mijn promotor prof.dr. P. de Rooy. 
Hett was immers Piet de Rooy, die mij met medewerkers van het Natio-
naall  Archief in contact bracht en mij zo - indirect - de weg naar Enge-
landd wees. Zijn nauwgezette commentaar, morele steun en niet aflatend 
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geduldd hebben mij over menig 'dood punt' heen getild. Hetzelfde geldt 
voorr co-promotor prof.dr. Peter Romijn, die mij vanaf het prille begin 
vann dit onderzoek op hartelijke wijze heeft gesteund, aangemoedigd en 
vann waardevolle adviezen voorzien. Ik had mij geen betere begeleiders 
kunnenn wensen. Dank ook aan NIOD-directeur prof.dr. J.C.H. Blom, die 
eveneenss vele jaren nauw bij mijn onderzoek betrokken is geweest. 

Mw.. dr. W.D.E. Aerts, mw. dr. G. von Frijtag Drabbe Künzel, dr. B.G.J. 
dee Graaff, drs. B. Schoenmaker en dr. J.W.M. Schuiten ben ik zeer erken-
telijkk voor hun commentaar op bepaalde delenn van mijn manuscript. Ik 
dankk voorts de leden van de promotiecommissie: behalve de al genoem-
dee Mieke Aerts en Hans Blom zijn dat: prof.dr. J.T.M. Bank, dr. W. ten 
Have,, mw. prof.dr. M.F. Gijswijt-Hofstra en prof.dr. H.Amersfoort. 

Dankk eveneens aan dr. Ernest Hueting, met wie ik begin jaren negentig 
inn goede harmonie heb samengewerkt. Tijdens dit onderzoeknaar Enge-
landvaarderss heb ik steeds kunnen rekenen op zijn aandacht, advies en 
commentaar.. Een andere steun en toeverlaat was de in 2003 overleden 
sociaal-psychologee dr. Annie Huisman-van Bergen. Ik kwam met haar in 
contactt toen zij nasporingen deed naar de gestrande Engelandvaarder 
Jann van Blerkom, die zij tijdens de oorlog persoonlijk had gekend. On-
dankss haar gevorderde leeftijd en zwakke gezondheid heeft zij welge-
moedd een enorme hoeveelheid literatuurgegevens over mislukte pogin-
genn tot Engelandvaart voor mij verzameld. Ik had het haar zeer gegund 
omm dit eindresultaat te kunnen lezen. 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan de medewerkers van het Nationaal 
Archieff  en het Koninklijk Huisarchief te Den Haag, het Rijksarchief in 
Noord-Hollandd te Haarlem, het NIOD te Amsterdam, het BRI OP teKerk-
radee en alle andere archiefinstellingen die ik heb bezocht. Met name wil 
ikk noemen Sierk Plantinga van het Nationaal Archief, René Kruis en 
Harcoo Gijsbers van het NIOD en Mieke Jansen van het Koninklijk Huis-
archief,, die mij steeds met raad en daad terzijde hebben gestaan. Dank 
ookk aan drs. Liesbeth van der Horst van het Verzetsmuseum te Amster-
dam,, die zo vriendelijk was mij inzage te geven in het materiaal, dat ver-
zameldd werd ten behoeve van een in 1995 gehouden tentoonstelling over 
ontsnappingslijnen.. Een zelfde gebaar maakte drs. Madeion Postma, 
toenn zij haar doctoraalscriptie geschiedenis over Engelandvaarders uit 
19933 en het daartoe aangelegde databestand aan mij ter beschikking stel-
de.. Mieke Tekstra-Wachters dank ik voor de Engelse vertaling van de sa-
menvatting.. Ik dank eveneens de elders in dit boek genoemde instellin-
gen,, die door hun financiële steun de totstandkoming en publicatie van 
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ditt proefschrift (mede) hebben mogelijk gemaakt. 
Inn het digitaal opslaan en verwerken van onderzoeksgegevens ben ik 

inmiddelss aardig bedreven, maar dat is niet altijd zo geweest. Ik ben drs. 
Peterr de Valen^a, dr. Bert Schijf, dr. G. de Bruin, dr. Peter Tammes en drs. 
Willemm Los zeer erkentelijk voor hun hulp en deskundige adviezen op 
ditt terrein. Vooral eerstgenoemde heeft mij voor menige computerramp 
behoed. . 

Ikk dank al mijn vrienden, collega's, familieleden en niet te vergeten de 
ledenn van het Haarlemse Koor Lokaal, die jaar in jaar uit mijn project 
mett belangstelling hebben gevolgd. Het zijn er te veel om met name te 
noemen.. Voor enkele mensen maak ik een uitzondering. Zij hebben ge-
gevenss voor mij gecheckt, onderdak verleend, foto's beschikbaar gesteld, 
meegelezenn of bijzonder meegeleefd. Dank daarom aan: dr. G.H. Aal-
ders,, H. Baxmeier, mw.drs. A. Biermans, Jan Bruin plus familie, Jur 
Beumkes,, prof. dr. C. Fasseur, A. Geurts, drs. Ynske Gunning, dr. G. van 
derr Ham, prof.dr. W. Hijmans, mw. dr. M. de Keizer, dr. A. Kersten, dr. PJ. 
Knegtmans,, drs. H. Korpershoek, drs. Victor Laurentius, drs. Erwin van 
Loo,, Edwin Maas, H. Maas, drs. L. Masset, Sabine Müllges, Olga Marx, 
drs.. Pia van Kroonenburgh, Els Mulders, prof.dr. Jan Rispens, R. Schlin-
gemann,, G. Slats, drs. J. Staal, drs. Aad Schravesande, mw. L. Snellen-
Schlichtee Bergen en mw. M. Weisglas-Kaufmann. 

Tott slot dank ik mijn ouders, die elk op volstrekt eigen wijze met hun 
verhalenn over de oorlog mijn historische belangstelling voor de bezet-
tingsperiodee hebben gewekt. Jammer genoeg is mijn vader reeds lang 
overleden,, maar ik weet zeker dat hij mijn project zou hebben toege-
juicht.. Verder dank ik mijn kinderen: Sanne, die diverse keren bij het on-
derzoekk assisteerde, Nienke, die mij de titel voor dit proefschrift aan de 
handd deed en Sjoerd, die er - door regelmatig te vragen wanneer het 
boekk af zou zijn - voor zorgde dat ik het einddoel niet uit het oog verloor. 
Julliee steun en enthousiasme waren hartverwarmend! Last but not least 
dankk ik Fokke Rispens. Zonder zijn liefde, aanmoediging en vertrouwen 
wass dit proefschrift er nooit gekomen. 
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