
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Engelandvaarders

Dessing, A.M.F.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dessing, A. M. F. (2004). Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de
Engelandvaarders. [, Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Bert Bakker.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/tulpen-voor-wilhelmina-de-geschiedenis-van-de-engelandvaarders(7eac2bcf-f7a2-4577-85bf-099baf478051).html


Opp 4 april 1941 vertrokken zes Nederlanders met een motorboot-

ff  de kust van Zuid-Holland naar Engeland. Zij wisten onge-lee vana 

zie e nn open zee te bereiken en kwamen de volgende dag behouden 

aan.. Twee bossen oranje tulpen hadden zij meegenomen: één voor 

coninein n 8' ' Wilh h elmma a 
De e 

enn één voor de Engelse koningin, 

ikenn d 'ezee zes mannen maken deel uit van een groep van ongeveer 1700 
Ned d erlandsee mannen en vrouwen, die Engelandvaarde 8« « :rss worden 

di i genoemd:: mensen die in de jaren 1940-1945 uit bezet ge ;bied d ont--

snaptenn en naar Engeland gingen om daar een persoonlijke bijdrage 

tee levere nn aan de geallieerde overwinning op nazi-Duitsland. 

Inn Tulpen voor Wilhelmina wordt op basis van archiefonderzoek 

nterviewss getracht de groep Engelandvaarders als geheel in 

lartt te brengen. Agnes Dessing volgt hen op de voet, niet alleen 
enn 1 

id« « rlii k k tijdenss nun gevaarlijke tocht naar Engeland, maar 00 kk in d ee perio-
dee ervoor en erna.. Wie waren deze Engelandvaarders en wat waren 

hunn beweegredenen? Hoe werden zij in Londen d oorr koningin 
W W ühelminaa en de regering in ballingschap ontvangen en hoe ver-

gingg het hun daarna? Het boek eindigt met de naoorlogse beeld-

voi i mingg rond Engelandvaarders, waarin het boek Engelandvaard 

van n K.. Norel en de film Soldaat vanvan Oranje een grote rol he 
ers ers 

bben n 

gespee e ld. . 

Agness Dessing (1954) is historica en publiceerde eerder over 

Engelandvaarderss in Oorlogsdocumentatie '40-'^. Zevende Jaar-

boekboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 
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