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Woordd vooraf 

Septemberr 2000 meldde ik mij voor de derde keer in Kew voor inzage in de kort 
geledenn vrijgegeven documenten over het werk van de Special Operations Execu-
tive,, de Britse sabotageorganisatie uit de Tweede Wereldoorlog, die ook in Neder-
landd geopereerd had. Ik was bijzonder gespannen: voor het eerst zou ik de Dutch 
SectionSection History en de War Diaries van die organisatie kunnen inzien. Documen-
tenn waarin dr. L. de Jong bij zijn research in 1978 voor deel 9 'Londen' van zijn 
standaardwerkk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog geen 
blikk had mogen werpen. 

Hett eerste document in dossier HS 7/159 Dutch Section History gaf een schok: 
eenn fotokopie van een krantenknipsel van 19 februari 1948 met de titel 'The Venlo 
Kidnapping!'.. Wat ik ook in dit dossier verwacht had, zeker geen verwijzing naar 
diee volstrekt mislukte poging uit 1939 van de Britse Secret Intelligence Service (sis) 
omm op Nederlands grondgebied zaken te doen met het Duitse militaire verzet 
tegenn Hitler. 

Wass dit een poging van een slimme archiefmedewerker om de geheimzinnigheid 
rondd de soE-operaties in Holland te doorbreken? Die operaties waren tot 1944 
grandiooss mislukt, kennelijk als gevolg van een succesvol Duits contraspionagespel, 
hett Englandspiel genoemd. Speelde hij misschien de lezer de sleutel in handen om 
dee navolgende informatie te 'ontcijferen'? Was het Spiel misschien een volgende 
Britsee poging geweest om, net als in de 'Venlo'-affaire uit 1939, door samenwerking 
mett de Duitse oppositie de oorlog snel te kunnen beëindigen? Ook in die affaire 
wass er sprake van radiocontact met het (Duitse) verzet! Toen bleken er achter dat 
verzetsmaskerr helaas echte P^r^/'-gangers te steken, niet de verwachte vertegen-
woordigerss van de Wehrmacht en haar spionagedienst, de Abwehr. Ruim twee 
jaarr later was de noodzaak voor de Britten de oorlog snel te beslissen zeker niet 
minderr urgent. Wél bevochten zij niet langer alléén de nog oppermachtige vijand. 
Maarr de steun van Rusland en de Verenigde Staten werkte voor Engeland op den 
duurr als een tweesnijdend zwaard. De steeds krachtiger wordende bondgenoten 
zoudenn na het verslaan van de gezamenlijke vijand zeker niet aarzelen het door 
eenn lange oorlog verzwakte Britse imperium van zijn dominante positie in de 
wereldd te verdringen: een overwinning voordat de machtsbalans ten voordele van 
dee bondgenoten doorsloeg was dus geboden.1 Zouden de Britten misschien 
opnieuww gepoogd hebben het Duitse verzet met het oog op de noodzakelijke 
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onderhandelingenn een aantal onverdachte radiolijnen in handen te spelen? Voor 
dee argwanende bondgenoten vermomd als door de Duitsers 'teruggespeelde' Britse 
agentenzenders?? De Abwehr, waarvan prominente leden deel uitmaakten van dat 
verzet,, was in Nederland immers de directe tegenstander van de SOE; zij voerde 
dee regie over het Englandspiel. Wel was ook nu de door de nazi-partij gecontro-
leerdee politie daarbij present, maar voorlopig in een secundaire, ondersteunende 
rol.. Speelden de Britten misschien in Nederland een subversief, voor vijand én 
vriendd gecamoufleerd spel? 

Nuchterheidd nam snel de overhand, toen ik de laatste zin van het bericht las: 
' . ... the German Foreign Office used the Venlo incident as a pretext for German's 
invasionn of the Low Countries.' Dat was natuurlijk de reden deze kopie in dit 
dossierr op te bergen; die invasie vormde de aanleiding tot de latere Britse geheime 
operatiess in Nederland. Maar bij het schrijven is de gedachte aan die intrigerende 
mogelijkheidd nooit geheel afwezig geweest. Wat daarvan resteert, is onder meer 
tee lezen in dit boek. 

Di tt boek ondergraaft niet alleen de officiële verklaringen van een dramatische 
gebeurteniss uit de Tweede Wereldoorlog, bekend onder de naam Englandspiel, 
hett geeft ook aan in welke richting de oplossing wél gezocht moet worden. De 
definitievee verklaring is ook in dit boek niet te vinden, omdat 'hard' bewijsmateriaal 
inn de betreffende archieven niet te vinden is: die zijn op belangrijke punten te 
rigoureuss gewied, worden afgeschermd of blijven in principe ontoegankelijk.2 Dat 
process van wieden, afschermen en afsluiten gaat door. En hoewel de betrokken 
overhedenn de laatste jaren een ruimere openstelling van oorlogsarchieven zeggen 
voorr te staan, moet de proef op die openheid wat het Englandspiel betreft nog 
geleverdd worden. Een test die met meer kans op succes zou kunnen worden 
uitgevoerd,, als naast de vrijgegeven archieven van de Britse Special Operations 
Executivee (SOE), ook de betreffende dossiers van de Secret Intelligence Service (sis) 
voorr wetenschappelijk onderzoek toegankelijk zouden worden.3 

SOEE torst nog steeds de blaam voor het succes van dat Duitse contraspionagespel, 
hett Englandspiel, waardoor zijn operaties in Nederland tot 1944 mislukten. Bij 
hett zoeken naar een verklaring voor deze catastrofe is echter het verloop van de 
radiocommunicatiee tussen het soE-hoofdkwartier in Londen en zijn agenten in 
Nederlandd tot juni 1942 nooit goed in beeld gebracht. Dat had voor de hand 
gelegen,, omdat tot genoemd tijdstip SOE'S radioverkeer geheel door sis behandeld 
werd44 en het Duitse succes begon met het terugspelen van de zender van de eerste 
naarr Nederland gezonden soE-marconist, begin maart 1942. Het ontbreken van 
eenn analyse van de behandeling van dat radioverkeer door sis5 in de cruciale periode 
tott juni 1942 was tot nu toe de achilleshiel van iedere Englandspielstudie. 

Di tt boek kiest op grond van nieuwe gegevens precies die achilleshiel als uitgangs-
puntt voor een alternatieve verklaring van het Spiel en legt daarmee nieuwe relevante 
deelterreinenn van onderzoek naar de geheime oorlogvoering in Nederland in de 
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Tweedee Wereldoorlog bloot. Bij het schrijven is ruim gebruik gemaakt van de 
inmiddelss vrijgegeven soE-archieven. Daarmee is het boek tevens een bestands-
opnamee van in die archieven aanwezige informatie over het Englandspiel op dit 
moment,, een inventaris, opgemaakt in afwachting van opduikende nieuwe infor-
matie,, nieuwe impulsen die aanzetten tot een vervolg. Het plaatst brokjes infor-
matie,, die ondanks censuur toch doorsijpelden, in een nieuw, samenhangend 
kader.. In die zin is het een optimistisch boek, geschreven in de wetenschap dat 
err nog veel gegevens verborgen liggen in gesloten archieven, persoonlijke papieren, 
dagboeken,, brieven en in herinneringen van betrokkenen en tijdgenoten. Maar 
ookk in het besef dat er altijd weer kopieën van kopieën uit (schaduw-)archieven 
enn verzamelingen boven water komen, hoe nauwgezet en plichtsgetrouw de dossiers 
indertijdd ook zijn geschoond. 

Hopelijkk zet dit boek aan tot hernieuwde aandacht bij wetenschap en publiek 
voorr deze, naar mijn overtuiging, in zijn betekenis onderschatte zaak. Het England-
spiell  was zeker geen '.. .eenvoudige aangelegenheid... met naar verhouding weinig 
algemenee aspecten ... een technische zaak, geen staatkundige', zoals L. de Jong 
inn 1959 oordeelde; een mening die hij twintig jaar later nog eens aanhaalde en 
plaatstee in het ruimere kader van de inmiddels verworven kennis over de geallieerde 
strategiee en de door de Britten gespeelde misleidingsspelen.6 Maar hij liet na het 
eerderee oordeel te heroverwegen in het licht van dat laatste nieuwe gegeven. Voor 
mijj  aanleiding de auteur een aantal schriftelijke vragen voor te leggen. Ik stel het 
zeerr op prijs dat hij die vragen, ondanks de inmiddels verstreken tijd, toch heeft 
willenn beantwoorden. Het betrof enkele de kern van het Englandspiel rakende 
vragen,, mede ingegeven door De Jongs opvallend 'sober' gefundeerde conclusie,7 

gelett op de rijkdom aan inmiddels verworven nieuwe kennis met als kern het 
indertijdd door de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 verzamelde en in 
19500 gepubliceerde materiaal over deze zaak.8 

Inn de bestudeerde Britse documenten valt in relatie tot de faits en gestes van de 
Nederlandsee regering in Londen nogal eens de naam van prins Bernhard. Ik ben 
Zijnee Koninklijke Hoogheid zeer erkentelijk dat hij in een persoonlijk gesprek 
kanttekeningenn heeft willen plaatsen bij een aantal door mij uit de stukken 
aangedragenn vermeldingen. 

Ookk de commissie baseerde haar eindconclusie indertijd op een beperkte selectie 
uitt voorhanden gegevens.9 Vragen daarover heb ik kunnen voorleggen aan en 
besprekenn met professor mr. G. Duisterwinkel, indertijd griffier van de met het 
onderzoekk naar het Englandspiel belaste subcommissie 11. Louter op geheugen, 
verstevigdd met een herlezing van het complete deel 4 van de commissieverslagen, 
heeftt hij getracht het ontstaan en de achtergronden van dit commissieonderzoek 
zoo goed mogelijk voor mij te schetsen. Voor zijn inzet en steun ben ik hem grote 
dankk verschuldigd. 

Dee resultaten van voorgaande informatieronden zijn kort samengevat terug te 
vindenn in hoofdstuk 2. 
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Hett heropenen van de discussie over het Englandspiel op basis van alle voorhanden 
relevantee informatie, dat is de eigenlijke ambitie van de auteur. 

Alss dat gebeurt, is dat voor een groot deel te danken aan de velen die bij het 
verzamelenn en verwerken van het materiaal steun en hulp gegeven hebben. 
Ondersteuningg in brede variatie: van introducties, boekenleen, tips, suggesties en 
hett opsporen van 'vermiste' personen tot het herstarten van mijn volstrekt vast-
gelopenn pc. Enkelen van hen wil ik hier met name noemen; zij in het bijzonder 
hebbenn dit boek mogelijk gemaakt. 

Allereerstt noem ik Huib en Lies Lauwers,10 wier leven als dat van geen ander 
doorr de tragedie van het Englandspiel bepaald werd. Hen dank ik bijzonder voor 
hett geschonken vertrouwen en het geduld waarmee zij al mijn vragen hebben 
geprobeerdd te beantwoorden. Vervolgens Gerard Aalders, die mij aanspoorde tot 
hett schrijven van dit boek en mij van zijn kennis en ervaring liet profiteren. 

Professorr dr. J.C.H. Blom, mijn promotor, dank ik voor het in mij, de outsider 
opp zijn vakgebied, gestelde vertrouwen. Hij vond in de hectische tijd rond de 
afrondingg en de publicatie van het Srebrenica-rapport, en niet te vergeten de 
nasleepp daarvan, toch de gelegenheid mijn concepten te lezen en van commentaar 
tee voorzien. Waarbij hij er onder meer voor waakte, dat mijn interpretatie van de 
geconstateerdee feiten en gebeurtenissen niet vertekend werd door mijn fascinatie 
voorr de in het verleden gemiste kansen tot het scheppen van helderheid in deze 
zaak.. Zijn pogingen mijn door het lezen van te veel juridische teksten 'verbogen' 
verhaaltrantt enigszins bij te buigen zijn niet helemaal tevergeefs geweest. Ook 
Freekk van Rijsinge, netwerkexpert, onnavolgbaar in het traceren van personen en 
hett bedachtzaam 'openen van deuren'. Frans Kluiters, die mij spontaan aanbood 
gebruikk te maken van nog niet gepubliceerd werk. Laatstgenoemde benijd ik, 
ongegeneerd,, om zijn methodische, systematische greep op die warwinkel van 
feitenn en gegevens over de inlichtingendiensten in de Tweede Wereldoorlog, 
waarmeee ik zolang worstelde. Hij en Antoinette Kluiters-Gilbert hebben mij voor 
menigee misstap op het vlak van feiten en redactie behoed. Met hen noem ik 
Etiennee Verhoeyen, expert op het vlak van de Inlichtingen- en Actiediensten in 
België,, van wiens kennis, ervaring én archief ik, zonder voorbehoud, ruim heb 
mogenn profiteren; zijn bijdragen vormen een aanmerkelijke versteviging van de 
basiss waarop deze studie rust. 

Dann noem ik degenen die mij door het verstrekken van aanvullende informatie 
en/off  praktische hulp de moed en het vertrouwen gaven dóór te gaan; in wille-
keurigee volgorde: mevrouw Mariëtte Daniels, mevrouw G. Vos-Oudgenoeg, dr. 
Manfredd Marx, R. (Velo) Bierman, D. van de Wege, G. de Jong, mr. P.J. Hoets, 
R.F.. Staritz, dipl.-ing. G. Zembsch Schreve, Gaston Vandermeerssche, P. de Bie, 
dr.. J. Nauta, J. Mintjes, R. Erskine, J. Leslau, H. Berkhout, M. van Rijn, R. Kruis 
enn vele, vele anderen. 

Eenn bijzonder woord van dank richt ik tot de respectieve SOE Advisers, verbonden 
aann het Britse Foreign Office, en professor M.R.D. Foot die mij steeds en op 
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geheell  open wijze behulpzaam zijn geweest bij mijn zoektocht in de Britse archieven 
naarr antwoorden op vele, vele vragen. 

Geenn van de bovengenoemden zal het mij euvel duiden dat mijn grootste dank 
enn waardering uitgaat naar mijn levenspartner, Elly Willems, die als geen ander 
dezee studie door haar inhoudelijke, redactionele en spirituele bijdragen mogelijk 
heeftt gemaakt. 

Geenn van de vermelde personen draagt ook maar enige verantwoording voor wat 
volgt;; die last ligt, vanzelfsprekend, geheel bij mij. 
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