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HOOFDSTUKK I 

Inleiding g 

Hett Englandspiel 

HetHet voorspel — Paradijs Hooghalen 

Kortt voor enen in de nacht van 27 op 28 februari 1942 kreeg de piloot van een 
Britsee bommenwerper het pinpoint, de kruising van de spoorlijn met het Oran-
jekanaall  bij Beilen, in het oog. Het toestel vervolgde zijn koers in noordelijke 
richting,, parallel aan de spoorbaan. De tweemotorige Whitley van het 138e Special 
Dutiess Squadron was enige uren tevoren opgestegen van de basis Stradishall bij 
Newmarket.. Om radar en jagers te ontwijken was het toestel in de maanlichte 
maarr bewolkte nacht op lage hoogte bij Egmond aan Zee bezet gebied binnen-
gevlogen.. Geleidelijk had het wolkendek zich boven land opgelost in verspreid 
voorkomendee flarden. De Whitley was met twee containers wapens aan boord op 
wegg naar een terrein bij Hooghalen, lokaal bekend onder de naam 'Paradijs'. Een 
halfuurr eerder was de enige passagier die nacht, de geheim agent George Dessing, 
afgesprongenn boven een open plek in de bossen rond Ermelo. Voorzover de 
bemanningg had kunnen waarnemen, was hij veilig geland.* 

Plotss knipperde laag aan de horizon, schuin over stuurboord, een wit licht: het 
afgesprokenn morsesignaal. De ontvangploeg, receptiecomité in het jargon,1 had 
hett gebrom van de motoren gehoord en zocht contact. De piloot legde het vliegtuig 
inn een scherpe rechterbocht, waarschuwde de bemanning over de intercom zich 
voorr de afworp gereed te houden en beantwoordde met zijn navigatielichten kort 
hett gegeven lichtsignaal. Daarop werden beneden drie rode lampen ontstoken. 
Mett het nu permanent brandende witte licht op een tiental meters van de tophoek 
vormdenn de drie rode lichten — zo'n honderd meter van elkaar — een gelijkzijdig 
driehoekigee windwijzer, waarbinnen de vracht zou moeten landen. 

Hett toestel lag ideaal op koers: van het witte licht over de tophoek naar het 
middenn van de rood geflankeerde basis, pal tegen de oostenwind. Boven het witte 
lichtt gaf de piloot het commando 'Go!' Toen doofde hij, zonder een bevestiging 

Ziee voor Dessings verhaal de hoofdstukken 6 en 8. 
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HOOFDSTUKK I 

vann de afworp af te wachten, kort knipperend zijn lichten en trok het toestel in 
eenn klimmende bocht om hoogte te winnen voor de terugtocht. Daar kraakte de 
intercom:: de verbaasde despatcher meldde dat er door de snelle run geen tijd 
geweestt was ook de tweede container af te zetten. Beneden had de grondploeg, 
inn de veronderstelling dat de operatie voltooid was, direct de lampen gedoofd. 

Toenn maakte de gezagvoerder zijn tweede fout. Liever dan met de halve vracht 
terugg te keren, besloot hij op de gis een nieuwe run te maken om die tweede 
containerr alsnog af te werpen. Daarbij vergat hij echter de inmiddels gewonnen 
hoogtee te corrigeren. De parachute dreef af en de container ging verloren. Het 
zoekrakenn van de container werd de volgende dag over de radio aan Londen 
gemeld;; de rest van de operatie was goed verlopen. Het hoofdkwartier deed nog 
enkelee pogingen de bemanning een nauwkeuriger inschatting van het vermoede-
lijk ee inslagpunt van de tweede container te ontlokken2 en gaf de gecorrigeerde 
gegevenss door aan de leider van de grondploeg. Die liet later weten dat men de 
containerr niet had kunnen vinden.3 

Londenn boekte de vlucht toch als een succes: één agent geïnfiltreerd plus een 
onopgemerktee en redelijk goed verlopen wapendropping, de eerste boven Neder-
land.. Die conclusie was echter maar ten dele waar. 

EenEen 'inkijkoperatie'' — Duitse en geallieerde diensten* 

Watt men in Engeland en op de Hooghalerheide niet wist, was dat de wapendrop-
pingg op afstand 'gecontroleerd' werd door de afdeling Abwehr III F van de con-
traspionagee van de Duitse Wehrmacht in Nederland, onder leiding van de majoor 
H.. Giskes. Giskes had met diverse Duitse instanties afspraken gemaakt om de 
droppingg zo ongehinderd mogelijk te laten verlopen. De bemanning van het 
vliegtuigg en het receptiecomité mochten van de Duitse belangstelling niets merken, 
wantt Londen noch het verzet mochten de geringste argwaan krijgen. Daarom 
werdd ook de afvoer van de wapens niet gehinderd. Om een oogje in het zeil te 
kunnenn houden, had Giskes zijn assistent, Sonderführer G. Huntemann, bij de 
Ortskommandaturr in Assen geposteerd om bij alarm direct te kunnen ingrijpen. 

Dezee 'inkijkoperatie' had een lange voorgeschiedenis. Bij zijn aantreden in augustus 
19411 hoorde Giskes geruchten dat er in Nederland Engelse agenten opereerden: 
err waren regelmatig twee illegale zendstations in de lucht. Inderdaad werden er 
diee maand in Den Haag en Bilthoven twee radioagenten uitgepeild en overvallen. 
Dee overval in Bilthoven was gelukt: de agent J. Zomer werd gevangengenomen. 
Zij nn collega in Den Haag, A. Alblas, wist te ontkomen.5 Beide agentmarconisten 
warenn in samenwerking met MI 6 uitgezonden door de Nederlandse Centrale 
Inlichtingendienstt (CID)6 te Londen. Twee andere marconisten, uitgezonden door 
dezelfdee dienst, waren op 13 februari 1942 in handen van de Duitsers gevallen. 
Datt waren J. ter Laak, wiens zender bij de afsprong onklaar was geraakt, en W. 
vann der Reyden. Van der Reyden zag zijn toestel bij de aanlanding per sloep in 
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zeee verdwijnen. Hij repareerde Ter Laaks toestel en controleerde de werking door 
éénn keer contact met Londen op te nemen; de ontvangst werd bevestigd. Ter Laak 
zouu de zender op de dag van de arrestatie van Van der Reyden komen ophalen. 
Bijj  zijn arrestatie had Van der Reyden de zender nog in bezit. Direct werd Van 
derr Reyden onder druk gezet om het zendcontact met Londen te herstellen; hij 
deedd een of twee pogingen die echter mislukten. Wel verstrekte hij de Duitsers 
veell  informatie, onder andere over het door de Britten gebruikte codesysteem.? 

Sindss begin januari 1942 werden door de luisterdienst van de Duitse politie 
radiosignalenn opgevangen van een ander in Den Haag opererend clandestien 
stationn dat in contact stond met een zender ergens ten noorden van Londen. 
Routinematigg poogde de dienst, de Funküberwachungsstelle van de Ordnungs-
polizeii  (Orpo) onder leiding van de Polizeileutnant F. Heinrich, door middel van 
systematischee peilingen het zendadres en de kenmerken van dat radioverkeer vast 
tee stellen.8 

Beginn februari 1942 kreeg een in Den Haag opererende verzetsgroep, geleid door 
kapiteinn Chr. van den Berg,9 van een Britse agent het verzoek te assisteren bij een 
wapendropping.. Juist in deze groep had Giskes in het najaar van 1941 een spion, 
inn het Duitse jargon een v-Mann {Vertrauensmann), laten infiltreren. Deze ver-
klikker,, George Ridderhof, had gemeld dat de groep in contact stond met een 
Britsee marconist. Toen Giskes in februari 1942 van Ridderhof hoorde dat de groep 
voorr de afvoer van te droppen wapens dringend om vervoer verlegen zat, liet hij 
zijnn v-Mann dat vervoer aanbieden. Op die manier hoopte hij over een eigen 
'waarnemer'' op het afwerpterrein te kunnen beschikken. Dat liep echter anders. 
Ridderhoff  werd wel voor de afvoer van de wapens uit Hooghalen ingeschakeld 
maarr niet voor de opvang zelf, zodat hij daarover slechts uit de tweede hand kon 
rapporterenn op grond van wat hij van deelnemers aan de actie opving.10 

Hoofdtaakk van Giskes' afdeling was het infiltreren en controleren van in Nederland 
werkzamee vijandelijke inlichtingendiensten. Zo'n infiltratie lukte soms met een 
truc:: het lokaliseren van een vijandelijke zender en het 'geruisloos' arresteren van 
dee marconist, om deze met psychologische of andere middelen tot meewerken te 
bewegen,, hem 'om te draaien'. Zo werd geprobeerd met de vijand een hopelijk 
doorr deze niet verdachte radioverbinding tot stand te brengen, om hem langs die 
wegg informatie te ontfutselen over zijn contacten, werkwijzen en plannen in 
Nederland.. Op die manier kon men ook proberen de tegenstander over de eigen 
plannenn op het verkeerde been te zetten. 

Controlee en beheersing van de vijandelijke activiteiten waren het hoofddoel van 
Giskes'' afdeling, het uitschakelen van agenten kwam op de tweede plaats; zo lang 
althanss de tegenstander niets vermoedde." Geheimhouding is bij zo'n spel een 
eerstee vereiste; de tegenstander kent deze techniek immers ook. Hij mag dus op 
geenn enkele manier argwaan krijgen, anders wordt het middel erger dan de kwaal. 
Eenn alerte vijand zou de rollen omkeren en de 'besmette' verbinding op zijn beurt 
tenn eigen bate uitbuiten: 'de bedrieger bedrogen', een klassiek thema. 
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Giskess bevond zich wat die geheimhouding betreft in Nederland in een ongun-
stigee situatie. Anders dan in België en Frankrijk, waar een Militar-Befehlshaber 
hett burgerlijk bestuur waarnam, kende Nederland Duits civiel bestuur. Als gevolg 
daarvann moest de Abwehr in Nederland het arresteren en verhoren aan de 
Sicherheitspolizeii  (Sipo) overlaten, de sterk onder nazi-invloed staande Duitse 
veiligheidspolitie.122 Deze kende een met Abwehr III F vergelijkbare, op bestrijding 
vann binnenlandse spionage gerichte afdeling IVE, onder leiding van Kriminaldi-
rektorr en ss Sturmbannführer J. Schreieder.'̂ In het bevelsgebied van een Militar -
Befehlshaberr was dat de taak van de Geheime Feldpolizei (GFP), net als de Abwehr 
eenn militaire formatie.14 

Dee noodzaak andere diensten in te schakelen, vormde op zichzelf al een veilig-
heidsrisico.. Het inschakelen van de politie vergrootte dat risico, omdat deze, anders 
dann de Abwehr, streefde naar het zo snel mogelijk uitschakelen en berechten van 
tegenstanderss en de nazi-top rivaliteit tussen politie en leger stimuleerde om de 
greepp op Wehrmacht en Abwehr te verstevigen. Hoewel het risico van lekken dus 
aanzienlijkk was, drong van Giskes' geheime operaties bijna anderhalf jaar lang 
nietss tot Londen door. Een succes dat toegeschreven wordt aan de uitzonderlijk 
goedee samenwerking - over alle tegenstellingen en fricties heen - tussen beide 
'professionals',, Giskes en Schreieder.'5 

Nuu het verband tussen de Hooghalense dropping en de Haagse zender voor Giskes 
vaststondd - de zender was inmiddels tot op het huizenblok uitgepeild —, besloot 
hijj  snel toe te slaan. Hij schakelde de Sicherheitspolizei inl 6 en binnen een week 
zatenn alle hoofdpersonen gevangen. Een van de gearresteerden was de in Den 
Haagg ondergedoken marconist H. Lauwers. Samen met zijn medeagent T. Taconis, 
diee vanuit Arnhem opereerde, was hij in de nacht van 6 op 7 november 1941 bij 
Ommenn geparachuteerd. Ze waren uitgezonden door de Britse sabotagedienst 
Speciall  Operations Executive (SOE). 

Aanvankelijkk had Giskes het Hooghalense receptiecomité, dat de bewuste nacht 
onderr leiding van Taconis stond, nog even ongemoeid gelaten. Hij ging er kennelijk 
vanuitt dat deze gelegenheidsgroep niet snel van de Haagse arrestaties zou horen 
enn bovendien niet over de middelen beschikte om Londen te waarschuwen. Toch 
zatt ook deze groep binnen een week achter de tralies. 

Ui tt de ondervraging van de gearresteerde agenten werd het de Duitsers geleidelijk 
aann duidelijk, dat men nu met twee vijandelijke geheime diensten te maken had. 
Naastt de 'Hollandse' inlichtingendienst,'7 de CID, die in opdracht van de Neder-
landsee regering in ballingschap werkte, bleek nu ook de Britse sabotagedienst SOE 
inn Nederland actief te zijn. Hoewel deze dienst Nederlandse agenten inzette, was 
dee Nederlandse regering daarbij kennelijk niet betrokken; de beide diensten 
werktenn blijkbaar onafhankelijk van elkaar.'8 
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HetHet traditionele verhaal 

Hett begin 

OvereenkomstigOvereenkomstig de instructies 
Giskess concentreerde zich nu op het 'omdraaien' van de gearresteerde marconist 
Lauwers.. Diens instructies vergemakkelijkten dat proces. Tijdens zijn opleiding 
wass hem gezegd dat hij bij arrestatie onder pressie en na het bieden van zekere 
weerstandd zijn code mocht prijsgeven. Het was onder die omstandigheden zelfs 
toegestaann voor de vijand te zenden, als de agent zijn zogenaamde security check, 
hett in elk telegram te verwerken geheime teken dat hij in vrijheid opereerde, maar 
niett prijsgaf. Liet de agent zijn security check weg of gebruikte hij een verkeerde, 
dann zou men in Engeland weten dat hij gevangen zat en onder Duits toezicht 
werkte.. De zin van die instructies was duidelijk. Ten eerste kon men tijd winnen. 
Dee toegezegde medewerking maakte de agent voor de vijand belangrijk en dat 
vergroottee zijn kansen op ontsnapping en terugkeer. Ten tweede kon zo worden 
voorkomenn dat de agent gemarteld werd en dan werkelijk geheime informatie zou 
prijsgeven.. Maar minstens zo belangrijk was, en daarop werd bij de training van 
dee agenten gewezen, dat het Londen de kans gaf om over zo'n 'besmette', maar 
doorr de Duitsers vertrouwde, verbinding een spel met hen op te zetten.'9 Het was 
voorr de agent dus zaak op een overtuigende manier voor de aandrang van zijn 
ondervragerss te bezwijken: het moment en de wijze waarop dat gebeurde mochten 
geenn argwaan wekken. Voor Lauwers kwam dat moment snel, te snel. Hij wordt 
tott op de dag van vandaag met wantrouwen bezien, omdat hij zijn code al tijdens 
dee eerste uren na zijn arrestatie prijsgaf. 

Bijj  zijn arrestatie had Lauwers drie voor verzending gecodeerde telegrammen 
opp zak. Daarop werd hij direct aangesproken: men vroeg hem zijn code. Toen hij 
diee weigerde af te geven, werd hem gezegd dat hij met die weigering alleen zichzelf 
benadeelde,, voor het onderzoek zou het niets uitmaken. Heinrich, de Orpo-offider 
diee Lauwers over zijn code ondervroeg, beweerde het Britse codesysteem te kennen, 
enn hij bleek inderdaad verbluffend juiste bijzonderheden te weten.20 Het zou hem, 
zeii  Heinrich, niet veel tijd kosten de telegrammen te ontcijferen. Lauwers doorzag 
zijnn bluf. In Engeland was hem verteld dat het zeker mogelijk was de code te 
'breken',, maar dat dit de vijand enkele maanden zou kosten. Hij besloot de 
uitdagingg aan te gaan: als Heinrich de berichten kon ontcijferen, zou hij zijn code 
prijsgeven.. De officier accepteerde de uitdaging en ging weg, Lauwers voor verdere 
ondervragingenn aan collega's overlatend. Na enige tijd kwam hij terug en merkte 
langss zijn neus weg op: 'Dus de Prinz Eugen ligt in Schiedam!' Dat was inderdaad 
dee inhoud van een van de in beslag genomen telegrammen. Volstrekt overbluft 
gaff  Lauwers daarop zijn code af.21 

Dee volgende dagen probeerde men hem over te halen het zendverkeer met 
Londenn weer te hervatten. Dat het zo zou gaan, was hem bij zijn opleiding in 
Engelandd al voorspeld. Gezien zijn instructies én Giskes' toezegging hem en zijn 
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medegevangenenn niet voor het Duitse gerecht te zullen brengen, stemde Lauwers 
err na ruim anderhalve week mee in de drie op hem gevonden berichten alsnog te 
verzenden.122 Het is voor het vervolg van belang dat de lezer zich realiseert dat in 
diee drie telegrammen nog de juiste security checks waren aangebracht. Wel waren 
inmiddelss drie zendtijden zonder contact met Londen verstreken. Dat wil zeggen: 
buitenn Lauwers' medeweten had een Duitse marconist Londens laatste oproep 
beantwoord,, maar hij had de verbinding onder het voorwendsel 'storing' snel 
afgebroken.23 3 

EenEen verbijsterende reactie 
Lauwerss was eerst niet verbaasd dat Londen het contact voortzette. Zeker niet 
toenn Londen direct na de ontvangst van zijn eerste telegram met een foutieve 
securitysecurity check Het weten, dat de komst van de agent Abor (A. Baatsen), die al eerder 
wass aangekondigd, wegens ziekte werd geannuleerd. De eveneens aangekondigde 
materiaaldroppingg zou volgens Londen wel doorgaan; voor de opvang daarvan 
werdd door Londen over Lauwers' radiolijn (met de Duitsers dus) een receptiecomité 
gearrangeerd.. Lauwers trok daaruit de conclusie dat de Britten van plan waren 
eenn 'spel' met de tegenstanders op te zetten.Z4< 

Toenn de agent Abor echter in de nacht van 27 op 28 maart alsnog geparachuteerd 
werd,, sloegen twijfel en gaandeweg ontzetting toe. Lauwers weigerde verdere 
medewerking,, maar gaf ten slotte toe, omdat hij van Giskes de, door Berlijn zeker 
tee sanctioneren, verzekering kreeg dat niet alleen Baatsen maar ook eventueel 
anderee in de loop van deze operaties gevangen te nemen agenten niet voor het 
krijgsgerechtt gebracht zouden worden.25 Door Londens onbegrijpelijke handel-
wijzee was Baatsen in Duitse handen gevallen, en Lauwers realiseerde zich dat meer 
agentenn langs dezelfde weg konden volgen. Achter de vijandelijke linies opererende 
agentenn in burger waren vogelvrij, omdat de regels van de Geneefse Conventie 
niett op hen van toepassing waren; werden ze betrapt, dan kon men hen zonder 
pardonn terechtstellen. Door Giskes' toezegging zouden deze agenten echter de 
doodstraff  kunnen ontlopen. Die toezegging werd inderdaad door Berlijn bekrach-
tigd.26 6 

Lauwerss zag nog een lichtpunt. Als de Engelsen inderdaad een spel speelden, 
waarvann hij overigens de portee volstrekt niet kon overzien, dan zou dat spel door 
zijnn medewerking kunnen doorgaan en kon hij Londen op de afgesproken wijze 
blijvenn waarschuwen. Daarom bood hij aan de inkomende en uitgaande telegram-
menn voor de Duitsers te ontcijferen en te coderen. Zo bleef hij op de hoogte van 
hett verloop van de contacten met Londen. De Duitsers accepteerden zijn aanbod, 
zodatt van midden maart tot november 1942 de over Lauwers' radio inkomende 
enn uitgaande berichten door hem zelf ge(de)codeerd en verzonden werden. Alle 
uitgaandee telegrammen waren dan ook voorzien van een valse security check, die 
duidelijkk van de echte check afweek. Lauwers kon een security check niet helemaal 
achterwegee laten omdat Giskes het gebruik van zulke waarschuwingstekens bleek 
tee kennen.27 
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Hett verloop 

Voorr een goed begrip van de verdere ontwikkelingen is het nodig duidelijk 
onderscheidd te maken tussen de in Nederland uitgevoerde geheime operaties van 
respectievelijkk de 'Hollandse' inlichtingendienst, de cm, en de Britse sabotage-
dienstt SOE. Die laatste dienst raakte rechtstreeks in het Englandspiel verstrikt; de 
cmm alleen indirect doordat enkele van haar agenten opgespoord konden worden, 
inn een enkel geval op basis van door het Englandspiel verworven informatie. De 
Duitserss probeerden ook de zenders van de gevangengenomen cm-agenten terug 
tee spelen, maar dat lukte hoogstens voor beperkte tijd.28 

Verderr is het van belang te weten dat de CID vanaf haar oprichting in juli 1940 
achtereenvolgenss onder leiding stond van F. van 't Sant tot augustus 1941, mr. R. 
Derksemaa tot februari 1942, en de kolonel der Mariniers M. de Bruijne tot mei 
1942.. Deze laatste nam die maand ontslag wegens onoverkomelijke problemen in 
zijnn samenwerking met het hoofd van MI 6 Dutch Section, kolonel C. Rabagliati. 
Diee problemen hadden voornamelijk betrekking op Rabagliati's neiging zaken te 
blijvenn doen met Van 't Sant, desnoods achter de rug van De Bruijne om. Omdat 
err tegen Van 't Sants dubbelfunctie als secretaris van de koningin én hoofd CID 
bezwarenn gerezen waren, had hij in augustus 1941 die ciD-functie moeten opgeven; 
sindsdienn had hij formeel niets meer met het inlichtingenwerk van doen. De 
werkelijkheidd was anders: met instemming van hogerhand was hij achter de 
schermenn nog volop bij dat werk betrokken.19 

Ditt soort controversen zouden De Bruijne parten blijven spelen, totdat hij begin 
19444 ontheffing vroeg van zijn verantwoordelijkheid voor het werk van het bureau 
Militair ee Voorbereiding Terugkeer (MVT) , het bureau dat de Nederlandse samen-
werkingg met SOE coördineerde.30 Die samenwerking was in mei 1942 totstandge-
komen,**  zoals hierna nog zal worden toegelicht. Voor die tijd had de Nederlandse 
regeringg nauwelijks met de Britse sabotagedienst willen samenwerken. 

Terugg naar de hoofdlijn van het verhaal.31 

DeDe Britse sabotagedienst — SOE 

Hett soE-hoofdkwartier in Londen negeerde intussen permanent Lauwers' veran-
derdee en verkeerd gebruikte security check en de andere signalen waarmee hij de 
thuisbasiss probeerde duidelijk te maken dat hij in Duitse handen was. Eén nacht 
naa de komst van Baatsen sprongen opnieuw vier sabotageagenten, nu zonder 
vooraankondiging,, dus 'blind', af. Dat waren L. Andringa, J. Molenaar, G. Ras 

Dee tegenspeler van BVT/MV T was SOE Dutch Section, aangeduid met de letter 'N ', opgericht in 

decemberr 1940 onder leiding van R.V. Laming. Dutch Section werd vanaf februari 1942 achter-

eenvolgenss geleid door de majors Ch. Blizard (tot februari 1943), S. Bingham (tot begin 1944) en 

I.. Dobson. 
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enn H. Jordaan; Jordaan en Molenaar waren marconisten. Molenaar overleefde de 
afsprongg niet, waardoor de anderen voor hun verbinding met Engeland op Jordaan 
aangewezenn waren. Deze stelde Londen per radio van de situatie op de hoogte. 
Inn april volgden, eveneens onaangekondigd, nog eens drie agenten: B. Klooss, H. 
Sebess en J. de Haas. De Haas, die per schip aan land was gezet, was met een 
radiotelefoniezenderr uitgerust. Daarmee kon alleen contact gelegd worden met 
eenn schip voor de kust of een in de buurt kruisend vliegtuig. Ook dit drietal zocht 
contactt met Jordaan, die hun veilige aankomst aan Londen doorgaf. 

Eindd april 1942 gaf Londen over Lauwers' lij n aan zijn eveneens gearresteerde 
medeagentt Taconis de opdracht zich op een bepaald, in code gesteld adres te 
Haarlemm in verbinding te stellen met de in vrijheid opererende agent De Haas. 
Doorr knap recherchewerk kon de Sicherheitspolizei het bedoelde adres achter-
halen,, met als gevolg dat de zes soE-agenten gevangengenomen konden worden. 
Jordaann liep begin mei in de val. Ook hij gaf zijn code af en verklaarde zich bereid 
voorr de Duitsers te seinen, maar ook hij verzweeg zijn security check. De Duitsers 
haddenn hem niet nodig. Zijn zender was vanaf zijn eerste uitzending uitgeluisterd 
enn het telegramverkeer was opgenomen. Met Jordaans code kon men dat verkeer 
snell  leesbaar maken en daaruit bleek dat Jordaan vlak voor zijn arrestatie aan 
Londenn had laten weten een ter plaatse gerekruteerde marconist te zullen inzetten. 
Menn kon dus rustig een Duitse telegrafist aan de sleutel zetten. Maar ook nu was 
dee reactie op diens eerste telegram verbijsterend: Jordaan kreeg opdracht de nieuwe 
marconistt in het gebruik van de security check te onderrichten!32 

Vanaff  mei 1942 werden agenten van de sabotagedienst SOE niet langer 'blind' 
gedropt.. Londen begon de komst van nieuwe agenten en wapens over de 'besmette' 
lijnenn van Lauwers en Jordaan aan te kondigen en hun opvang te arrangeren. Die 
maandd werden de sabotageagenten H. Parlevliet en A. van Steen naar een onder 
Duitsee controle staand receptiecomité gezonden. Op dezelfde wijze volgden in 
junii  de koppels J. van Rietschoten/J. Buizer en G. Jambroes/J. Bukkens. Buizer 
enn Bukkens waren marconist; hun zenders werden door Duitse marconisten 
teruggespeeld. . 

Anderss dan hun voorgangers waren Jambroes en Bukkens geen sabotageagenten. 
Zijj  hadden de speciale opdracht het Plan voor Holland bij de leiding van de 
Ordedienstt (OD), een Nederlandse verzetsorganisatie, te introduceren en een begin 
tee maken met de opbouw van een geheim leger, een Secret Army, op basis van 
genoemdd plan. 

Omm een lang en tragisch verhaal kort te maken: vanaf mei 1942 tot en met mei 
19433 vielen op die wijze 41 soE-agenten en één Mi9-agente, alsmede wapens, 
springstoffenn en voorraden rechtstreeks in Duitse handen. De agente, B. Terwindt, 
wass uitgezonden door de Britse dienst M19, die ontsnappingslijnen voor geallieerde 
militairenn exploiteerde; SOE trad voor haar slechts op als vervoerder.33 

Hett merendeel van die agenten en voorraden werd geparachuteerd ter uitvoering 
vann het zogenaamde Plan voor Holland. Dat voorzag in de eerste fase van de 
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opbouww van een Secret Army, een geheim leger in Nederland, dat op een zeker 
tijdstipp na de invasie van het continent ter ondersteuning van de invasiemacht in 
actiee moest komen. Over dit Plan waren SOE en de Nederlandse regering, die 
eerderr nooit van soE-activiteiten had willen weten, het in mei 1942 eens geworden. 
Voorr de uitvoering ervan ging vanaf 1 juli 1942 het onder het Nederlandse ministerie 
vann Oorlog ressorterende bureau Militair e Voorbereiding Terugkeer (MVT) , onder 
leidingg van de kolonel der Mariniers De Bruijne, nauw met SOE samenwerken. 

Hoewell  Lauwers' missie, sabotage en subversie, zo op het oog niets met de 
opbouww van een Secret Army van doen had, werden de eerste agenten voor het 
PlanPlan voor Holland, Jambroes en Bukkens, over zijn lij n aangekondigd en gedropt. 
Hett koppel werd dan ook in de nacht van 25 op 26 juni opgewacht door de 
Duitsers.. Hun 'veilige' aankomst werd via Lauwers' radiolijn aan Londen gemeld. 

Dee Duitsers raakten snel op de hoogte van de inhoud van het Plan voor Holland 
enn gebruikten die kennis om Londen de indruk te geven dat er in Nederland 
voortvarendd werd gewerkt aan de opbouw van het geheime leger. De voor die 
opbouww benodigde voorraden en agenten werden via de zenders van de eerder 
gearresteerdee marconisten aangevraagd en prompt door Londen op de door de 
Duitserss voorgestelde plaatsen afgeworpen. De meegedropte zenders werden door 
dee Duitsers teruggespeeld. 

Dee Duitsers hadden, al dan niet terecht, de indruk dat zij met Engeland een 
meesterlijkk spel speelden: Londen reageerde immers vlot op hun verzoeken en 
aanwijzingen;; de regie van het Spiel was volstrekt in Duitse handen. Behalve 
Lauwerss heeft één andere marconist, H. Jordaan, zelf gezonden, maar slechts voor 
kortee tijd.34 De overige buitgemaakte zenders werden door een beperkt aantal 
marconistenn van de Funküberwachungsstelle bediend. 

Dee Sicherheitspollzei noemde haar aandeel in deze operaties Englandspiel. Bij 
dee Abwehr droeg het dossier de naam Fall Nordpol.^ 

DeDe Hollandse'Inlichtingendienst — CID 

Opp de dag van Lauwers' arrestatie, 6 maart 1942, had de Centrale Inlichtingendienst 
(CID)) nog twee radioverbindingen met bezet gebied: via de zenders van de 
agentmarconistt A. Alblas (sinds juli 1941) en van E. Radema, marconist van de 
inlichtingenagentt jhr. E. de Jonge. Radema en De Jonge waren op 23 februari 
19422 op de Nederlandse kust afgezet. Op 12 maart landden op dezelfde wijze J. 
Emmerr en zijn marconist jhr. F. Orrt, op 29 maart gevolgd door de laatste 
ciD-agentmarconistt W. Niermeijer, die 'blind' gedropt werd. Niermeijer raakte 
doorr een samenloop van omstandigheden in oktober 1942 in Duitse gevangen-
schap.. Een soE-agent zou hem geld en nieuwe papieren brengen, maar in plaats 
vann de soE-collega verscheen de Duitse politie op het afgesproken adres. 

Dee Jonge, Radema, Emmer en Orrt werden al in mei gearresteerd, Alblas in 
julii  1942. Deze zes agenten en de eerder gearresteerde Van der Reyden en Ter 
Laakk werden samen met gevangen soE-collega's opgesloten in een voormalig 
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seminariee te Haaren in Noord-Brabant. De Duitsers probeerden ook de ciD-zen-
derss terug te spelen, maar zonder succes. 

Eindd 1942 werd de inmiddels opgeheven CID vervangen door een nieuw gevormde 
inlichtingendienst,, Bureau Inlichtingen. Evenals zijn voorganger werkte ook deze 
dienstt nauw samen met MI6 . De eerste agent van dat Bureau, H. de Jonge, werd 
inn maart 1943 'blind' boven Nederland gedropt. Echter, de geschiedenis van deze 
inlichtingendienstt valt buiten het bestek van dit boek. 

Hett einde 

Tweee van de gevangen sOE-agenten, B. Ubbink en P. Dourlein, slaagden er eind 
augustuss 1943 in uit Haaren te ontsnappen. Op weg naar Engeland lichtten zij te 
Bernn de Nederlandse en Britse autoriteiten in. Toen zij in het voorjaar van 1944 
inn Engeland terugkeerden, werden beiden opnieuw achter slot en grendel gezet 
enn pas kort na de invasie van 6 juni 1944 vrijgelaten. 

Ruimm voor de ontvangst van de onheilsberichten uit Bern waren de soE-operaties 
inn Nederland al op een laag pitje gezet. Het transport van agenten en voorraden 
wass al in juni 1943 opgeschort wegens hoge RAF-verliezen bij de soE-vluchten 
bovenn Nederland. Slechts door middel van radioverkeer en een enkele dropping 
vann voorraden later in het jaar werd het Englandspiel van Britse zijde gerekt, totdat 
hett van Duitse kant met een sardonisch telegram op 1 april 1944 over de tien nog 
inn bedrijf zijnde zenders definitief werd afgebroken. 

Inn november 1943 waren nog drie SOE-agenten uit Haaren ontsnapt: J. van 
Rietschoten,, A. van der Giessen en A. Wegner. Van Rietschoten en Van der 
Giessenn slaagden erin tot begin mei 1944 op vrije voeten te blijven. Op weg naar 
Engelandd vielen zij door verraad opnieuw in Duitse handen, werden teruggevoerd 
naarr Haaren en daar standrechtelijk gefusilleerd. 

Wegnerr werd ongeveer een maand na zijn ontsnapping in België opnieuw 
gearresteerdd en ingesloten in de gevangenis te Assen. Daar verbleven inmiddels 
ookk de andere agenten uit Haaren, behalve mevrouw Terwindt, Lauwers, Jordaan, 
Terr Laak en Van der Reyden. Ter Laak werd later alsnog naar Assen overgebracht, 
dee anderen werden bij het naderen van de geallieerden vanuit Haaren naar 
concentratiekampenn in Duitsland afgevoerd. In april 1944 werden de in Assen 
verblijvendee CID- en SOE-agenten naar een Polizeigefangnis in Rawicz, Polen, 
afgevoerd.. Vandaar werden zij eind augustus 1944 naar Mauthausen getranspor-
teerd;; veertig van hen kwamen daar aan. Zij werden in twee dagen tijd, op 6 en 
77 september, vermoord. Van de elf anderen is het lot onzeker gebleven. Slechts 
mevrouww Terwindt, Lauwers, Jordaan, Van der Reyden, Ubbink en Dourlein 
overleefden;; Jordaan bezweek echter kort na zijn bevrijding door ziekte en uit-
puttingJ6 6 

Dee agenten waren niet de enige slachtoffers van het Spiel. Veel RAF-vliegers 
lietenn het leven bij operaties voor SOE boven Nederland; dat was de directe 
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aanleidingg geweest om deze vluchten per juni 1943 op te schorten. Ook verzets-
strijders,, onder wie degenen die met de eerder nog in vrijheid opererende agenten 
inn contact geweest waren, raakten in het Spiel verstrikt en werden gevangengeno-
men;; een aantal van hen keerde niet terug.37 

Nieuww onderzoek: de kernvraag — aanleiding en doel 

Samengevatt leveren voorgaande feiten op hoofdlijnen het volgende beeld op. Het 
vann maart 1942 tot april 1944 durende Englandspiel was, zo op het oog, een 
succesvollee Duitse reactie op Britse pogingen in Nederland speciale verzetsgroepen 
opp te bouwen. Verzetsgroepen, die door middel van sabotage en gezagsondermij-
nendee acties (subversie) de Duitse oorlogsinspanningen permanent zouden moeten 
ontwrichtenn en bij een invasie de achterwaartse verbindingen van de vijand zouden 
moetenn verstoren en ontregelen. In het begin werd met 'invasie' ook een Duitse 
invall  in Engeland bedoeld, naderhand werd onder invasie een geallieerde landing 
opp het continent verstaan. In dat laatste geval zouden de groepen gesteund worden 
doorr in bezet gebied te trainen en te bewapenen grotere eenheden van een geheim 
leger,, een Secret Army, te rekruteren uit het plaatselijke verzet. 

Dee opbouw startte in september 1941 met de komst van de eerste agenten. Vanaf 
januarii  1942 was er radioverbinding met het hoofdkwartier in Londen. Zoals 
geschetst,, slaagde de Duitse contraspionage, de Abwehr, er al snel in de eerste 
zenderss uit te peilen en de marconisten en agenten te arresteren. Die arrestaties 
werdenn vergemakkelijkt door verraad van Nederlandse handlangers. Met de 
buitgemaaktee zenders en uit de verhoren van de gevangenen verkregen informatie 
luktee het de Abwehr een duurzaam netwerk van radioverbindingen met Londen 
opp te bouwen. Daar werd met succes de indruk gewekt dat in Nederland voort-
varendd gewerkt werd aan de opbouw van de beoogde verzetsgroepen. Dat kon, 
omdatt de blauwdruk van het geheime leger, het Plan voor Holland, de Duitsers 
bijj  de arrestatie van de twee speciale agenten, Jambroes en Bukkens, in juni 1942 
inn handen viel. Hun komst was aangekondigd over een 'besmette' radioverbinding. 
Zijj  hadden de exclusieve opdracht de geheime organisatie met steun van de leiding 
vann de Ordedienst (OD) van de grond te tillen. Aan de hand van die blauwdruk 
'bestelden'' de Duitsers als het ware over de radio in Engeland de voor de opbouw 
benodigdee agenten en materialen; de bestellingen werden stipt bezorgd. Op die 
wijzee raakte een groot aantal agenten in gevangenschap en vielen tonnen oorlogs-
materiaall  in handen van de vijand. 

Ookk elders in Europa werden dergelijke verzetsgroepen opgericht en deden zich 
overeenkomstigee gebeurtenissen voor. Nergens in Europa hadden deze Spiele 
echterr verhoudingsgewijs zo'n aard en omvang als in Nederland; zelfs naar de 
duurr is het Englandspiel uniek.38 

Datt is vreemd, omdat na de oorlog onomstotelijk is vastgesteld dat de eerste 
soE-marconistt die in Nederland gevangengenomen werd, Lauwers, Londen her-
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haaldelijkk op de voorgeschreven wijze heeft gewaarschuwd. De ontvangst van die 
signalenn is na de oorlog door de Britten bevestigd.39 Op dat punt slaagde Lauwers 
err op vernuftige wijze in de Duitsers, die het gebruik van zulke waarschuwings-
signalenn kenden, om de tuin te leiden.*  Toch werd uitgerekend over zijn lij n de 
komstt van de speciale agenten, belast met de introductievan het Plan voor Holland, 
gearrangeerd.. Nooit is vastgesteld, hoe dat Plan, de tweede pijler onder het Duitse 
succes,, zo compleet en vroegtijdig bij de Duitsers bekend raakte. Algemeen wordt 
aangenomenn dat die cruciale kennis uit de verhoren van de betrokken agenten is 
verkregen,, maar er zijn ook andere lezingen. Aandacht verdient ook het fenomeen, 
datt de Duitsers er wél in slaagden SOE op de beschreven wijze te infiltreren, maar 
datt het hen niet lukte de zenders van gearresteerde ciD-agenten terug te spelen. 
Zelfss niet in de periode van maart tot juni 1942, toen de SOE- en ciD-radiover-
bindingenn over dezelfde Britse radiocentrale liepen, terwijl juist in die tijd de basis 
werdd gelegd voor het voor de Duitsers later zo succesvol verlopen Englandspiel. 

Voorgaandee kanttekeningen vormen de directe aanleiding tot deze studie. 
Gepoogdd wordt een duidelijker antwoord te formuleren op de kernvraag: 'Waarom 
gingg het ondanks Lauwers' waarschuwingen zo ernstig mis?' Een vraag waarop in 
hett verleden, in binnen- en buitenland, gevarieerde antwoorden zijn gegeven. 

Inn Nederland boog onder meer de Parlementaire Enquêtecommissie Regerings-
beleidd 1940-1945 zich over het Englandspiel; zij publiceerde haar lezing in 1950 in 
hett vierde Verslag van haar werkzaamheden. In 1979 volgde dr. L. de Jong met 
eenn afgeronde visie in deel 9 van zijn standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden 
inin de Tweede Wereldoorlog. De in beide publicaties gegeven verklaringen van het 
Englandspiell  doen nog steeds opgeld. Ze vormen tot op heden het slot van het 
traditionelee verhaal, zoals dat hiervoor is weergegeven. Dat verhaal en die verkla-
ringenn werden echter geschreven zonder inzage in de toen nog gesloten archieven 
vann SOE, de dienst die royaal de blaam voor het debacle toegeschreven kreeg. 

Inmiddelss worden sinds enige jaren delen van die archieven voor publieke inspectie 
vrijgegeven.. In 2002 werd dit proces volgens planning afgerond met het vrijgeven 
vann de hoofdkwartier- en persoonsdossiers**  van agenten en staf; een passende 
aanleidingg om vast te stellen of de traditionele lezing van het Englandspiel in het 
lichtt van deze nieuwe gegevens nog houdbaar is. En om, mocht een definitief 
antwoordd nog niet mogelijk zijn, na te gaan in hoeverre het oude beeld moet 
wordenn bijgesteld. Op beide punten richt deze studie zich. 

Ookk op een aantal andere manieren heeft de agent geprobeerd Londen te alarmeren, onder meer 

doorr vaste codetekens en door de zogenaamde jumbled Ie tte rs, de betekenisloze letters die aan elk 

telegramm werden toegevoegd, zo te manipuleren dat deze voor Londen 'leesbare' waarschuwingen 

vormden.. Of deze in Londen ontvangen en begrepen zijn, is nooit bekend geworden; het 

ontbrekenn van dat gegeven gaf later aanleiding tot veel speculaties. 

Dee in het PRO aanwezige persoonsdossiers zijn pas op termijn toegankelijk. 
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Opbouww van het onderzoek 

Voorr een goed begrip wijs ik hier op de presentatie van de volgende n hoofdstukken 
inn twee delen. Deel i, Visies op het Englandspiel — kritiek en relativering, behandelt, 
watt ik zou willen noemen, de traditionele inzichten, gevormd zonder inzage in 
relevantee Britse dossiers. In deel i, Nieuwe informatie, wordt op basis van nieuw 
Britss archiefmateriaal, in confrontatie met de oude inzichten, een nieuwe visie op 
hett Spiel ontwikkeld, uitmondend in een alternatieve verklaring van het gebeuren. 
Dee markering tussen beide delen wordt gevormd door een analyse op hoofdlijnen 
vann het eind 2001 verschenen boek SOE in the Low Countries van de Engelse 
historicuss M.R.D. Foot, waarin ook het Englandspiel, in breder verband, aan de 
ordee gesteld wordt. En hoewel dit boek mede op basis van nieuwe Britse soE-ge-
gevenss geschreven is, wordt het in deel 1 geplaatst, omdat het in zijn behandeling 
vann het Englandspiel naar invalshoek, methode en analyse geheel in de traditionele 
benaderingg past. 

Deell  1 bracht in hoofdstuk 1 bij wijze van Inleiding een verkorte versie van het 
traditionelee verhaal van het Englandspiel, met de belangrijkste gebeurtenissen en 
hoofdpersonen.. In hoofdstuk 2 Englandspiel: parlementair en historisch onderzocht 
komenn vervolgens de twee grote Nederlandse onderzoeken naar het Englandspiel 
aann de orde, de ene verricht door de Parlementaire Enquêtecommissie Regerings-
beleidd 1940-1945 (PEC) en de andere door dr. L. de Jong voor zijn Het Koninkrijk 
derder Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ('Koninkrijk'). De achtergronden en 
beperkingenn van deze onderzoeken worden geschetst en de bewijsvoering en het 
daarbijj  gebruikte bewijsmateriaal geanalyseerd. In hoofdstuk 3 wordt de Overige 
literatuurliteratuur die het traditionele verhaal tot onderwerp heeft kort beschreven. Het 
hoofdstukk sluit af met de behandeling van het eerdergenoemde boek SOE in the 
LowLow Countries40', getracht wordt de meerwaarde van Foots lezing in relatie tot PEC 
enn Koninkrijk aan te geven. 

Deell  2 begint met in hoofdstuk 4 SOE, de Dienst een schets in grote lijnen van 
hett ontstaan, de achtergronden, inrichting en inkadering van de SOE. Ingegaan 
wordtt op aard en inhoud van het 'handwerk' van de dienst, sabotage en subversie, 
enn zijn 'bewerktuiging'. Tegen die achtergrond wordt vervolgens in hoofdstuk 5 
SOESOE Dutch Section een beeld gegeven van de interne en externe beleidsperikelen 
vann deze operationele sectie, die in het algemeen voor het Englandspiel-debacle 
verantwoordelijkk gehouden wordt. Dat beeld bestrijkt de periode eind 1940 tot 
meii  1944. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens op basis van telegrammateriaal getracht 
eenn antwoord te formuleren op de vraag: Wat ginger mis tussen maart en juli  1942? 
mett de toen uitgevoerde soE-missies in Nederland; in die periode werd immers 
dee basis gelegd voor het latere Duitse succes. 

Mett de in de voorgaande drie hoofdstukken verzamelde informatie als uitgangs-
punt,, wordt in de hoofdstukken 7 en 8 de beschikbare informatie over het Plan 
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voorvoor Holland en de Verbindingen - tussen Londen en bezet Nederland - opnieuw 
onderr de loep genomen in een poging nieuwe inzichten in deze materie te 
verwerven.. De resultaten daarvan, aangevuld met gegevens uit analyses in de 
hoofdstukkenn 9 en 10 van enige op het debacle betrekking hebbende Britse interne 
onderzoekenenonderzoekenen hun organisatie van de geheime oorlogvoering - Secret War — zetten 
hett Spiel in een volstrekt ander perspectief. Dat maakt het mogelijk in het 
slothoofdstukk 11 bij wijze van hypothese een Alternatieve verklaring voor het 
Englandspiell  te formuleren. 

Eenn Summary en een viertal bijlagen completeren dit onderzoeksverslag. 
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