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HOOFDSTUKK 2 

Englandspiel:: parlementair en historisch onderzocht 

Openingg van zaken 

Lauwers'' ongeloof en ontzetting over het negeren van zijn alarmsignalen in Londen 
lopenn als de rode draad door deze studie: een afdoende verklaring voor die na-
latigheidd is nooit gevonden. Toen na de oorlog meer over het Englandspiel bekend 
werd,, leidde dat tot vragen bij het publiek en in het parlement. Voor de overheid 
warenn die vragen moeilijk te beantwoorden, omdat het Spiel onderdeel was geweest 
vann inlichtingen- en sabotageacties, uitgevoerd door Nederlandse agenten, in 
opdrachtt van Britse en Nederlandse geheime diensten. Wat had de Nederlandse 
regeringg in Londen daarvan geweten? 

ParlementaireParlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 - PEC 

Hett beleid van de Nederlandse regering in ballingschap stond direct na de oorlog 
uitgebreidd ter discussie. In november 1947 besloot de Tweede Kamer dan ook een 
onderzoekk in te stellen naar het gevoerde beleid van de kabinetten-De Geer, 
Gerbrandyy en Schermerhorn/Drees, vanaf de Duitse inval in mei 1940 tot het 
aantredenn van de voorlopige Staten-Generaal in november 1945. Als onderdeel 
vann deze enquête zou ook het beleid met betrekking tot de geheime diensten en 
dee verbindingen met het bezette gebied, inclusief het Englandspiel, onderde loep 
genomenn worden.1 

Dee Parlementaire Enquêtecommissie (PEC), die in 1950 over dit onderdeel 
rapporteerde,, gaf een politieke, in brede kring geaccepteerde verklaring: het fatale 
verloopp van het Spiel was te wijten aan fouten en in sommige gevallen ernstige 
foutenn aan Britse zijde; van verraad of opzet was niets gebleken. Ook de Neder-
landsee regering droeg een zekere verantwoordelijkheid voor het gebeuren, in het 
bijzonderr omdat zij voor de leiding van de operaties van Nederlandse kant personeel 
hadd aangewezen dat niet op zijn taak berekend was.2 

HetHet Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog — Koninkrijk 

Hett Englandspiel wordt in enkele delen van deze chronologisch opgezette histo-
rischee studie behandeld. In deel 9 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
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WereldoorlogWereldoorlog ('Koninkrijk'), gepubliceerd in 1979, worden die verhandelingen 
samengevatt en van conclusies voorzien. De auteur, de toenmalige directeur van 
hett Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dr. L. de Jong, komt daarin tot 
geenn andere, wel tot een fermer geformuleerde verklaring dan indertijd de En-
quêtecommissie.. De conclusie is in haar stelligheid zeer opmerkelijk: 

.... al het beschikbare bewijsmateriaal wijst in volmaakte onderlinge overeen-
stemmingg en zonder dat er ergens een lacune overblijft, in een en dezelfde 
richting:: verregaande incompetentie op basis van een gebrekkig en bovendien 
slechtt gehanteerd veiligheidssysteem: kapitale blunders of, wanneer men de 
minderr harde term van de Enquêtecommissie prefereert, ernstige fouten. 

Vervolgenss kapittelt de auteur bij voorbaat de enkeling die deze conclusie nog 
betwijfeltt om zijn onserieuze motieven, zijn hang naar het mysterieuze, het sinistere, 
omm dan speciaal voor hem zijn conclusie nog eens kort samen te vatten 'niet van 
enigee conspiratie is het Englandspiel het gevolg geweest maar van falen aan Engelse 
kant.'33 Ook de Nederlandse regering droeg voor dat falen een zekere verantwoor-
delijkheid,, door de Engelsen niet voldoende competente tegenspelers te bieden.4 

Hett onderzoek van De Jong bevestigde zo in feite de 29 jaar eerder door de 
Enquêtecommissiee gegeven verklaring van het Englandspiel. 

Omdatt dit nieuwe onderzoek op de oudere studies voortbouwt, wordt begonnen 
mett een analyse van de geopperde verklaringen en het onderliggende bewijsma-
teriaal,, om de strekking en reikwijdte, de grenzen, ervan nader af te bakenen. Die 
analysee is nodig, omdat de lezing van de Enquêtecommissie, 'ernstige fouten', in 
19500 breed als 'waar' (in historische zin) is ervaren.5 Een indruk die nog versterkt 
werd,, toen de historicus De Jong in 1979 die conclusies nog eens bevestigde. 

Presentatiee en woordgebruik van de onderzoeksresultaten droegen bij aan een 
publiekee interpretatie, die gemakkelijk de grenzen van de in PEC en het Koninkrijk 
getrokkenn conclusies overstijgt. De politiek had bij publicatie van de resultaten 
indertijdd geen behoefte aan precisering van die uitleg; de pers toonde zich op dat 
puntt in het algemeen haar trouwe dienaar.6 Bij de analyse hoort ook een antwoord 
opp de vraag of de latere historische studie wel een gedegen, onafhankelijk onderzoek 
iss geweest. Een onderzoek dat dus op basis van nieuwe kennis de eerdere uitkomsten 
bevestigde.. Een vraag, ingegeven door verwondering over de gelijke resultaten van 
twee,, meteen tussenruimte van bijna dertig jaar, vanuit verschillende invalshoeken 
verrichtee onderzoeken: een parlementair-politieke en een historische studie. 

Hett volgende commentaar is daarom, noodzakelijkerwijs, kritisch van toonzet-
ting.. Dat neemt niet weg dat het geschreven is tegen de achtergrond van grote 
bewonderingg voor de door de Enquêtecommissie en De Jong geleverde prestaties. 
Dee Commissie wist onder moeilijke omstandigheden veel materiaal te verzamelen 
enn haar politieke opdracht tot een goed einde te brengen; haar analyse van de pro-
blematiekk doet nog steeds opgeld en levert ook voor deze studie het te volgen 
spoor.. De Jongs greep op de materie en zijn formidabele, meeslepende schrijfstijl 
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vormenn voor critici een moeilijk te nemen bolwerk. Maar zijn neiging om de 
bredee verbanden overtuigend neer te zetten, maakt hem op feitelijk niveau soms 
minderr zorgvuldig.7 

Contextt - verklaringskaders 

PECPEC — achtergronden en beperkingen 

Achtergronden n 
Dee Commissie presenteerde in deel 4 van haar Verslag veel feitenmateriaal over 
dee inlichtingendiensten in oorlogstijd; in normale omstandigheden al een bij 
uitstekk gesloten terrein. Een bijzondere prestatie, zeker als men let op de politieke 
situatie,, tegen de achtergrond waarvan het werk verricht moest worden. De 
naoorlogsee nationale en internationale verhoudingen (Indië-kwestie, Koude Oor-
log,, Korea) waren nog verre van stabiel. Dat maakte het verzamelen van informatie 
opp dit bijzondere gebied, laat staan het trekken van conclusies op dat vlak, tot 
eenn delicate aangelegenheid. In Nederland was het Englandspiel een gevoelig 
onderwerp,, internationaal was het met name in de verhouding met Engeland een 
potentieell  punt van fricties. De Britse autoriteiten toonden zich bijzonder terug-
houdendd bij het verstrekken van feitelijke informatie over de gang van zaken aan 
dee Londense kant rond de soE-operaties in bezet Nederland.8 

Beperkingen n 
Dee Commissie had een politieke opdracht: het evalueren van het in de Londense 
periodee gevoerde beleid en het vaststellen van de verantwoordelijkheid voor de 
gemaaktee politieke keuzen. Wat het Englandspiel betreft hield dat in dat primair 
gezochtt werd naar de politieke verantwoordelijkheid voor het gebeuren aan de 
Nederlandsee kant. Daaruit vloeide voort dat zodra de Commissie meende vol-
doendee van het feitelijke gebeuren te weten om de politieke verantwoordelijkheid 
voorr de gemaakte keuzen te kunnen vaststellen, voor haar als het ware de kous af 
was.. De Commissie deed immers geen strafrechtelijk of historisch onderzoek.9 
Dee kans dat de door de Commissie gegeven 'politieke' verklaring van het England-
spiell  met een historisch verantwoorde lezing zou samenvallen was dan ook niet 
geheell  uitgesloten, maar niet groot te achten. Daar verwees de Enquêtecommissie 
ookk naar in de 'Algemene Inleiding' bij haar Verslagen,10 waar zij onder meer de 
grondwettelijkee beperkingen voor het doen van onderzoek naar het persoonlijk 
aandeell  van de koningin in het Londense beleid aan de orde stelde." 

Getuigenverhoren,, onder eed of belofte, vormden een belangrijke informatie-
bron.. Daarnaast raadpleegde de Commissie documenten, rapporten en andere 
schriftelijkee stukken. Er werden weinig Britse getuigen opgeroepen omdat het 
Brittenn bij wet12 verboden is informatie over het werk van de inlichtingendiensten 
tee verstrekken. In dit cruciale gemis werd later enigszins voorzien, doordat de 
voorzitterr van de Commissie in de gelegenheid werd gesteld van 3 tot 10 oktober 
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19499 in Londen gesprekken te voeren met (voormalige) officieren van Britse 
geheimee diensten die bij de betreffende operaties betrokken geweest waren. Maar 
dee 'gesprekspartners' waren niet verplicht te verschijnen, verklaringen af te leggen 
off  vragen te beantwoorden. Van het besprokene mochten ter plekke geen aante-
keningenn worden gemaakt. Op een later tijdstip ontving de Commissievoorzitter 
nogg een op 14 december 1949 gedateerde verklaring {Statement) van het Britse 
Ministeriee van Buitenlandse Zaken (Foreign Office) over deze kwestie. 

Behalvee door opdracht en doelstellingen was de Commissie bij haar onderzoek 
nogg aan twee wettelijke grenzen gehouden. Een, getrokken in artikel 55 van de 
Grondwet,, waarin de onschendbaarheid van de Koning en de ministeriële ver-
antwoordelijkheidd werden geregeld; de ander vastgelegd in de Enquêtewet in de 
vormm van een verbod (oud-)ministers vragen te stellen over beraadslagingen in de 
ministerraad. . 

Hett gevolg van de eerste wettelijke inperking is dat in het Commissieverslag 
hett persoonlijk aandeel van de koningin in de Londense beleidsvorming niet is 
naa te lezen. De tweede inperking werd zo uitgelegd, dat de bepaling wél de 
Commissiee bond, maar niet de getuigen. Met andere woorden: klapte een getui-
gendee minister uit de school, dan mocht zijn verklaring wél benut worden. 

Dee Enquêtecommissie besloot ook prins Bernhard niet te horen. Zij was van 
meningg dat een openbare discussie over de getuigenis van een lid van het Koninklijk 
Huiss in de Nederlandse constitutionele verhoudingen niet zou passen. De Com-
missiee deed daarmee afstand van een belangrijke getuige, die vanuit zijn unieke 
positiee veel zaken nader had kunnen belichten. Daardoor bleef ook de regerings-
verantwoordelijkheidd voor het functioneren van de prins in zijn officiële taken 
tijdenss de oorlog onbesproken. Kennelijk vreesde men langs een omweg toch de 
feitelijkee invloed van de koningin op het regeringsbeleid aan het licht te brengen. 
Voorr de prins was de onaangename keerzijde van die beslissing, dat hem daarmee 
dee gelegenheid ontnomen werd over die taakuitoefening in het openbaar verant-
woordingg af te leggen. Als steun en toeverlaat van de koningin was hij in korte 
tij dd in Londen van een man met slechts weinig, overwegend ceremoniële functies, 
uitgegroeidd tot een nationale figuur met zwaarwegende verantwoordelijkheden; 
kritiekk is hem dan ook niet bespaard gebleven. 

Dee prins was sterk bij de organisatie van de Nederlandse oorlogvoering betrok-
ken.. Zo werd hij in november 1940 hoofdverbindingsofficier tussen de Britse en 
Nederlandsee strijdkrachten, een nieuw gecreëerde functie.13 In juli 1941 volgde hij 
generaall  J. van Oorschot op als hoofd van de Nederlandse militaire missie. Daarmee 
bekleeddee hij een belangrijke positie.14 Op 9 juli 1942 volgde het Koninklijke 
Besluit,, no. 2, waarin hij benoemd werd tot Hoofd van het Centraal orgaan voor 
dee voorbereidingen van den terugkeer naar Nederland (COVT) onder de directe 
verantwoordelijkheidd van de minister van Algemeene Oorlogvoering van het 
Koninkrijk.155 Door koningin Wilhelmina aanvankelijk als beoogd opperbevelheb-
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berr van land- en zeemacht naar voren geschoven, werd de prins na interventie van 
generaall  D. Eisenhower*  begin september 1944 ten slotte benoemd tot bevelhebber 
vann de Nederlandse strijdkrachten; de regeringskandidaat voor die functie was tot 
julii  1944 de kolonel der Mariniers De Bruijne.16 De prins kreeg daarmee een 
beperkteree functie; hij voerde het bevel over de Binnenlandse Strijdkrachten in 
hett bevrijde Zuiden en het bezette Noorden. Een opperbevelhebber werd niet 
benoemd;; een compromis.17 Uit hoofde van deze functies nam de prins in Londen 
deell  aan besprekingen van de ministeriële Commissies Oorlogvoering en Voorbe-
reidingg Terugkeer.18 

Voorr deze studie is mogelijk de betrokkenheid van de prins bij het inlichtin-
genwerkk van belang. Zijn rol daarin is door de beschrijving van de spectaculaire 
activiteitenn van de 'Soldaat van Oranje', E. Hazelhoff Roelfzema, en zijn 'Contact 
Holland'Holland'11^  ̂ breed bekend geworden. 

Minderr bekend zijn echter: 
 zijn functie sedert 15 juni 1942 als Hoofd COVT. Dat Centraal orgaan was opgezet 
alss coördinatiepunt voor alle plannen en maatregelen betreffende de terugkeer. 
Vanuitt die functie lag er ongetwijfeld een relatie met het bureau Militair e 
Voorbereidingg Terugkeer (MVT). 2° Dat bureau, onder leiding van De Bruijne, 
wass aan de Nederlandse kant betrokken bij de uitvoering van het Plan voor 
Holland;Holland;11 11 

 zijn deelneming aan de besluitvorming rond het Plan voor Holland;11 

 zijn interventie tijdens de nasleep van het Englandspiel en de pogingen tot 
voortzettingg van de samenwerking met de Britten, uitmondend in het ontslag 
vann De Bruijne en de oprichting van het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO);2? 

 dat zijn staf als Bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten in geallieerd 
verband,, officieel en technisch geïntegreerd was in SOE Dutch Section, als onder-
deell  van de Special Forces, die deel uitmaakten van SHAEF (Supreme Headquar-
terss Allied Expeditionary Force),24 het hoofdkwartier van het geallieerde expe-
ditielegerr dat West-Europa bevrijdde. 

Hoee intensief, in welke mate en in welke kwaliteit de prins bij deze zaken betrokken 
was,, is uit Nederlandse documenten niet nauwkeurig vast te stellen. Op de vraag 
off  de Commissie, met de kennis die zij op die punten al had, terecht het besluit 
namm de prins niet te horen, behoeft hier niet te worden ingegaan.25 Zoals gezegd, 
mett dat besluit werd in ieder geval de vraag naar de ministeriële verantwoorde-
lijkheidd voor die constitutioneel juist zo 'kwetsbare' benoemingen, ontweken. 
Vanuitt historisch belang gezien valt het besluit de prins niet te horen, te betreuren; 
uitt vrijgegeven Britse documenten blijkt hoe intensief deze, naar het oordeel van 
dee Britten, bij de geheime oorlogvoering betrokken was. 

D.. Eisenhower, Amerikaans generaal, opperbevelhebber van het geallieerde expeditieleger dat 

West-Europaa in 1944-1945 bevrijdde. 
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Inn het Woord vooraf meldde ik reeds in de gelegenheid te zijn geweest prins 
Bernhardd mondeling een aantal vragen voor te leggen. Die vragen hadden onder 
meerr betrekking op zijn benoeming tot Hoofd COVT, zijn mogelijke betrokkenheid 
uitt dien hoofde bij de besluitvorming rond het Plan voor Holland, zijn uit Britse 
documentenn blijkende functie van Commander-in-chief Dutch Armed Forces 
(nominal)) en zijn daarin aangehaalde relaties met de Britse inlichtingendienst MI6. 
Hett besprokene is op hoofdpunten als volgt samen te vatten: 

 Anders dan de benoeming van de prins in juni 1942 tot Hoofd COVT mogelijk 
suggereert,, was hij inhoudelijk niet bij de besluitvorming rond het Plan betrok-
ken.. Het 'Centraal orgaan' in kwestie heeft feitelijk zelfs nooit gefunctioneerd. 
Aann de discussies over 'terugkeeronderwerpen' die in de diverse gremia waarin 
hijhij  participeerde aan de orde kwamen nam de prins wel deel, maar niet in een 
beslissendee capaciteit. Hij zag zijn bijdragen aan de Nederlandse en geallieerde 
zaakk ook niet primair op dit toch overwegend bestuurlijk en administratief 
beleidsterreinn liggen. 

 Mogelijkerwijs heeft de prins aan het niet geheel met de werkelijkheid overeen-
stemmendee beeld van zijn positie in de Nederlandse (militaire) machts- en 
gezagsverhoudingenn in Londen in die zin bijgedragen, dat hij het daarvan bij 
zijnn Britse gesprekspartners levende beeld niet heeft gecorrigeerd. Zo'n bijstelling 
zouu echter niet in het belang van het prestige van de Nederlandse zaak c.q. de 
Nederlandsee overheid, die hij vertegenwoordigde, geweest zijn. 
 Naar de mening van de prins kunnen met de in Britse documenten aangehaalde 
relatiess van hem met de Britse Intelligence (MI6) slechts zijn betrekkingen met 
Colonell  Rabagliati van Mi6 ten tijde van de 'Contact Holland-operaties bedoeld 
zijn.. Door ingrijpen van kolonel De Bruijne kwam aan deze door Hazelhoff 
Roelfzemaa c.s. uitgevoerde operaties in mei 1942 een einde. 

Vooruitlopendd op wat de lezer daarover nog onder ogen komt, kan hier gezegd 
wordenn dat de prins uit de bestudeerde Britse documenten in grote lijnen naar 
vorenn treedt als een in het algemeen boven de partijen staande persoon, wiens 
goedee diensten bij gelegenheid door deze of gene partij worden aangezocht om 
opp basis van zijn status, aanzien en gezag belangen te bepleiten en conflicten te 
helpenn beslechten. Binnen de beperkte focus van deze studie was er geen aanleiding 
dit,, ook in de Nederlandse literatuur bevestigde, beeld nader onder de loep te 
nemen. . 

Terugkerendd naar de Enquêtecommissie: kennelijk heeft de Commissie de be-
schrevenn beperkingen van haar taak - het vaststellen van de politieke verantwoor-
delijkhedenn - niet bezwaarlijk, althans niet doorslaggevend geacht. Als onderdeel 
vann haar opdracht moest de Commissie ook, indien mogelijk, trachten een 
afdoendee verklaring voor het Englandspiel te geven, nodig om de binnenlandse 
onrustt hierover weg te nemen en de dreigende schending van het vertrouwen in 
dee Nederlandse en Engelse overheid te herstellen.26 
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Koninkrijkk — achtergronden en beperkingen 

Achtergronden n 
Dee Jong schreef de diverse Koninkrijk-delen als onafhankelijk historicus; bij hem 
berusttee de wetenschappelijke verantwoordelijkheid. Omdat de publicaties ten 
lastee kwamen van de begroting van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 
wass voor elk te verschijnen deel vooraf een machtiging van de verantwoordelijke 
ministerr nodig om de uitgave financieel mogelijk te maken, aan te vragen door 
hett bestuur van het Instituut. Deze aanvrage diende vergezeld te gaan van een 
tweetall  verklaringen: een waarin het bestuur verklaarde dat het manuscript van 
zodanigg wetenschappelijk niveau was dat het verdiende gepubliceerd te worden 
enn een omtrent het advies van de door het bestuur ten behoeve van de serie Het 
KoninkrijkKoninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog aangewezen adviseurs. Met 
dee inhoud van het werk had de betrokken minister nadrukkelijk geen bemoeienis.27 

Beperkingen n 
Doorr de vernietiging van het telegrammateriaal is een integrale reconstructie van 
hett Englandspiel niet meer mogelijk. En omdat in de wel bewaarde archieven 
waarschijnlijkk geen belangrijke gegevens over het Englandspiel meer aanwezig zijn, 
zouu men dus in principe niet tot historisch verantwoorde conclusies in deze zaak 
kunnenn komen. De Jong achtte dat toch mogelijk, omdat de talrijke wél beschik-
baree gegevens, vooral in het enquêtemateriaal, geen tegenspraak vertonen.28 Dat 
iss een belangrijk uitgangspunt, waarin een eerste contour zichtbaar wordt van het 
kaderr waarbinnen zijn finaal getoonzette slotconclusie gelezen dient te worden. 

Voorr de auteur golden de indertijd aan de Commissie opgelegde beperkingen 
niet.. Hij had toegang tot de verslagen van de ministerraad en beschreef met verve 
(énn eerbied) het aandeel van de koningin in het Londense regeringsbeleid. Ook 
anderee leden van het Koninklijk Huis werden, waar nodig, in zijn verhaal betrok-
ken.. Zo heeft hij prins Bernhards behartiging van de Nederlandse zaak te Londen 
inn de diverse delen wél beschreven, maar diens rol in het inlichtingenwerk en 
mogelijkee betrokkenheid bij de besluitvorming rond het Plan voor Holland als 
(toekomstig)) hoofd van het Centraal orgaan voor de voorbereidingen van den 
terugkeerr naar Nederland (covr) blijven onderbelicht;29 een omissie. Daarmee 
geeftt ook De Jong geen oordeel over deze politiek extra gevoelige benoemingen. 

Inn vergelijking met de Commissie kreeg ook De Jong, vele jaren later, weinig 
informatiee van Britse kant; archieven mocht hij niet inzien. Wel werd hem in 
19788 door de Britse regering de gelegenheid geboden een Vragenlijst voor te leggen 
enn een onderhoud te hebben met de SOE Adviser bij het Foreign Office, colonel 
E.. Boxshall. Dat was een kleine compensatie voor een groot gemist0 De inhoud 
vann die contacten komt in de volgende paragraaf aan de orde. 
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Concluderendd kan men stellen dat het ontbreken van toegang tot de Britse SOE-
archievenn de enige beperking was die beide onderzoeken van het Englandspiel 
gemeenn hadden. Het kader waarbinnen de Commissie haar onderzoek moest 
verrichtenn was verder feitelijk en wettelijk begrensd door: 
ii  een beperkte doelstelling: in de kern het zoeken van een afdoende verklaring van 

enn het vaststellen van de politieke verantwoordelijkheid van Nederlandse minis-
terss voor het Spiel; een eventueel aandeel van de koningin of de prins in het 
Nederlandsee regeringsbeleid rond de uitzending van agenten moest onbespro-
kenn blijven; 

22 nauwe marges, waarbinnen een verklaring van het Englandspiel, gelet op bin-
nenlandsee gevoeligheden en de noodzaak de verhoudingen met Groot-Brittan-
niëë niet te schaden, politiek aanvaardbaar was; 

33 afhankelijkheid van Britse, onder voorwaarden, verstrekte informatie over de 
gebeurtenissen,, zonder mogelijkheden tot verificatie; 

44 verbod op het maken van aantekeningen en notities tijdens de besprekingen van 
dee voorzitter met (voormalige) officieren van SOE en MI 6 te Londen van 3 tot 10 
oktoberr 1949.3I 

Hett lijk t erop dat De Jongs historisch onderzoek Vrijwillig ' binnen dat strakke 
voorr de Commissie geldende kader gebleven is. Uit het oogpunt van de historische 
verantwoordingg had een toelichting op die keuze niet mogen ontbreken. Zeker, 
alss men daarbij de behartenswaardige kritische kanttekeningen in beschouwing 
neemt,, die deze auteur al in 1958 plaatste bij de Verslagen van de Enquêtecommissie 
enn hun waarde als historische bron.32 In de geest van die kanttekeningen had men 
bijbij  deze auteur in 1979 toch willen lezen waarom hij afzag van het behandelen 
vann de volgende, voor deze zaak relevante kwesties: 

 de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de oktober 1949-gesprekken te 
Londenn van de voorzitter van de Enquêtecommissie met voormalige officieren 
vann MI 6 en SOE tot stand kwamen; 
 de afwezigheid van de kroongetuige Blizard bij die gesprekken; 
 het ontbreken, althans het niet openbaar zijn, van een integraal verslag van die 
besprekingen;33 3 

 de ontbrekende verklaringen van sleutelgetuigen zoals Huntemann en Kup, en 
inn het bijzonder die van de leider van de Funküberwachung in Nederland, 
Heinrich; ; 
 de positie van de prins in de inlichtingenwereld, met name als hoofd van het 
COVT,, in de relatie tot de SOE- en inlichtingenoperaties in Nederland; die positie 
iss wel aangestipt, maar niet met enige diepgang uitgezocht; 
 de gang van zaken met betrekking tot de besluitvorming rond het Plan voor 
Holland.Holland. Ook daarover is wel iets gemeld, maar de grondige analyse van die 
besluitvormingg ontbreekt. 
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Speculatiess over mogelijke redenen van dit nalaten zijn voor deze studie van minder 
belangg dan de vaststelling dat De Jong daarmee vrijwel binnen het voor de 
Commissiee geldende kader bleef. 

Omdatt hij ook het bewijsmateriaal grotendeels aan het werk van de Commissie 
ontleent,344 zal ik zijn betoog slechts in mijn verhandeling betrekken, waar dat 
naarr procedure of inhoud in belangrijke mate van het Commissieverhaal afwijkt. 

Bewijsvoeringg i 

PECC - opzet of verraad 

Bijj  haar onderzoek verwierp de Commissie eerst de verklaringsvarianten opzet of 
verraad.^verraad. ̂De opzetsuggesties hielden in dat de Britten van het Englandspiel wisten 
enn het willens en wetens hebben voortgezet om andere doeleinden te dienen,*6 

zoalss bijvoorbeeld: 
ii  het binden van Duitse troepen in het westen om het Russische front te ontlasten; 
22 de afscherming van de geallieerde plannen. Uit de opdrachten van de agenten 

moestt de vijand verkeerde conclusies trekken over de werkelijke geallieerde 
bedoelingen;; de agenten werden opgeofferd om de Duitsers van de echtheid 
ervann te overtuigen; 

33 het binden van de Duitse contraspionage, zodat er meer ruimte was voor acties 

elders; ; 
44 het verzwakken van de (rechts of links georiënteerde) illegaliteit in West-Europa 

mett het oog op het behoud van de Britse suprematie in de wereld, ook na de 
oorlog. . 

Dee Commissie wees die suggesties bij gebrek aan feitelijke grondslagen en steek-
houdendee argumenten uiteindelijk van de hand. Dat deden ook de Britse ge-
sprekspartnerss van de Commissievoorzitter, toen zij in oktober 1949 met deze 
opzetvariantenn geconfronteerd werden. Bij die gelegenheid verklaarde colonel J. 
Cordeaux,, de Mi6-vertegenwoordiger, dat MI 6 niet geweten had van de Duitse 
penetratiess bij SOE Dutch Section. Hij toonde zich erg geschokt door de veron-
derstellingg dat er aan Britse zijde van opzet sprake zou zijn geweest.37 Ook in een 
schriftelijkee verklaring van het Britse Foreign Office worden deze veronderstel-
lingenn van de hand gewezen.38 

Verderr onderzocht de Commissie de mogelijkheid dat vier personen die bij 
hett werk van geheime diensten in Londen betrokken geweest waren, verraad 

**  S. Bingham, plaatsvervangend, vanaf midden 1943 hoofd SOE Dutch Section, F. van 't Sant en 

tweee medewerkers van de Politie-Buitendienst, de Nederlandse contraspionagedienst in Londen: 

H.. baron Steengracht van Moyland en F. van Koutrik. Het hoofd van SOE Dutch Section ten 

tijdee van Lauwers' arrestatie Ch. Blizard werd niet ondervraagd. 
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gepleegdd zouden hebben. Na grondig onderzoek werden ook deze suggesties 
wegenss her ontbreken van een feitelijke basis en overtuigende argumenten van de 
handd gewezen.39 

Kanttekeningen Kanttekeningen 

Dee grote vraag is: waarom heeft de Commissievoorzitter indertijd in Londen niet 
dee door Lauwers aangereikte mogelijkheid van een Brits spel en zijn aanwijzingen 
daarvoorr voorgelegd? Bij Lauwers' opleiding in Engeland was die mogelijkheid 
vann zo'n spel door zijn instructeurs nadrukkelijk genoemd. Daarbij zijn ook de 
redenenn voor zo'n spel in algemene termen aangeduid; een spel, waarvan zowel 
dee gevangen agent als de Britse oorlogvoering profijt zou kunnen hebben. Zo'n 
spell  zou de overlevingskansen van de agent vergroten, en Londen de beschikking 
gevenn over een door de vijand niet gewantrouwd communicatiekanaal met de 
Duitsers.400 Waarom die rechtstreekse benadering vermeden is, is niet bekend. 
Lauwers'' getuigenis vormt wel de basis van de hierna te behandelen PEOverklaring. 
Maarr daar wordt de mogelijkheid van een opzettelijk spel door SOE verworpen; 
waarr de Commissie concludeert dat zij bij de door SOE gemaakte fouten en soms 
ernstigee fouten '...elke gedachte aan opzet of kwade trouw uitschakelt.'41 

Watt opzet en verraad betreft heeft de Commissie dus, binnen de vele mogelijke 
verklaringen,, alleen de feitelijke, door anderen dan Lauwers voorgelegde specula-
tievee verklaringen en opzet of kwade trouw bij SOE en verraad door vier genoemde 
personenn expliciet verworpen. Daarmee laat zij terecht ruimte voor de mogelijkheid 
datt andere opzet- of ^rra^-varianten in het spel geweest kunnen zijn. 

Dee algemene afwijzing van opzet door officieren van de Britse delegatie42 en in 
hett Britse Statement vermeldt de Commissie wél, maar zij gaf daarop geen 
commentaar.. Bij zo'n afwijzing in algemene zin moet wél worden aangetekend 
datt de waarde daarvan staat of valt met de concrete wetenschap van opzet bij de 
betrokkenen.. Konden en dienden zij op hun niveau daarvan te weten of was het, 
watt die instanties betreft, juist hun taak het bestaan van opzet om redenen van 
staatsveiligheidd af te schermen en te ontkennen? Deze vraag heeft overigens niet 
dee bedoeling de integriteit van de getuigen in twijfel te trekken, maar dient 
uitsluitendd om de bedoelde ontkenningen in perspectief te plaatsen. De betrokken 
officierenn vervulden voor het merendeel functies in de operationele sfeer en zouden 
inn zo'n geval uit veiligheidsoverwegingen hoogstwaarschijnlijk niet zijn ingelicht. 
Zekerr niet als manschappen onder hun bevel in een opzet ter misleiding van de 
vijandd een rol gespeeld zouden hebben. Soortgelijke kanttekeningen kunnen ook 
bijbij  de uitspraken van Duitse getuigen over deze alternatieve verklaringen geplaatst 
worden. . 

Overigenss moet nog worden opgemerkt dat bij opzet op het hoogste beleidsni-
veauu het onderscheid met verraad gaat vervagen. Als het op dat niveau noodzakelijk 
enn aanvaardbaar geacht wordt agenten, zonder hun voorkennis, in extreem ge-
vaarlijkee situaties te brengen, zal dat, als het mis gaat, door het middenkader dat 
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onwetendd bepaald beleid uitvoert, en zeker door de agent die wordt ingezet, als 
'verraad'' (nota bene van de eigen achterban) gezien worden; in zo'n instrumentele 
benaderingg vallen opzet en verraad vrijwel samen. 

Watt het verraad door individuen betreft, en daar doelde de Commissie op, 
wordtt verwezen naar wat daarover hierna wordt opgemerkt. 

Tott slot van dit commentaar wordt in verband met de Britse ontkenning van 
opzett nog verwezen naar een zinsnede uit de betreffende passage van het Statement, 
waarr staat: 

...However,, certain allegations have appeared in the Netherlands press and 
elsewhere,, to the effect that the British Military authorities, in so far as they 
weree responsible for the conduct of these operations, had other ends in view 
thann those which they had declared to the Netherlands authorities. There is 
nott a shred of truth in these allegations: in organizing sabotage in the 
Netherlands,, and in supporting the Netherlands Resistance Movement, the 
Britishh authorities were guided by one consideration only - to attack the 
enemyy in those areas where the allied forces were not in contact with the 
Germann army. 

Diee woordkeus houdt in dat ook andere 'Britse autoriteiten' verantwoordelijk 
kunnenn zijn geweest voor deze operaties. Dat kan betekend hebben, dat deze 
'andere'' autoriteiten de vijand hebben willen bestrijden op een wijze die niet strikt 
militairr was en waarover zij de Nederlandse autoriteiten niet, althans niet in alle 
details,, inlichtten. Dat doet de vraag rijzen, of het Englandspiel wellicht een 
andere,, geheim gehouden rol vervulde bij het bestrijden van de vijand, waar de 
Britsee militaire autoriteiten en de Nederlandse regering buiten zijn gehouden. 

InIn hoofdstuk n vindt men het begin van een antwoord op deze vraag. 

Koninkrijkk - opzet of verraad 

Watt opzet aangaat negeert De Jong Lauwers' veronderstelling over een Brits spel. 
Volgenss hem is er in het hele Englandspiel geen enkel element te vinden dat tot 
dee conclusie zou kunnen leiden, dat '...de Geallieerde oorlogvoering er profijt 
aann had kunnen ontlenen, anders gezegd: dat SOE het Englandspiel als deel van 
eenn veel belangrijker Engels Spiel wilde gebruiken'.44 Daarmee perkt ook hij de 
algemenee vraag naar opzet aan Britse kant in tot de vraag, of SOE het Englandspiel 
opzettelijkk gespeeld heeft. Die vraag beantwoordt hij ontkennend, omdat dergelijke 
misleidings-Spiele,, om de Duitsers aangaande een geallieerde invasie op het 
verkeerdee been te zetten, vielen onder een strikt van SOE gescheiden andere Engelse 
sector.455 Over deze sector zwijgt hij verder, zijn onderzoek beperkt zich strikt tot 
SOEE en zijn conclusie is dan ook alleen op SOE van toepassing. 

Dee verraadkwestie pakt De Jong op een meer fundamentele wijze aan. Hij wijst 
eropp dat de gang van zaken rond de voorbereiding en uitvoering van de uitzending 
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derr agenten, waarvan her merendeel werd opgewacht door een receptiecomité, 
hett hoogst onwaarschijnlijk maakt dat iemand van buiten SOE Dutch Section de 
zaakk verraden kan hebben. Vaak waren op het laatste moment wijzigingen in 
datum,, plaats en tijd van de dropping nodig, welke gegevens ook naar bezet 
Nederlandd doorgeseind moesten worden. Een verrader zou over die 'last minute -
kenniss moeten beschikken én toegang moeten hebben tot het verbindingsnet. In 
iederr geval geen van de door de Commissie doorgelichte, noch enige andere 
Nederlanderr in Engeland, bezat volgens De Jong de voor dit verraad nodige kennis 
enn mogelijkheden. Verder had, volgens De Jong, de Commissie behalve Bingham, 
inn de eerste plaats Blizard*  in haar onderzoek moeten betrekken. Deze Britse 
officierr had in de bewuste periode de leiding van SOE Dutch Section. Blizard is 
indertijdd bij de besprekingen in Londen van oktober 1949 niet verschenen. 
Overigens,, aldus De Jong, wijst niets erop dat Blizard een verrader was. Volgens 
hemm heeft men de verraadhypothese voor de verklaring van het Englandspiel zelfs 
helemaall  niet nodig.4*5 

Kanttekeningen Kanttekeningen 

Inn het Koninkrijk wordt alleen geconcludeerd dat SOE het Englandspiel niet 
opzettelijkk als deel van een groter spel gespeeld heeft; expliciet wordt vermeld dat 
inn een andere Britse sector wel dergelijke Spiele speelden. De voor de hand liggende 
vraagg of die bedoelde sector misschien het Englandspiel als deel van een groter 
spell  gespeeld heeft - met SOE Dutch Section als instrument - wordt niet gesteld. 
Hett verraadalternatief wordt op een overtuigende manier, althans wat de Neder-
landerss betreft, weerlegd. Wat de beide Britse kandidaten betreft wordt alleen 
gesteldd dat niets erop wijst dat zij verraders waren. 

Bewijsvoeringg n 

Inn haar Verslag heeft de Enquêtecommissie de volgende grondslagen voor het 
succesvollee Duitse spel genoemd: 

 het door de Abwehr als 'FallNordpoV gespeelde succesvolle seinspel; en 
 de arrestatie van de agent met de centrale opdracht tot uitvoering van het Plan 
voorvoor Holland.*'1 

Hoee dat cruciale seinspel aan Duitse én Britse zijde verliep, is in PEC en Koninkrijk 
niett grondig uitgezocht. De Britse kant kon zonder medewerking van de Britse 
autoriteitenn niet ontrafeld worden; anders lag dat wat het seinspel aan Duitse kant 
betreft.. Toch is ook dat niet met enige diepgang uitgezocht. Het hoofd noch de 

Ch.. Blizard was formeel hoofd van SOE Durch Section van februari 1942 rot september 1943. 
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ledenn van de Funküberwachungstelle Orpo, de dienst die het seinspel daadwerkelijk 
speeldee en waar de telegrammen gecodeerd en gedecodeerd werden, zijn gehoord. 
Ookk de Engels sprekende assistent van Giskes, G. Huntemann, die de telegrammen 
vertaaldee en de liaison met Orpo en Sipo onderhield, is nooit verhoord. Men 
heeftt zich over dat seinspel hoofdzakelijk laten informeren door Giskes en Schreie-
der,, die beiden zeggen van de technische kant van verbindingen en codes weinig 
tee weten. En, wat de codes betreft, door E. May, Sicherheitspolizist en selfmade 
code-expert.488 De verbindingen met de hoofdkwartieren van Abwehr, Sipo en 
Orpoo te Berlijn over deze zaak noch de wijze waarop die werden onderhouden, 
viaa telefoon, telex, radio of koerier, zijn met enige diepgang onderzocht. Met 
namee dat laatste vormt een belangrijke lacune in beide studies, omdat de moge-
lijkheidd niet uitgesloten is dat de Britten door het afluisteren van de Duitse ver-
bindingenn op de hoogte geweest kunnen zijn van het verloop van het Spiel. Over 
diee Britse praktijken was eind jaren veertig weinig bekend, eind jaren zeventig des 
tee meer. Deze zaken hadden idealiter uitgezocht moeten worden, al was het slechts 
alss middel om de getuigenissen onderling te kunnen controleren. 

Daaromm zal hier in het bijzonder worden nagegaan in hoeverre de in PEC en 
Koninkrijkk gegeven verklaringen van het Englandspiel de kwesties rond de ge-
noemdee de grondslagen van de Duitse succesformule afdoende beantwoorden. 
Datt betreft de vraagstukken rond: 
ii  Lauwers' precieze instructies; 
22 het negeren van waarschuwingen door Londen; 
33 het sturen van een speciale missie over een gecompromitteerde radiolijn; 
44 de snel verworven Duitse kennis van het Plan voor Holland; 
55 de geslaagde infiltratie van het soE-net in Nederland, terwijl gelijktijdige Duitse 

pogingenn om ook het met dezelfde Britse radiocentrale werkende ciD-inlichtin-
gennett in Nederland te infiltreren, niet lukten. 

Datt zijn de vragen die beantwoord zullen moeten worden, wil men begrijpen hoe 
datt seinspel kon slagen en hoe de Duitsers zo snel en volledig op de hoogte 
geraaktenn van de inhoud van het Plan voor Holland. Dat seinspel en die kennis 
warenn de absolute voorwaarden voor het grote Duitse succes. 

PEC;; errors in judgement of (ernstige) fouten 

Dee verklaring van het Englandspiel stoelt op bewijsmateriaal dat uit vier bronnen 
verkregenn is: mededelingen van de Duitsers; het getuigenis van Lauwers; de waarde 
derr security checks en de mededelingen van Engelse zijde.49 Uit die bronnen leerde 
dee Commissie, dat: 
ii  de Duitse getuigen ook geen afdoende verklaring konden geven; 
22 de Britten Lauwers' gebruik van een foutieve check en de mogelijkheid dat ook 

anderee agenten hun juiste check niet hadden afgegeven expliciet erkenden; 
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33 men in Engeland lange tijd gemeend heeft met de eigen agenten in contact te 
staan; ; 

44 het negeren door de Britten van de fout gegeven security checks achteraf desastreus 
geblekenn is.ÏO 

Dee vraag waarom het zo lang heeft geduurd eer men door kreeg niet met eigen 
agentenn in contact te staan, heeft de Commissie zelf ruimer beantwoord dan in 
dee door de Britten gegeven informatie te vinden is.51 Volgens haar was de reden, 
dat: : 
**  de agenten, behalve de security check, geen ander mogelijkheden hadden om 

Londenn van hun gevangenneming op de hoogte te stellen; 
**  in Nederland in die periode alleen de Mi6/ciD-agenten Alblas en Niermeyer in 

vrijheidd werkten. Maar zij werden respectievelijk op \6 juli en 6 oktober 1942 
gearresteerd.. De soE-agent G. Dessing, die in februari 1942 gedropt was, had 
geenn contact met collega's en geen radioverbinding met Londen. Hij vertrok in 
hett najaar van 1942 naar Engeland, maar arriveerde daar pas begin september 
1943,, toen het vermoeden van een mislukking van de operaties al tot SOE (maar 
nogg niet tot De Bruijnes bureau BVT) was doorgedrongen. 

Hierr zag de Commissie overigens over het hoofd dat tot eind mei 1942 nog twee 
Mi6-teamss ïn Nederland werkzaam waren die radioverbinding met Engeland had-
den:: jhr. E. de Jonge/E. Radema en J. Emmer/jhr. F. Ortt. In elk geval hadden 
Dessingg én De Jonge in die tijd contact met K. Vorrink.*  Deze wist dat Dessing 
zonderr verbinding zat, maar aan Vorrink is kennelijk nooit gevraagd of hij gepoogd 
heeftt Dessings noodsituatie via De Jonge aan Londen door te geven. 

Dee met het eerst genoemde punt samenhangende vraag waarom de agenten, 
watt die checks betreft, zo slecht waren uitgerust, heeft de Commissie niet gesteld. 
Well  is gevraagd waarom de foute of afwezige checks genegeerd zijn. Die vraag 
hebbenn de Britten als volgt beantwoord. Praktijkervaring had hen geleerd dat het 
ontbrekenn van de security check niet altijd betekende dat de betreffende agent 
gepaktt was. Er waren mogelijk andere oorzaken in het spel: atmosferische storingen 
enn vergeetachtigheid of nervositeit van de agent. Ontbrak de security check of was 
diee niet correct, dan werd per geval bekeken of er argumenten waren, zoals wat 
err over de man bekend was, die voortzetting van het radiocontact rechtvaardigden. 
Diee benadering per geval is regel geworden. Die beslissing bleek achteraf niet juist 

J.. Vorrink (Koos), 1891-1955, politicus, 1934 voorzitter S.D.A.P., 1945 voorzitter P.V.D.A, lid Natio-

naall  Comité van Verzet. De provocateur A. van der Waals wist eind 1942 in de kringen rond 

Vorrinkk binnen te dringen. Hij legitimeerde zich in die kringen als Brits agent met behulp van 

eenn kopie van de foto van M. Sluysers dochtertje (het gezin zat in Londen), waarmee ook de 

soE-agentt Dessing zich eerder in die kringen gelegitimeerd had. Die kopie stamde niet van 

Dessingg maar is door SOE meegegeven met een na Dessing geparachuteerde agent. 
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geweestt te zijn: errors in judgement, derhalve volgens de Britten.52 Ook hier werd 
doorr de Commissie niet de aanvullende vraag gesteld naar de reden waarom men 
slechtss per geval beoordeelde. 

Dee Commissie heeft dat Britse antwoord aanvaard, omdat men de ontwikkelde 
gedachtegangg op zichzelf kon volgen.53 Maar dat er sprake geweest zou zijn van 
errorserrors in judgement verwierp de Commissie. Volgens haar waren er 'fouten, in 
sommigee gevallen zelfs ernstige fouten'5-*  gemaakt; fundamentele fouten in struc-
tuur,, procedures en werkwijze van de Britse organisatie die van een geheel andere 
ordee waren dan de relatief minder zwaar aan te rekenen beoordelingsfouten. 

Voorr die herinterpretatie gaf de Commissie de volgende, beknopt samengevatte 
argumentatie.. De in 1942/1943 gehanteerde security checks waren, zoals erkend, 
ondoelmatigg en hadden vervangen moeten worden. Dat gebeurde niet, wat ernstig 
wass omdat de agenten de indruk hadden dat de security check een belangrijk 
controlemiddell  voor Londen was om vast te stellen of de agent nog vrij was. Nog 
ernstigerr was dat latere agenten over lijnen gezonden werden die men op deze 
dubieuzee wijze had voortgezet. Dat gold in het bijzonder voor de hele organisatie 
terr uitvoering van het Plan voor Holland. Die startte met de dropping van een 
agententeamm over een lijn, die ten onrechte als veilig werd beschouwd. Die 
cumulatiee van ongunstige factoren maakte het Englandspiel mogelijk. De Com-
missiee merkte verder op dat het, gelet op het belang van de zaak en de geringe 
waardee van de te simpele security check, verwonderlijk is dat men pas in de loop 
vann 1943 het 'handschrift' van de marconist ging vastleggen. Eerder ontbrak dit 
controlemiddel,, SOE bleek, volgens haar, ook niet in staat juiste conclusies te trek-
kenn uit andere gegevens die van belang waren voor de vraag of een agent nog vrij 
opereerde,, zoals vorm en inhoud van de telegrammen. 

Verzachtendee omstandigheden zag de Commissie in het gegeven, dat de SOE-
organisatiee in 1940 uit de grond gestampt moest worden en dat het toen erg 
moeilijkk was deskundig personeel voor de vele landensecties aan te trekken, en 
datt de omvang van de catastrofe zeker ook door toevallige omstandigheden bepaald 
is.. Bij dit alles schakelde de Commissie, zoals voorafgaand reeds is gebleken, elke 
gedachtee aan opzet of kwade trouw uit. Een aantal van bedoelde toevalligheden 
kwam,, volgens de Commissie, voor rekening van de Nederlandse regering. Deze 
wass er, bijvoorbeeld, mede verantwoordelijk voor dat er zo weinig inlichtingen-
agentenn in Nederland waren.55 

Kanttekeningen Kanttekeningen 

Uitt de door de Commissie gevolgde redenering blijkt dat van de vijf fundamentele 
vragenn de twee betreffende het Plan voor Holland niet gesteld zijn. Ook heeft de 
Commissiee een aantal uit de ontvangen antwoorden voortvloeiende vragen zelf 
beantwoord:: Waarom werkte men met ondeugdelijke checks en waarom beoor-
deeldee men de betrouwbaarheid van een gecompromitteerde lijn uitsluitend per 
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gevall  en niet in samenhang, zeker als men agenten langs een mogelijk 'besmette' 
lij nn zond? 

Hett antwoord zoekt de Commissie in de haastige opbouw van SOE, het tekort 
aann geschoold personeel én toevallige omstandigheden; kortom in het amateuris-
tische,, weinig professionele karakter van SOE in de eerste oorlogsjaren. Zij spreekt 
err wel haar verwondering over uit dat SOE pas in 1943 een aanvang maakt met het 
mechanischh vastleggen van het 'handschrift' van de marconisten. Maar de Com-
missiee stelt niet de meer algemene vraag waarom SOE niet eerder gebruik heeft 
gemaaktt of kon maken van andere in die tijd bekende middelen om de betrouw-
baarheidd van seinverbindingen te controleren. Van het bestaan van zulke middelen 
wass zij op de hoogte, of kon zij op de hoogte zijn, op grond van het rapport van 
haarr verbindingstechnische en cryptografische experts.' Zij ging er vanuit dat SOE 
haarr verbindingen vanuit een eigen radiocentrale dirigeerde. Dat laatste was 
gebaseerdd op onder andere het verhoor van de getuige C. Fock, die destijds 
verbondenn was aan het Bureau Inlichtingen te Londen.56 Die getuigenis leidde 
ertoee dat de Commissie, en met haarde verbindingstechnische en cryptografische 
experts,577 er vanuit gingen dat MI 6 en SOE de hele periode door met gescheiden 
radiocentraless gewerkt hadden. Dit gescheiden werken is in Londen door de 
voorzitterr gecontroleerd en daar bekrachtigd. Er werd kennelijk niet bij verteld, 
datt dat pas vanaf 1 juni 1942 het geval was.58 

Watt het 'amateur'-label betreft: de getuige H. Siedenburg refereerde bij dat 
puntt aan mededelingen van zijn ex-chef bij de Field Security, W. Pidcock, over 
eenn Brits intern onderzoek naar het Englandspiel, gestart na het bekend worden 
vann het fiasco. Pidcock werd daarbij als Mi6-deskundige voor Nederland soms 
geraadpleegd.. De conclusie van dat onderzoek was, naar Pidcock had horen zeggen, 
datt de catastrofe te wijten was aan een aantal technische oorzaken, waaronder 
begrepenn kwesties van opleiding en selectie en vooral, wat de Engelsen noemen 
'thee human element'. Pidcock heeft zich over de Britse staf van de SOE Dutch 
Section,, volgens Siedenburg, wel eens uitgelaten in de geest dat die staf eigenlijk 
maarr uit amateurs bestond; van enig 'dirty work', boos opzet, was, volgens hem, 
nimmerr het geringste gebleken. 

Behalvee indicaties dat er een Brits onderzoek naar het Spiel heeft plaatsgevonden 
enn wat mogelijk de uitkomst was, levert deze verklaring vanwege het dubbele 
'horenn zeggen'-karakter weinig stevigheid. Dit soE-'amateurisme', een label dat 
kennelijkk door Mi6 op SOE was geplakt, werd door de Commissie mede als de 
oorzaakk gezien waarom het de Duitsers lukte SOE wél en Mi6 niet te penetreren.59 

Verwonderlijkk is dat de voorzitter deze uitspraken in Londen niet gecontroleerd 
heeft,, noch naar dat interne onderzoek geïnformeerd heeft; in het Verslag staat 

PECC 4B, 26: Rapport inzake de cryptografische en verbindings-technischeproblemen van het England-

spielspiel aan de Enquêtecommissie uitgebracht door de deskundigen H. Koot, J.A. Verkuyl en A.N. 

baronn de Vos van Steenwijk. 
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daaroverr niets genoteerd. Pidcock was bij de oktober 1949-besprekingen te Londen 
niett aanwezig. 

Opvallendd is dat de Commissie in haar bewijsvoering slechts die elementen 
meegenomenn heeft, die van Britse zijde nadrukkelijk zijn erkend. Maar Lauwers 
mededelingg dat het 'terugspelen' van de sets van de gevangengenomen Britse 
radioagentenn hem bij zijn opleiding als reden gegeven werd waarom men eventueel 
zijnn code mocht afgeven en voor de vijand mocht seinen, is bij de behandeling 
vann de alternatieve verklaringen niet in beschouwing genomen.60 En voorts is 
dezee eerste 'harde' aanwijzing voor mogelijke opzet in Londen niet gecontroleerd. 
Loss van Lauwers' situatie: men heeft zelfs niet gevraagd of dit 'terugspelen' ook 
bijbij  SOE praktijk was. Misschien is het wel gevraagd, maar werd een antwoord 
ontweken.61 1 

Hierr wreekt zich het ontbreken van een integraal verslag van de aan de Britse 
delegatiee voorgelegde vragen en de ontvangen antwoorden. Zo is, bijvoorbeeld, 
niett na te gaan of de afwezigheid van de kroongetuige Ch. Blizard, de man die 
besloott Lauwers' foute security check te negeren en die verantwoordelijk was voor 
hett besluit met receptiecomités te gaan werken, door de voorzitter in Londen aan 
dee orde is gesteld en wat daarop eventueel is geantwoord. Samen met het ontbreken 
vann een verantwoording van de omstandigheden waaronder dat Londense onder-
houdd gearrangeerd is en de daarbij gestelde voorwaarden, betreft dit een gemis 
datt de kwaliteit van het Verslag van de Commissie structureel ondermijnt. 

Voorgaandee kanttekeningen illustreren, volgens mij, in welke bochten de Com-
missiee zich moest wringen om binnen haar politieke opdracht en het gestelde 
kaderr te komen tot een afdoende verklaring van het Englandspiel, die de binnen-
landsee onrust wegnam en de verhoudingen met Groot-Brittannië niet verder onder 
drukk zette. 

Koninkrijk:: errors in judgement of kapitale blunders 

Dee Jong bewandelt de omgekeerde weg: hij geeft eerst zijn verklaring van het 
Englandspiel,, om deze vervolgens met de verwerping van de opzet- en verraad-
hypothesenn extra te ondersteunen. 

Zijnn samenvattend betoog62 stoelt op een kern van gegevens, ontleend aan het 
onderzoekk van de Enquêtecommissie, uitgewerkt en onderbouwd met bevindingen 
vann de auteur zelf. De Jong ontvouwt een in zichzelf steun vindende redenering, 
waarvann hij een onderdeel voor commentaar voorlegt aan de Britse autoriteiten, 
inn de persoon van de SOE Adviser, colonel E. Boxshall. Die 'zelfdragende' con-
structie,, generalisaties van summier bewijsmateriaal die betrekking hebben op SOE 
Dutchh Section en SOE Security, vormt de basis voor zijn slotconclusie. Die houdt 
inn dat de door de Engelse regering als 'errors in judgment' en door de Enquête-
commissiee als 'fouten, en in sommige gevallen zelfs als ernstige fouten' gekwali-
ficeerdee missers van SOE slechts als 'kapitale blunders' kunnen worden aangeduid.63 
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Dezee conclusie wordt versterkt door op het niveau van de soE-operaties in West 
Europaa te stellen dat niet alleen SOE Dutch Section aan een Duits Spiel ten 
slachtofferr gevallen is: ook in België en Frankrijk werden dergelijke Duitse acties 
ondernomen.. Het Nederlandse Spiel onderscheidt zich daarvan volgens De Jong 
niett kwalitatief maar louter kwantitatief: door duur en omvang. De boodschap 
wordtt er definitief ingehamerd door De Jongs stelling dat er in het gehele 
Englandspiell  geen enkel element is aan te wijzen dat tot de slotsom 'opzet' zou 
kunnenn leiden64 en men de verraadhypothese helemaal niet nodig heeft om het 
Englandspiell  te verklaren.65 

Hett bewijsmateriaal put De Jong in hoofdzaak uit vier bronnen: 
a)) het door de Enquêtecommissie verzamelde materiaal, 
b)) beperkt eigen onderzoek, 
c)) literatuur en 
d)) kritiek van deskundige meelezers. 

Opp het gebruik van die bronnen wordt hier dieper ingegaan dan bij de PEC-studie, 
omdatt het om een historisch, aanvullend onderzoek gaat en vastgesteld kan worden 
inn hoeverre deze studie in de hiervoor geconstateerde lacunes in het Commissie-
onderzoekk heeft kunnen voorzien. 

a)) Materiaal Enquêtecommissie 

Datt De Jong zich, wat het Englandspiel betreft, in hoofdzaak op het door de 
Enquêtecommissiee verzamelde materiaal gebaseerd heeft, blijkt wel uit de vele 
voetnotenn bij zijn verhaal. Vastgesteld moet worden dat hij op drie punten verder 
iss gegaan dan de Commissie, waar hij: 

 zich verdiepte in de overige waarschuwingen die Lauwers, naast de verkeerde 
securitysecurity checks, Londen deed toekomen;66 

 een poging deed het Plan voor Holland 'm te passen in de geallieerde planning 
voorr de invasie van het continent vanaf 194267 en 
 poogde, onder andere middels een ingezonden Vragenlijst, van de Britse regering 
meerr te weten te komen over de geschiedenis, organisatie, procedures, verbin-
dingenn en personeel van SOE Dutch Section en met name van het hoofd daarvan, 
majorr Blizard.68 

Watt die overige waarschuwingen van Lauwers betreft, komt De Jong, anders dan 
dee Commissie, tot de conclusie dat Lauwers die waarschuwingen inderdaad 
verzondenn heeft. Maar deze waren volgens hem niet van dien aard dat zij wel de 
aandachtt moesten trekken van de in de ontvangstcentrales van MI 6 en SOE 
werkzamee krachten.69 Die belangrijke gevolgtrekking maakt de lezer nieuwsgierig 
naarr de precieze informatie waarop zijn kennis van de indertijd - maart 1942 — 
geldendee interne procedures en verhoudingen in die centrales is gebaseerd en de 
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bronn waaraan deze is ontleend. Bij de hierna te behandelen Vragenlijstwordt nader 

opp dit punt ingegaan. 

Hett Plan voor Holland knoopt De Jong aan Sledgehammer, een geallieerd 

(nood)plann voor een invasie in Frankrijk in 1942 voor het geval het Russisch front 

zouu dreigen te bezwijken en aan het daarop volgende geallieerde invasieplan 

Overlord.Overlord. Voor het overige conformeerde hij zich vrijwel aan de bevindingen van 

dee Enquêtecommissie. 

Dann leest men verder dat, wat SOE Dutch Section betreft, vier constateringen 

bovenn alle twijfel verheven zijn: 

 Lauwers verwaarloosde zeven maanden lang zijn security check — het ver-

keerr via die lij n werd anderhalfjaar voortgezet; 

 Jordaan, die zijn security check verzwegen had, kreeg de onnozele opdracht: 

'Instructt new operator in use of security check . . .; 

 Van Hemert verzweeg zijn security check, zodat in op zijn minst vier van 

zijnn eerste telegrammen geen security check voorkwam; 

 het waarschuwingstelegram van Six*  ('Acht parachutisten waaronder Dou-

li nn en Arabe weken geleden gearresteerd code .... bekend') had ertoe moeten 

leidenn dat het verkeer via de lij n van de kort voor Dourlein gedropte W. van 

derr Wilden onmiddellijk gestaakt werd - het werd voortgezet. 

Aann deze vier feiten koppelt de auteur de constatering dat duidelijk is dat de 

Dutchh Section van SOE aan de security check praktisch geen aandacht heeft besteed. 

Terr ondersteuning daarvan citeert hij Seymour Bingham, toen plaatsvervangend 

hoofdd van de sectie, die tegenover de voorzitter van de Enquêtecommissie ver-

klaardee dat er in mei 1943 een periode van twijfel geweest is, reden waarom alle 

relevantee telegrammen door een li d van M15**  zijn onderzocht; diens oordeel luidde 

datt alles in orde was. Aan die mededeling knoopt De Jong de suggestie, dat men 

daaruitt zou moeten afleiden dat de betrokken M^-officier óók geen begrip had 

vann de toepassing van vaste security-regels. Dat is een onnodig tendentieuze 

interpretatiee van een feit dat serieuzere aandacht verdiende. Volgens De Jong zag 

SOEE Dutch Section: 

... .deze alarmsignalen niet... Zij zich Het voortslepen door haar irreële visie op 

watt in bezet Nederland mogelijk was... Zij meende grote successen te behalen, 

werktee geheel in de ban van haar optimistische verwachtingen en plaatste dus 

ookk de reële waarschuwingen die haar bereikten, in een verkeerd kader.70 

Jhr.. P. Six, chef-staf van de Ordedienst (OD). 

MJ5:: Security Service, de Britse veiligheidsdienst. 
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Di tt laatste is een nieuwe, nader te bewijzen stelling betreffende de geestesgesteld-
heidd binnen de sectie; aanvullend bewijs voor die bewering ontbreekt. 

Datt SOE Dutch Section zo irreëel te werk kon gaan, lag volgens De Jong aan 
doorr SOE gehanteerde ondeugdelijke security-regels. In zijn woorden: 

Grondslagg van dit alles waren security-regels die, omdat zij niet scherp genoeg 
waren,, niet deugden - regels bovendien die vooral in de periode tot begin '44 
niett alleen door de Dutch Section maar ookk door andere Sections van SOE met 
dee losse hand toegepast werden. 

Di tt is een tweede, nader aannemelijk te maken stelling, die slechts steunt op een 
citaatt van de Britse historicus M.R.D. Foot, die schrijft: 

Itt is a fair criticism of SOE (which its security section made for itself, just after 
thee war) that its arrangements were sometimes dangerously faulty. The signals 
directoratee did include, from 1942, a section of its own devoted to signals 
security.. But this body was staffed by signals- and not by security officers, and 
itit  was out of touch with country sections at the day-to-day working levels ... 
Ann operational security section whose principal task would be to conduct a 
dailyy review of the whole of the incoming wireless traffic from the field was 
perceived,, too late, as a main requirement.71 

Mett de kennis die De Jong had (of kon hebben) van de feiten dat: 
 SOE al sedert juli 1941 over een security section beschikte, die per september 1942 
werdd aangevuld met een specialised operational security section, belast met de 
controlee van verdacht Verkeer' en teruggekeerde agenten en bemand door 
veiligheidspersoneel,72 2 

 SOE pas ingaande juni 1942 over een eigen ontvangcentrale beschikte,7^ 
 de secties de codes en security checks niet kenden,74 en 
 het ontbreken of het onjuiste gebruik daarvan primair door Central aan de secties 
gemeldd moest worden,75 

hadd hij Foots citaat hier niet zonder commentaar mogen gebruiken ter ondersteu-
ningg van zijn bewering betreffende de 'losse hand'-toepassing van security-regels 
doorr de secties. Die kennis had in samenhang met andere beschikbare informatie 
opp dit vlak eerder aanleiding moeten geven tot het stellen van aanvullende vragen, 
zoals: : 

 hoe lagen de verantwoordelijkheden op dit security-v\ak tussen M16/M15 en SOE 
vóórr en na juni 1942, de maand waarin SOE een eigen radiocentrale in gebruik 
nam? ? 
 waarom werden de Dutch Section soE-agenten, in vergelijking met hun MI6-
collegaV66 uit die tijd, met dergelijke eenvoudige, onbetrouwbare checks uitge-
rustt en waarom werd pas in 1943 de dagelijkse routine van controle op het 
inkomendd telegramverkeer ingevoerd? 
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 was het bij SOE inderdaad gebruikelijk de eigen door de Duitsers gepenetreerde 
verbindingenn terug te spelen, zoals Lauwers verteld was? 
 nam Blizard alléén of in overleg met anderen, binnen of buiten SOE, de beslissing 
omm Lauwers' signalen te negeren en waarom was hij niet aanwezig bij de 
oktobergesprekkenn te Londen? 

b)b) Beperkt eigen onderzoek 

Inn een voetnoot verwijst De Jong naar zijn pogingen de Britse regering ertoe te 
bewegenn hem toegang te verlenen tot resterende archieven van SOE Dutch Sec-
tion.777 Deze pogingen resulteerden uiteindelijk in het verstrekken van inlichtingen 
aann de hand van een ingediende Vragenlijst. Deze werd in behandeling genomen 
doorr de reeds eerder genoemde SOE Adviser Boxshall. Met deze had De Jong op 
200 november 1978 een gesprek. In dit gesprek werd het bestaan van twee geheime 
Histories]*Histories]* bevestigd, de een betrekking hebbend op SOE'S Dutch Section, de andere 
opp SOE in het algemeen, SOE Dutch Section bleek geen behoorlijke War Diary 
bijgehoudenn te hebben. Later was een algemene geschiedenis van SOE geschreven, 
maarr daarin werd Nederland volgens de SOE Adviser in een voetnoot afgedaan 
'thee soE-files on Holland being far from complete.'7? De Jong kreeg geen inzage 
inn de beschikbare documenten. 

Dee Vragenlijst, de antwoorden uit Londen en een verslag van het gesprek met 
Boxshalll  geven weinig inzicht in de in 1942/1943 gevolgde {security-)procedures 
rondd de telegrammen. Zeker niet wat de periode vóór juni 1942 betreft, toen de 
fatalee penetratie via Lauwers' radiolijn plaatsvond. Die periode is door De Jong 
zelfss niet expliciet aan de orde gesteld, noch is gevraagd hoe Blizard zijn fataal 
geblekenn beslissing heeft kunnen nemen, of daar derden bij betrokken waren en 
naarr het 'waarom' van die beslissing. Naar de verdeling van de verantwoordelijk-
hedenn tussen M16/M15 en SOE op dat vlak in die beslissende periode is evenmin 
gevraagd. . 

Diee Vragenlijst?0 met als bijlage een overzicht van de 18 in het Englandspiel 
doorr de Duitsers benutte radiolijnen, bevat twaalf vragen, elk verdeeld in een 
aantall  subvragen. In deze lijst komt geen van de hierboven bedoelde kwesties voor. 
Alleenn vraag 4, betreffende SOE-Central, toont enige verwantschap. Die begint 
mett de vraag of vóór 1 juni 1942 inderdaad alle uitgaande en inkomende soE-te-
legrammenn door MI 6 behandeld werden. De vervolgvraag is dan niet, hoe tussen 
MI 66 en SOE precies de gang van zaken geregeld was, hoe de telegrammen tot juni 
19422 ontvangen, ge(de)codeerd en verspreid werden, hoewel juist in die periode 
dee fatale Duitse infiltratie plaatsvond. Gevraagd wordt slechts naar de exacte gang 
vann zaken bij SOE Central, dus vanaf juni 1942, met name naar wat er met de 
jumbledjumbled letters gebeurde. De toelichting bij die vraag luidt: 
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... .because I want to make it clear that no one can be blamed for not noticing 
thee famous three 'warnings' which Lauwers claims to have included in his 
codetelegramss whilst he was transmitting under German orders. 

Inn zijn schriftelijke antwoord81 bevestigt de SOE Adviser, dat vóór i juni 1942 het 
telegramverkeerr inderdaad via MI 6 liep. Verder gaat hij uitgebreid in op een 
volgendee vraag, maar niet op De Jongs specifieke vraag wat er precies met de 
jumbledjumbled letters gebeurde. Ook wordt uit zijn antwoord niet duidelijk of de 
telegrammenn 'geschoond' werden van andere toevoegsels - kentekens, kantteke-
ningenn - voordat deze aan de landensecties werden gezonden. De kernvraag of 
dezee secties alleen de 'geschoonde' tekst onder ogen kregen, het uitgangspunt van 
Dee Jongs beweringen, bleef dus onbeantwoord. Zijn stelling dat men in Central 
dee tekst niet 'las'82 wordt in zekere zin door de SOE Adviser tegengesproken, als 
dezee schrijft, dat als er 'corrupt signals' ontvangen werden: 

...expertss corrected the erroneous Morse dots and dashes into likely correct 
letterss as to render the text intelligible. The decoders were aware of the agents' 
securityy checks, which consisted in changing certain letters in the text into 
falsee ones. 

Opvallendd is, dat het antwoord spreekt van 'changing certain letters' (meervoud); 
Lauwerss hoefde er maar één te veranderen. Het antwoord zegt ook niets definitiefs 
overr de 'plaats' waar die veranderde letters moesten worden aangebracht: in het 
berichtt zelf of juist onder de jumbled letters* 

Bijj  de bespreking met de SOE Adviser te Londen op 20 november 1978 zijn die 
puntenn kennelijk opnieuw aan de orde geweest. In het verslag van die bespreking83 

vindtt men daarover: 

. . .Dee binnenkomende telegrammen werden door de marconisten genoteerd 
enn vervolgens aan de decodisten doorgegeven die het gedecodeerde telegram 
controleerdenn op het in acht nemen van de security-checks en het vervolgens 
mett een desbetreffende aantekening doorzonden aan de country sections. 

Datt lijk t op een te beperkte weergave, gelet op wat de SOE Adviser daar eerder 
schriftelijkk over te melden had. Die 'vereenvoudigde' samenvatting vormt immers 
hett fundament van De Jongs beweringen met betrekking tot de ontvangst van 
Lauwers'' waarschuwingen.84 Dit wordt helemaal duidelijk als men in datzelfde 
verslagg leest hoe De Jong schrijft dat hij de pagina's uit hoofdstuk 12 die betrekking 

Omdatt nier duidelijk is of met het (sleutel)woord 'text'hïcr het hele originele relegram, mer alle 

lerrerss en tekens, of slechrs het na decoderen resterende 'leesbare' deel bedoeld wordt. 
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hebbenn op de waarschuwingen van Lauwers van begin tot eind in Engelse vertaling 
aann colonel Boxshall voorgelezen heeft. Het verslag zegt daarover: 

...Dezee zei mij dat hij de weergegeven gang van zaken wat de betrokken 
waarschuwingenn betreft, niet in bijzonderheden zou kunnen controleren, 
aangezienn alle telegrammen vernietigd zijn, maar zei mij met nadruk dat 
datgenee wat ik geschreven had, op hem als volstrekt plausibel overkwam. Hij 
zeii  in het bijzonder dat aan At jumbled letters geen aandacht besteed werd.8' 

Wass hier misschien onbewust sprake van een verzoek om een nihil obstat van 
Britsee zijde? Overigens, '...geen aandacht besteed...' hoeft nog niet te betekenen, 
datt deze jumbled letters in de kopieën die de country sections ontvingen niet 
voorkwamen.86 6 

Dee enige echt belangrijke mededeling in het verslag is de bevestiging dat de 
codess en de security checks niet bij de landensecties bekend waren; deze zaken 
werdenn buiten de secties om met de uit te zenden agenten behandeld door de 
security-security- en 5zgw^/-afdelingen van SOE. 

c)) Literatuur 

Dee Enquêtecommissie verwijst in haar Verslag slechts sporadisch naar literatuur. 
Datt is begrijpelijk, want toen zij eind jaren veertig haar onderzoekingen verrichtte, 
wass op het vlak van het Englandspiel c.q. geheime diensten in de Tweede Wereld-
oorlogg nog weinig relevante literatuur voorhanden. Die informatiestroom kwam 
pass in de jaren vijfti g en zestig op gang. De Jong maakt van de eind jaren zeventig 
opp dit gebied beschikbare literatuur sporadisch gebruik. 

Hijj  putte met name uit Foots SOE in France, Sweet-Escotts Baker Street Irregu-
lar*lar* 77 Mastermans The Double-Cross Systemm en Englandspiel van Jelte Rep. Een 
aantall  belangrijke punten daaruit, relevant voor de hoofdstukken 7 Plan voor Hol-
landland en 8 Verbindingen, zullen hierna de revue passeren. 

Uitt het eerstgenoemde SOE in France vernam hij het belangrijke feit dat tot juni 
19422 SOE niet zelfde radiocommunicatie met zijn agenten verzorgde, maar dat dit 
dee verantwoordelijkheid was van MI6. De oorspronkelijke penetratie van het 
soE-agentennetwerkk vond dus plaats onder Mi6-radioregie. Volgens De Jong, zoals 
hijj  in een voetnoot aangeeft, was dat gegeven niet van belang, omdat de voor SOE 
bestemdee telegrammen louter door SOE werden beoordeeld.89 Hoe De Jong aan 
diee zekerheid komt, is uit de betreffende noot niet af te lezen; in de volgende 
paragraaff  komt dit punt opnieuw aan de orde. Een belangrijke aanwijzing hoe 
gehandeldd diende te worden als een soE-radioagent ervan verdacht werd onder 
Duitsee controle te seinen, vindt men in Baker Street Irregular van Sweet-Escott.9° 
Inn zo'n geval werd de zender door SOE teruggespeeld, maar op de inhoud van dit 
fakefake radioverkeer had SOE geen invloed; die werd bepaald door een andere afdeling 
vann het hoofdkwartier. In het beschreven geval was dat hoofdkwartier weliswaar 
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inn Cairo gevestigd en niet in Londen, maar dat doet aan het bestaan van zulke 
praktijkenn niets af. In ieder geval zou het aanleiding hebben moeten geven tot het 
stellenn van nadere vragen over eventuele Londense praktijken op dit vlak. Dit 
belangrijkee punt is door De Jong niet opgemerkt, hoewel deze Sweet-Escott op 
anderee punten wel citeert.91 Sweet-Escott merkt nog iets belangrijks op met betrek-
kingg tot Lauwers' radioboodschappen, namelijk: 

Forr warning messages were contained in the routine signals which passed 
betweenn operator and operator before the man at the Dutch end started 
transmittingg the actual coded message. Once the operator at our end had failed 
too pick up the warning, it was inevitable that we should assume that Ebenezer's 
messagess were genuine.92 

Maarr Lauwers' enige security check maakte nu juist deel uit van de coded message 
enn niet van die routine signals. De Jong pikte dit belangrijke punt niet op, hoewel 
dee beschreven 'plaatsing' van waarschuwingssignalen in de telegrammen grote 
overeenkomstt vertoont met wat Van 't Sant daarover te melden had, waar het 
uitgezondenn cm-agenten betrof.93 

Datt negeren van informatie die niet past in het beeld dat De Jong zich van het 
probleemm gevormd heeft, lijk t routine. Ook het bijzonder interessante boek over 
hett Double-Cross System van Masterman, waarin deze voor het eerst melding maakt 
vann het bestaan van deze al vroeg in de oorlog tot wasdom gekomen organisatie, 
wordtt selectief gebruikt. Die organisatie had, onder meer, tot doel de Duitse 
centralee oorlogsleiding te misleiden, strategische misleiding dus. De Jong verwijst 
naarr Mastermans boek om in brede termen de opzethypothese, wat SOE betreft, 
vann tafel te vegen: alleen het Double-Cross Committee, het centrale orgaan van het 
systeem,, was bevoegd dergelijke misleidingsoperaties uit te voeren. In een adem 
vermeldtt hij echter op dezelfde bladzijde ook, maar in een voetnoot, dat MI 6 
éénmaall  in opdracht van dat Committee zo'n operatie in Nederland heeft uitge-
voerd.944 De voor de hand liggende vraag: 'Waarom MI 6 wél en SOE niet?' stelt hij 
niet.. 'Bad security', het standaardantwoord als het SOE betreft, voldoet hier na-
tuurlijkk niet; zo'n negatief gegeven zou immers in de schemerige wereld van de 
misleidingg zelfs een voordeel kunnen zijn. In ieder geval is deze belangrijke vraag 
inn het Koninkrijk niet aan de orde gesteld. Ook is nagelaten een belangrijke passage 
bijj  Masterman na te trekken. Deze schrijft namelijk ook: 'Earlier in the year*  a 
proposall  from Mi6 that "blown" sets of their agents should be handed over to the 
Twentyy Committee had opened a new field of work.'95 De Jong vraagt zich niet 
aff  of dat voorstel mogelijk ook op de radiosets van alle gevangen soE-marconisten, 
Lauwers,, Jordaan, enzovoort sloeg; men werkte toen immers onder radioregie van 

Ml6 . . 

Vóórr juli 1942. 
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Repss boek heeft De Jong ertoe gebracht zijn oorspronkelijke conclusies op een 
aantall  punten te wijzigen: hij betwijfelt niet langer dat Lauwers, naast de foute 
securitysecurity checks, drie extra waarschuwingen heeft doorgegeven.96 Op welke andere 
puntenn De Jongs mening gewijzigd is wordt niet duidelijk, ook niet of deze stoelen 
opp de door Lauwers verstrekte informatie.97 

InIn het Koninkrijk en tijdens een lezing voor de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen988 betoogde De Jong dat Lauwers' waarschuwingen in Londen 
niett begrepen zijn en menselijkerwijs ook niet begrepen hadden kunnen worden. 
Diee 'bewijsvoering' berust niet op 'harde' gegevens, zoals uit eerdere punten duide-
lij kk werd, maar louter op een logische constructie die gebaseerd is op vereenvou-
digdee interpretaties. In ieder geval had Sweet-Escotts opmerking over de warning 
messagesmessages in de routine signals hem met betrekking tot informatie uit de Britse hoek 
kritischh moeten stemmen. 

Tenn slotte wijs ik nog op een mededeling in Reps boek, waarop De Jong, naar 
mijnn idee, zou hebben moeten reageren. Rep meldt namelijk dat een van de 
containerss die bij de dropping van Jambroes en Bukkens op 26 juni 1942 afgeworpen 
werden,, een ongecodeerde uiteenzetting over het Plan voor Holland bevatte.99 De 
Jongg zelf schrijft in zijn, later dan Reps boek uitgekomen, Koninkrijk deel 9: 'Er 
iss maar één man geweest die dat alles*  aan Giskes en Schreieder heeft kunnen 
onthullen:: Jambroes zelf.'100 Curieus is dan, dat het fiche dat de basis vormt voor 
bovenstaandee citaat het opschrift draagt: EIND JUNI 1942 INHOUD VAN PLAN-HOL-

LANDD DAT JAMBROES MEENAM.101 

d)) Kritiek meelezers 

Dee personen die als deskundigen De Jongs concepthoofdstukken n Geheime 
DienstenDiensten en 12 Het Englandspiel, van Koninkrijk deel 9 ter beoordeling toegezonden 
kregen,, waren:102 

**  mr. C. Fock, destijds verbonden aan het Bureau Inlichtingen te Londen, 
**  prof. mr. G. Duisterwinkel, voormalig griffier van de subcommissie 11 van de 

Enquêtecommissiee Regeringsbeleid 1940-1945, die de geheime diensten en het 
Englandspiell  onderzocht, 
 H. Lauwers, voormalig geheim agent SOE, en 
 Jelte Rep, auteur van het in 1977 verschenen boek over het Englandspiel. 

Dee reacties van deze deskundigen leveren een verrassing op.103 Alleen Fock laat 
wetenn geen opmerkingen te hebben. Lauwers en Rep tonen zich verbaasd over de 
foutenn en onnauwkeurigheden in het verhaal. Lauwers verwijst naar zijn Naschrift 
bijj  het boek van Giskes, Abwehr IIIF,  en Rep naar zijn eigen boek. Daarop schrijft 

Dee inhoud van het Plan voor Holland. 
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Dee Jong inmiddels aanpassingen in zijn conceptteksten gepleegd te hebben, maar 
eenn gesprek over de gebleken verschillen van inzicht niet direct nodig te vinden. 
Well  bevat die brief het verzoek om een spoedige reactie op een bijgevoegde 
conceptvoordrachtt over het Englandspiel, die De Jong in januari 1979 wil houden 
voorr de Nederlandse Akademie voor Wetenschappen.104 Hierop wordt door beide 
meelezerss niet meer gereageerd. Van de kritische toonzetting van de reactie van 
beidee meelezers vindt men onder hoofdstuk 'De kritische lezing der conceptma-
nuscripten'' in deel 13 van het Koninkrijk niets terug. Kennelijk ging De Jong er 
vanuitt dat, omdat op zijn verzoek niet gereageerd werd, betrokkenen het met het 
nieuwee concept eens waren. 

Watt Duisterwinkel betreft, van diens 'meelezen' zijn in het archief zijn reactie 
opp hoofdstuk 11 en een antwoord op een hem eerder schriftelijk gestelde vraag 
aanwezig.'°55 Dat laatste betrof het ontbreken in het PEC-verslag van een uitspraak 
overr Lauwers' verklaringen omtrent diens, buiten de onjuiste security checks, aan 
Londenn gezonden waarschuwingen. Volgens Duisterwinkel was de Commissie wel-
lichtt niet overtuigd van de deugdelijkheid van Lauwers' pogingen op dat punt.106 

Off  hem een reactie op hoofdstuk 12 Het Englandspiel gevraagd is, kon prof. 
Duisterwinkel,, toen ik hem zoveel jaren later sprak, zich niet meer herinneren. 
Well  dat hij daarover met De Jong een gesprek gevoerd heeft, maar de inhoud 
daarvann stond hem niet meer voor de geest. Hij bevestigde dat de Nederlandse 
delegatiee bij de oktobergesprekken in Londen in 1949 inderdaad geen aanteke-
ningenn had mogen maken; 's avonds na afloop werden die alsnog op papier gezet. 
Waarr die aantekeningen en de uitwerking daarvan gebleven zijn, was hem niet 
bekend,, noch of wat daarvan in de PEC opgenomen is, alle in Londen besproken 
onderwerpenn dekte. Na zoveel jaren was de herinnering te vaag geworden om met 
zekerheidd nog iets te kunnen zeggen over welke punten aan de orde geweest waren 
enn zeker niets over de inhoud van het besprokene. Over, bijvoorbeeld, Blizards 
motievenn om Lauwers' waarschuwingen te negeren, diens afwezigheid bij de 
gesprekkenn en Lauwers' tijdens zijn opleiding gegeven instructies hoe te handelen 
bijbij  arrestatie, kon hij daarom geen uitspraken doen. De politieke geladenheid van 
hett onderwerp Englandspiel kon hij wel onderstrepen door erop te wijzen dat de 
daaropp betrekking hebbende verhoren in principe door de plenaire Commissie 
werdenn afgenomen, hoewel de Subcommissie 11 daarvoor aangewezen was. Bo-
vendienn hield de voorzitter een sterke greep op de voortgang, zelfs wat de tactiek 
vann het ondervragen betrof. Men vreesde vooral dat extreem links dit uiterst 
gevoeligee onderwerp voor eigen politiek gewin zou willen exploiteren. 

Kanttekeningen Kanttekeningen 

Dee Jong heeft de vijf hoofdvragen op pagina 47 en 48 aangesneden, maar op zijn 
beant-- woording daarvan bleek meer dan oppervlakkige kritiek mogelijk. Zijn 
beweringenn omtrent de bij SOE Dutch Section aanwezige irreële visie op wat in 
bezett Nederland mogelijk was, het ondeugdelijke veiligheidssysteem bij SOE en 
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hett louter kwantitatieve onderscheid tussen de diverse Duitse Spiek in Nederland 
enn West-Europa zijn onvoldoende onderbouwd; het zijn op zijn best veronder-
stellingenn die nader bewijs behoeven. De waarde van het hele geschiedverhaal ligt 
meerr in de literaire en retorische kwaliteiten, dan dat het iets aan de historische 
kenniss van het gebeuren toevoegt. 

Overr het geheel genomen kan gezegd worden dat, wat het Englandspiel betreft, 
dee historicus een opmerkelijk gebrek aan inquisitieve nieuwsgierigheid toonde. 
Lauwers'' verwijzingen naar een mogelijk Brits tegenspel, dus opzet, nieuwe gegevens 
overr SOE dat tot juni 1942 van MI 6 Central gebruik moest maken, het bestaan van 
eenn Britse organisatie voor strategische misleiding, enzovoort, worden niet geëx-
ploreerdd en zelfs vermeden. Wat met name opvalt is dat De Jong heeft nagelaten 
bijj  de Britse autoriteiten gerichte informatie op te vragen over de Mi6/soE-relatie 
tott juni 1942 op het vlak van verbindingen en codes en Blizards motieven bij het 
nemenn van de later fataal gebleken beslissing Lauwers' signalen te negeren. 

Analysess van de officiële Britse verklaring en de door de Commissie gegeven 
lezing,, als basis voor een gedegen instemming of weerlegging, ontbreken; slechts 
zijdelingss worden bepaalde elementen daaruit onder kritiek gesteld. 

Ookk het Plan voor Holland, naar functie, inhoud en wijze van totstandkoming en 
duurr van uitvoering, speelt in de bewijsvoering bij De Jong maar een marginale rol. 

Zoalss in het Woord vooraf is gemeld, was ik in de gelegenheid de auteur een 
aantall  schriftelijke vragen voor te leggen over de belangrijkste in dit hoofdstuk 
behandeldee kwesties. Zo vroeg ik hem een nadere toelichting op zijn in 1958 
gepubliceerdee kwalificatie van het Englandspiel als een '...eenvoudige aangele-
genheid,, ...een zaak met naar verhouding weinig algemene aspecten. .. .een tech-
nischee zaak, geen staatkundige, ...' en zijn constatering (in een voetnoot) dat het 
gegevenn dat SOE tot 1 juni 1942 gebruik maakte van het uitzend- en ontvangstation 
vann MI 6 een punt van ondergeschikt belang was. Ook vroeg ik hem of hij het 
verslagg had kunnen inzien dat door de voorzitter van de Enquêtecommissie en de 
griffierr te Londen was opgemaakt van hun gesprekken met voormalige officieren 
vann de Britse inlichtingendiensten in oktober 1949. Verder informeerde ik of hij 
dee passage uit Reps boek had kunnen controleren, die handelde over de door 
Duitserss in een container aangetroffen kopie van het Plan voor Holland, afgeworpen 
bijj  de operatie tijdens welke ook de uitvoerders van dat Plan, Jambroes en Bukkens, 
werdenn geparachuteerd. Voorts werd hem de vraag voorgelegd of hij het bij 
Mastermann vermelde aanbod van MI 6 de blown sets van hun agenten over te dragen 
tenn behoeve van double-cross-werk, als een te zwakke aanwijzing had gezien om 
tee veronderstellen dat Lauwers' en Jordaans 'besmette' radiolijnen onderdeel van 
datt aanbod geweest zouden kunnen zijn. Ten slotte vroeg ik hem waarom hij de 
volgendee punten niet aan de SOE Adviser, colonel Boxshall heeft voorgelegd: 

 Lauwers' verklaring, onder ede afgelegd bij de Enquêtecommissie, dat hem 
tijdenss zijn opleiding werd medegedeeld dat Londen gebruik zou kunnen maken 
vann 'besmette radiolijnen' om met de vijand een spel op te zetten; 
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**  de precieze toedracht van de desastreus gebleken beslissing van Blizard Lauwers' 
securitysecurity check te negeren, diens afwezigheid bij de oktobergesprekken te Londen 
inn 1949 en de door Büzard (mogelijk) afgelegde verklaring bij een Mi6-intern 
onderzoekk naar aanleiding van het Englandspiel. 

Uitt het geheel van De Jongs reacties meen ik te mogen opmaken dat hij nog steeds 
opp het standpunt staat, dat de door de Enquêtecommissie en hemzelf vergaarde 
informatiee voldoende grondslag biedt voor een sluitende verklaring van het 
Englandspiel;; een standpunt dat ik respecteer, maar niet onderschrijf. De ontvan-
genn antwoorden leverden enige nieuwe informatie op. Onder andere, dat De Jong 
hett betreffende verslag uit 1949 van de oktobergesprekken in Londen niet gelezen 
heeftt en hij niet in de gelegenheid is geweest Reps mededeling op genoemd 
bijzonderr punt te controleren. De Britten hadden natuurlijk van Lauwers' 'be-
smettee radiolijn' gebruik kunnen maken, maar omdat nergens uit gebleken is dat 
zijj  deze lijn als besmet zagen, werd deze kwestie niet aan colonel Boxshall voor-
gelegd.. Voor het overige leverden zijn antwoorden geen nieuwe gezichtspunten op. 

Gelijkluidendee lezingen PEC - Koninkrijk 

Datt beide studies tot een gelijk resultaat kwamen, ligt naar mijn mening aan de 
volgendee factoren. Het 'harde' gegevensbestand van deze zaak bleef al die jaren 
vrijwell  ongewijzigd, omdat van officiële Britse zijde nauwelijks nieuwe informatie 
loskwam.. Bovendien werd in beide onderzoeken (mogelijk) rekening gehouden 
mett bepaalde aspecten van staatsveiligheid dan wel staatkundige regels en mores, 
mett name op het vlak van de positie van de koningin en het Koninklijk Huis in 
onss staatsbestel en de relaties met Groot-Brittannië. Wat de PEC betreft, is dat 
expliciett erkend.107 In het Koninkrijk, een historische studie, wordt, als deze 
veronderstellingg juist is, de verantwoording daarvan gemist. Waar die ontbreekt, 
kunnenn de in acht genomen grenzen worden afgeleid uit de met eigen bevindingen 
enn aannamen opgevulde lacunes in het bewijsmateriaal, het niet doorvragen op 
belangrijkee punten en het negeren van relevante informatie. Dat ook in dat laatste 
onderzoek,, al dan niet bij toeval, bepaalde grenzen in acht genomen zijn, is voor 
dee eigen studie relevant; niet de eventueel achterliggende motieven voor het 
respecterenn van deze beperkingen. 

Voorlopigee conclusies* 

Opp grond van het voorgaande kan niet anders geconcludeerd worden dan dat de 
grondslagg van de door de Commissie gegeven verklaring van het Englandspiel, 

Naa lezing van een conceptversie van dit verslag bleek prof. Duisterwinkel met de belangrijkste 

inn dit hoofdstuk getrokken conclusies met betrekking tot het onderzoek van de Enquêtecommissie 

akkootdd te kunnen gaan, zoals hij 6 januari 2003 mondeling liet weten. 
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medee door het te beperkt gekozen verklaringskader, te ernstige lacunes en hiaten 

vertoontt om deze te kunnen kwalificeren als een historisch verantwoorde verkla-

ring.ring. Daaraan moet onmiddellijk worden toegevoegd, dat de Enquêtecommissie 

zelff  een dergelijke kwalificatie ook nooit heeft gepretendeerd; maar zich ook niet 

heeftt verzet tegen een interpretatie die men er in den brede wel aan heeft gegeven. 

Inn de kern steunt haar verklaring slechts op eenzijdige Britse verklaringen, die niet 

uitt andere bronnen geverifieerd konden worden. Als zodanig heeft de Commis-

sieverklaringg slechts de status van een hypothese, een veronderstelling over hoe 

hett Englandspiel heeft kunnen plaatsvinden. Gelet op haar politieke opdracht, 

hett geven van een verklaring van de tragedie om de binnenlandse onrust over het 

gebeurenn en de daaruit voortvloeiende druk op de relaties met Groot-Brittannië 

wegg te nemen, en de vaststelling van de politieke verantwoordelijkheid voor het 

gebeurenn aan Nederlandse zijde, heeft de Commissie met de gegeven verklaring 

haarr opdracht vervuld. 

Hett voorgaande doet geen afbreuk aan het belangrijke werk dat de Commissie 

verrichtte.. Zij presenteerde een stroom aan gegevens en een uitstekende afgrenzing 

enn analyse van het probleem Englandspiel, als basis voor latere onderzoekers die 

hett probleem in al zijn facetten opnieuw zouden willen bestuderen. 

Hett Koninkrijk heeft weinig aan het Commissieonderzoek van destijds kunnen 

toevoegen.. De Jongs onderzoek is in wezen een herhaling van zetten, op eigen, 

meeslependee en gezaghebbende wijze naverteld. Daardoor heeft de auteur, indirect, 

nogg nadrukkelijker meegewerkt aan een brede acceptatie in de Nederlandse 

maatschappijj  van de op aangeven van de Britten, maar door de Commissie 

geherformuleerde,, verklaring van het Englandspiel als in hoofdzaak veroorzaakt 

doorr 'fouten en soms ernstige fouten' van de Britse dienst SOE. Ook zijn verklaring 

vann het Englandspiel blijk t na grondige analyse geen hogere status te hebben dan 

dee zoveel oudere lezing van de Commissie; het is een veronderstelling, een nader 

tee toetsen hypothese. 

Behalvee de 'fouten/blunder'-theorie zijn in beide studies ook verraad en opzet 

alss mogelijke verklaringen voor het Englandspiel onderzocht. Het alternatief 

verraadverraad is slechts ten aanzien van een beperkt aantal personen, die in Londen bij 

dee inlichtingendiensten betrokken waren, onderzocht en, met name door De Jong, 

opp overtuigende wijze afgewezen. De mogelijkheid van verraad door anderen blijf t 

uiteraardd aanwezig. Opzet van Britse zijde als mogelijke verklaring is aan de hand 

vann een beperkt aantal door derden geformuleerde lezingen in de PEC onderzocht 

enn afgewezen. Alleen met betrekking tot SOE heeft de Commissie iedere gedachte 

aann opzet of kwade trouw bij de geconstateerde (ernstige) fouten van deze dienst 

verworpen.. Het Koninkrijk-onderzoek onderschreef deze conclusies. 

Maarr in PEC noch het Koninkrijk zijn Lauwers' oorspronkelijke verklaringen -

inclusieff  de elementen die opzet indiceerden - ooit expliciet en integraal onder-

zochtt en aan de Britse autoriteiten voorgelegd. In beide onderzoeken zijn uit 

Lauwers'' verklaringen slechts die elementen meegenomen die de aanname onder-
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steunden,, dat 'fouten en zelfs ernstige fouten van SOE' oorzaak van de tragedie 
geweestt zijn. Een belangrijke Britse getuige, het hoofd van SOE Dutch Section in 
dee periode dat het Englandspiel begon en tot wasdom kwam, blijf t in PEC en het 
Koninkrijkk opvallend buiten schot. De PEC negeert hem vrijwel, terwijl in deel 9 
vann het Koninkrijk betrokkene wel als de eerstverantwoordelijke voor de gemaakte 
foutenn wordt aangewezen, maar verzuimd wordt bij de Britse autoriteiten navraag 
tee doen naar de ontbrekende sleutelinformatie over diens precieze rol. 

Samenvattend:: hoewel de PEC de grondslagen voor het Duitse succes - het seinspel 
vann de Abwehr en de vergaarde kennis van het Plan voor Holland- op uitstekende 
wijzee voor het voetlicht heeft gebracht, zijn in beide studies de condities aan Duitse 
énn Britse zijde die dat succes mogelijk maakten in onvoldoende mate blootgelegd. 
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