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HOOFDSTUKK 3 

Overigee literatuur 

Publicaties s 

Sedertt het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft een aantal Nederlandse en 
buitenlandsee auteurs zich over het Englandspiel gebogen. Veel van hun werk is 
bijj  het schrijven van dit boek benut. 

Meestt prominent onder de buitenlandse auteurs zijn de Duitse regisseurs van 
hett Englandspiel, Giskes en Schreieder. Zij hielden het in hun boeken1, niet 
toevallig,, op een succesvolle misleiding van de Britse tegenstander, hoewel ook in 
hunn teksten verwondering over de lange duur van hun succes doorklinkt. 

Ookk in diverse Britse publicaties werd het Englandspiel aan de orde gesteld, 
meestall  als onderdeel van een omvangrijker verhaal. Het betreft dan vaak een 
kortee feitelijke weergave in combinatie met speculaties omtrent de mogelijke 
oorzaakk van het debacle, op basis van een of meer geconstateerde afwijkende en/of 
verwaarloosdee feiten. De aangedragen verklaringen wijzen soms naar opzet of 
verraadd als oorzaak van het fatale verloop. 

Eenn uitzondering daarop vormt de studie Errors in Judgement van N. Kelso,2 

diee uitsluitend het Englandspiel behandelt. Na gedegen onderzoek komt de 
schrijverr echter niet verder dan de verwerping van de officiële Britse lezing: errors 
inin judgement. Een alternatieve verklaring levert het boek niet, wel een uitstekende 
analyse. . 

BetweenBetween Silk and Cyanide, een boek dat in 19983 verscheen, is op basis van inside 
informationinformation geschreven. De auteur, L. Marks, trad in juni 1942 als codedeskundige 
inn dienst van SOE. Een van de hoofdonderwerpen van het boek is het berichten-
verkeerr met Nederland en Marks' ervaringen met SOE Dutch Section. In de kern 
iss het een beschrijving van de maandenlange worsteling van Marks, zijn meerderen 
ervann te overtuigen dat de soE-codes niet deugden en dat het met dat Nederlandse 
telegramverkeerr fout zat. 

Datt laatste lukte pas in februari 1943, toen Marks zijn vermoedens kon voorleggen 
aann generaal-majoor C. Gubbins. Gubbins, die in september 1943 benoemd zou 
wordenn tot hoofd SOE, nam de zaak serieus, maar zei niet geheel overtuigd te zijn 
doorr Marks' bewijzen. Hij gelastte een intern onderzoek en gebood Marks alleen 
mett zijn directe chef en hemzelf verder over deze zaak te spreken; de leiding van 
SOEE Dutch Section mocht niet worden ingelicht.4 Het parachuteren van agenten 
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enn voorraden werd pas eind mei 1943 gestaakt. In een in 1984 vertoonde BBC-
documentairee over SOE5 suggereerde Marks te weten waarom het zolang duurde 
eerr er op zijn waarschuwingen gereageerd werd en de uitzending van agenten werd 
gestaakt,, maar die suggestie maakt hij in dit boek niet waar. Voor die trage reactie 
somtt hij wel een aantal mogelijke redenen op, om die vervolgens een voor een 
weerr te ontkrachten, zij het niet altijd even overtuigend. 

Dee waarde van dit briljant geschreven boek ligt voor mij dan ook elders. Het 
schetstt indringend, hoe afhankelijk SOE was van MI 6 in de eerste twee jaar van 
haarr bestaan, vooral op het vlak van de technische outillage: verbindingen, codes,6 

valsee papieren, enzovoort. Dat noodzaakte Marks wat codes betreft 'het wiel 
opnieuww uit te vinden'. Het door MI6 aangereikte systeem was absoluut ongeschikt. 
All  doende ontdekte Marks echter dat zijn 'nieuwe vindingen' elders, buiten SOE, 
all  lang en breed bekend waren.7 

Eenn zwak punt van het boek is dat iedere bronverwijzing ontbreekt. Er zijn 
echterr aanwijzingen, dat bij het schrijven gebruik is gemaakt van authentiek 
materiaal.8 8 

Inn 2000 verscheen, onder de titel The Secret History of SOE, de in 1947 afgeronde 
interne,, steeds geheim gehouden historie van de dienst in boekvorm.? Deze studie 
biedtt het meest complete beeld van de ontstaansgeschiedenis en werkzaamheden 
vann SOE. Het is oorspronkelijk in opdracht van het laatste hoofd van de dienst, 
Cubbins,, geschreven door de Britse historicus W. Mackenzie, op basis van originele 
documentenn en interviews met direct betrokkenen; sporen van 'censuur' ontbreken 
dann ook niet. Redactie, inleiding en notenapparaat zijn verzorgd door de historicus 
enn soE-specialist M.R.D. Foot. Achter de schermen heeft hij steeds gepleit voor 
dee openbaarmaking van dit belangrijk overheidsdocument. 

Maarr de gebeurtenissen die ik onder de noemer Englandspiel samenvat, worden 
ookk in dit uiterst gedegen werk slechts feitelijk weergegeven. Er is geen poging 
gedaann de oorzaken van het debacle bloot te leggen. En hoewel Mackenzie noteerde: 
'Theree have naturally been elaborate inquests into the consequence of events, and 
lessonss have been learnt, marked and digested' komt men over de resultaten van 
diee inquests niets te weten. Hij volstaat met: 'It is not necessary to do more here 
thann indicate briefly what happened.' Mackenzie voert de oorzaak van het gebeuren 
terugg op de initieel in Londen gemaakte fout, het negeren van het weglaten door 
Lauwerss van de overeengekomen 'secret identity check', alsof die omissie 'merely 
ann instance of the carelessness natural in agents' was. De vraag waarom dan bij 
hett ontwerpen van de secret identity check geen rekening is gehouden met die 
natuurlijkee zorgeloosheid van agenten, wordt niet opgeworpen. Voorts waren, 
volgenss Mackenzie, vakmanschap en geluk aan Duitse zijde belangrijke factoren 
bijbij  de verklaring van de lange duur van deze misleidingsoperatie.10 

Opp algemeen niveau geeft het boek echter veel inzicht in de aard van SOE'S 

handwerkk — subversie — en haar geschiedenis en ontwikkeling als politiek instru-
ment.. Dat levert uitstekende achtergrondinformatie op voor eigen pogingen om, 
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bijj  gebrek aan een verklaring van het Englandspiel in dit standaardwerk, deze 
lacunee nader in te vullen. 

Dee reeds genoemde historicus Foot heeft het Englandspiel in zijn eind 2001 
uitgegevenn SOEin the Low Countries diepgaander kunnen behandelen. Hij verdeelt 
dee schuld voor de ramp diplomatiek en evenwichtig over alle betrokkenen: Britten 
enn Nederlanders, Britse en Nederlandse ministers, het soE-management en de 
BVT-leiding,, M15 en MI6. Alle(n) zijn voor een deel verantwoordelijk te houden, 
maarr SOE toch wel het meest." Dit zeer leesbare, goed gedocumenteerde boek 
wordtt hierna kort behandeld. Getracht wordt de meerwaarde van dit verhaal vast 
tee stellen in relatie tot de Nederlandse bevindingen, opgetekend in PEC en 
Koninkrijk.. Foot heeft kunnen putten uit de inmiddels grotendeels vrijgegeven 
soE-archieven;; gegevens waartoe de andere onderzoekers vrijwel geen toegang 
hadden.. Verhelderend is dat hij SOE'S activiteiten in de Lage Landen plaatst tegen 
dee bredere achtergrond van de strategische betekenis van deze landen vanuit Britse 
optiek. . 

Voorzoverr ik heb kunnen nagaan, is er maar weinig Franse literatuur,12 waarin 
uitsluitendd het Nederlandse Englandspiel beschreven wordt. Franse boeken op 
ditt terrein zijn met name geconcentreerd op de lotgevallen van de leden van het 
Prosper-netwerk,Prosper-netwerk, een groot soE-circuit onder Britse leiding, dat in het najaar van 
19433 door de Duitsers werd opgerold. Een centrale, nog onbegrepen rol daarin 
speeltt de Franse piloot H. Déricourt, die als Air Movement Officer in bezet 
Frankrijkk voor SOE de clandestiene vluchten van en naar Engeland leidde.13 

Déricourtt werd er na de oorlog van verdacht een kwalijke rol gespeeld te hebben. 
Dee gebeurtenissen vertonen grote overeenkomst met het Englandspiel. In de loop 
vann mijn verhaal zal nog kort naar zowel Prosper als Déricourt verwezen worden. 

Vann de Nederlandse auteurs worden er hier slechts twee genoemd: J. Rep en P.H. 
Hoets.:44 Rep omdat hij het Englandspiel in een gedegen en toegankelijk boek aan 
hett grote publiek presenteerde. Door de bewerking van dat boek tot een door de 
NCRVV in 1979 uitgezonden serie tv-documentaires15 kreeg het tragisch lot van de 
agentenn massale aandacht. In 1980 leidde dat tot de oprichting van een monument 
terr nagedachtenis van de gevallen agenten te Schevemngen. Minder bekend is dat 
Repss bevindingen De Jong aanleiding gaven zijn lezing van het gebeuren aan te 
passen;; in hoofdstuk 2 werd daar kort naar verwezen. 

Repp komt met betrekking tot het fatale verloop van het Englandspiel niet tot 
eenn bepaalde slotsom, al laat hij aan het einde van zijn boek doorschemeren dat 
eenn machtsstrijd tussen geheime diensten aan de catastrofe ten grondslag gelegen 
kann hebben. In de tv-serie neigt hij meer naar de door De Jong gegeven verklaring: 
blunderss van de Britse sabotagedienst SOE. Helaas bevat het boek geen noten en 
literatuurverwijzingen. . 
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Repss documentaire is, met een geactualiseerd laatste deel, in 1995 opnieuw 
uitgezonden.. Dat deel bevat onder meer een verslag van een bezoek van de eerder 
genoemde,, als chief cypher officer SOE afgezwaaide Leo Marks aan Lauwers. Marks 
maaktee Lauwers bij die gelegenheid duidelijk dat hem absoluut geen blaam trof: 
vann alle in gevangenschap geraakte soE-marconisten was Lauwers degene die het 
langstt en het duidelijkst heeft getracht Londen in te seinen, dat hij niet langer in 
vrijheidd werkte. Marks, die toen bezig was met het schrijven van het hiervoor 
genoemdee boek over zijn oorlogsactiviteiten, mocht niet uitleggen waarom het zo 
langg duurde voordat het SOE-hoofdkwartier op Lauwers' waarschuwingen reageer-
de.. In ieder geval was er volgens hem geen sprake geweest van een misleidingsspel.16 

Datt was wél de in het laatste deel van Reps tv-serie geventileerde mening van P.H. 
Hoets.. Deze schreef een in 1990 verschenen boek over het Englandspiel. Daarin 
plaatstt de auteur het Spiel én SOE binnen een omvangrijk stelsel van Britse 
misleidingsplannen,, die erop gericht waren de Duitsers ver van de invasiefronten 
(duss reeds twee jaar voor D-Day vér van Normandië) vandaan te houden en het 
Russischee front te ontlasten.17 Misleidingstheorieën, die al een aantal buitenlandse 
auteurss vóór hem in deze of gene variant geopperd hadden. Hoets bracht in zijn 
boekk de in de jaren tachtig beschikbare literatuur over deze zaak logisch en 
consistentt in lijn. Daarmee blies hij de vlak na de oorlog opgedoken veronder-
stellingenn over opzet aan Britse kant als verklaring voor het Englandspiel nieuw 
levenn in. Deze geruchten waren na afwijzing ervan door de Enquêtecommissie 
verstomd,, maar nooit geheel vergeten. Echt aannemelijk maken kan ook Hoets 
zijnn bewering niet. Zo wordt in zijn betoog niet verklaard, hoe het in maart 1942 
gestartee Englandspiel paste binnen het Normandiëplan, terwijl dat pas in de tweede 
helftt van 1943 ontworpen werd. Zo'n verband zou immers impliceren dat men 
eindd 1941, begin 1942 al besloten had hoe men de aandacht van de invasiestranden 
konn afleiden. Hoets' stelling is als hypothese niettemin nadere bestudering waard; 
ikk kom er in hoofdstuk 10 op terug. Als poging de aandacht van het publiek voar 
dezee zaak vast te houden, was het boek een succes. 

Dee door de diverse auteurs aangedragen verklaringen voor het desastreuze verloop 
vann het Englandspiel variëren van verraad als het ene uiterste via opzet naar 
{beoordelingsfouten{beoordelingsfouten als de minst ernstige kwalificatie. Hoofdoorzaak van deze variatie 
inn meningen was tot voor kort de ontoegankelijkheid van de Britse bronnen. 

SOEE in the Low Countries 

SOESOE in the Low Countries van de Britse historicus M.R.D. Foot vormt het sluitstuk 
vann een serie boeken over het werk van de Special Operations Executive in het 
bezettee Noordwest-Europa. In 1966 verscheen van dezelfde auteur SOE in France, 
inn 1986 gevolgd door Charles Cruickshanks SOE in Scandinavia. Nu, bijna zestig 
jaarr na het gebeuren, verschijnt dan de geschiedenis van SOE'S activiteiten in België, 
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Nederlandd en Luxemburg. Dat tijdsverloop roept de vraag op waarom het zolang 
heeftt moeten duren eer ook dit laatste deel kon verschijnen. Een tweede algemene 
opmerkingg vooraf is, dat dit boek, anders dan SOE in France, kennelijk niet onder 
auspiciënn van en met ondersteuning van de Britse regering tot stand is gekomen. 
Hett eerdere boek werd door Her Majesty's Stationery Office in Londen uitgegeven, 
maarr Foots laatste boek verscheen bij een particuliere uitgever. Misschien zijn die 
verschillenn louter het gevolg van ook bij de Britse overheid voortschrijdende 
privatisering,, maar voor de status van het boek zijn ze niet geheel zonder belang. 
Dee schrijver heeft in elk geval wel toegang gehad tot nog niet vrijgegeven archie-
ven;188 het boek is vóór publicatie door de autoriteiten gescreend.19 

Hett boek vormt ook de afronding van het traditionele verhaal uit PEC en 
Koninkrijk,, omdat het wel geschreven is op basis van de Britse archiefstukken 
waartoee de Enquêtecommissie en De Jong indertijd geen toegang hadden, maar 
geenn andere gezichtspunten oplevert. Daarmee lijk t dit boek de juistheid van de 
eerderr gegeven verklaringen te bevestigen. Om de meerwaarde van Foots studie 
tee kunnen toetsen wordt het boek, voorzover het op Nederland betrekking heeft, 
inn de navolgende paragrafen op dezelfde wijze doorgelicht als de PEC en het 
Koninkrijkk in voorgaand hoofdstuk. Die beperkte doelstelling doet natuurlijk niet 
volledigg recht aan het boek als geheel. 

AchtergrondenAchtergronden en beperkingen 

Dee belangrijkste achtergrondgegevens zijn in voorgaande inleiding al genoemd; 
dee precieze status van het boek blijf t onhelder. In mijn studie beschouw ik deze 
geschiedeniss van SOE in de Lage Landen als een door een onafhankelijk historicus 
voorr eigen rekening geschreven studie. 

Beperkingen n 
Dee auteur geeft in zijn Voorwoord de grenzen van zijn studie in algemene termen 
duidelijkk aan. Het boek is geen geschiedenis van het verzet in de Lage Landen, 
maarr een verslag over een Britse geheime dienst, die probeerde in die landen het 
actievee verzet in de vorm van sabotage en subversie te stimuleren. Die activiteiten 
zijnn voornamelijk beschreven vanuit de kijk die het soE-hoofdkwartier te Londen 
opp de gang van zaken had. Het is geschreven op basis van de resterende SOE-
documenten,, een achtste deel van wat indertijd aan het papier werd toevertrouwd, 
enn interviews met enkele nog levende voormalige agenten en leden van de staf. 

Vanwegee die redelijk smalle basis heeft de auteur zich voor een deel moeten 
baserenn op zijn eigen inzicht in hoe de geheime oorlog in die tijd gevoerd werd. 
Overr de interviews merkt de schrijver op dat hij ten tijde van het schrijven van 
SOESOE in France maar een zeer beperkt aantal voormalige leden van de dienst mocht 
ondervragen.. En hoewel hij later een groot aantal ex-soE-leden sprak, is het door 
hett tijdsverloop niet gelukt van iedere 'soort' agent — organisator, marconist, 
sabotage-instructeurr - voldoende interviews af te nemen. De implicatie voor deze 
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studiee is duidelijk: wat vroeger niet mocht, werd door het verstrijken van de tijd 
onmogelijk.. Zou daar de reden gezocht moeten worden voor deze relatief late 
publicatie?? Foot heeft geen toegang gehad tot de archieven van de andere geheime 
dienstenn die hij in de loop van zijn verhaal ter sprake moest brengen. Alles wat 
daaroverr gezegd wordt is dan ook alleen gebaseerd op de vermelde openbare 
bronnen,, soE-archieven en zijn eigen gevolgtrekkingen. 

Dee teneur van Foots lezing van het Englandspiel wordt bij aanvang al gezet als 
hijj  schrijft dat hetgeen volgt hopelijk duidelijk zal maken dat het Spiel een simpeler 
enn dommer verhaal was dan sommige commentatoren ervan hebben willen 
maken.20 0 

OpzetOpzet of verraad 

Diee insteek maakt de analyse van Foots betoog een relatief eenvoudige. Men hoeft 
slechtss de lij n van zijn betoog op hoofdpunten onder de loep te nemen en die 
argumentenn te analyseren waarmee hij opzet of verraad, als alternatieve verklaring 
vann het Englandspiel, afwijst. Want de oorzaken van het desastreuze verloop van 
dee soE-operaties in Nederland tot 1944 liggen volgens Foot alle op het vlak van 
toevall  en (al te) menselijke fouten;21 een iets 'bredere' uitkomst dan waartoe PEC 
enn Koninkrijk vóór hem kwamen. Gelet op de onderlinge tijdsafstand en het 
verschill  in beschikbare gegevens is dat een opmerkelijk resultaat. Wel verdeelt 
Foott de schuld voor de gebeurtenissen evenwichtiger over de betrokken Britse en 
Nederlandsee autoriteiten en diensten, hoewel ook bij hem SOE Dutch Section het 
grootstee deel daarvan krijgt toegewezen. Dat laatste giet hij echter in mildere 
termenn van 'een sectieleiding die de weg kwijtraakte in de dichte mist van de 
geheimee oorlog'.22 De opzet- en verraadvarianten worden in het boek niet als 
zodanigg onderzocht. 

Opzet t 
Dee opzetvariant komt slechts zijdelings ter sprake, bijvoorbeeld bij de discussie 
overr de voorgeschiedenis van het Plan voor Holland of de mogelijkheid dat het 
Spiell  Britse misleidingsoperaties gediend zou hebben.23 

Foott houdt staande dat het Plan een gezamenlijk Brits-Nederlandse onderne-
mingg betrof, maar hij laat na de bewering van anderen dat het Plan de Nederlanders 
mett dubieuze bedoelingen was opgedrongen24 beargumenteerd te weerleggen. De 
misleidingsoptiee veegt Foot simpelweg van tafel met de stelling dat degene die 
datt beweert óf het Plan voor Holland niet begrijpt, óf gewoon niet weet wat 
deceptiondeception inhoudt.25 De auteur hanteert op belangrijke punten meer van deze 
discussiemijdendee technieken, wat de kracht van zijn verhaal ondermijnt. Ik geef 
daarvann drie voorbeelden: 

 Over Blizards beslissing, als hoofd van SOE Dutch Section, om Lauwers' foute 
securitysecurity check te negeren, leest men, naast de mededeling dat de Nederlandse en 
Fransee secties die checks als 'spitsvondigheden' van MI 6 beschouwden en er dus 
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niett zwaar aan tilden, alleen dat Blizard misschien in maart 1942 zijn aandacht 
niett voldoende bij zijn werk had; hij was net gescheiden en bezig zijn toekomstige 
tweedee vrouw bij SOE Dutch Section in te werken.26 

 Foot stelt dat op aandringen van De Bruijne G.Jambroes, de agent belast met 
dee introductie van het Plan voor Holland, niet 'blind' gedropt werd, maar laat 
naa de bron van deze belangrijke informatie te noemen.27 Zestig bladzijden verder 
komtt men die - mogelijke - bron op het spoor: twee schriftelijke verklaringen 
uitt december 1943. Dan is inmiddels het mislukken van de Dutch Section-ope-
ratiess tot Londen doorgedrongen. Op zoek naar de oorzaken van die mislukking 
wordtt in deze documenten gezegd dat het op dringend advies van de Nederlan-
derss in het algemeen en De Bruijne in het bijzonder was dat de leiders van Dutch 
Section,, eerst Ch. Blizard en later S. Bingham, hun agenten naar receptiecomités 
zonden,, de belangrijkste route waarlangs de Duitsers het soE-netwerk in Neder-
landd konden opsporen en ontrafelen.28 Maar Foot laat na erop te wijzen dat het 
zendenn van agenten naar receptiecomités bij SOE Dutch Section al in mei 1942 
werdd ingevoerd, terwijl eerder al de agent Abor (Baatsen) in maart 1942 naar een 
receptiecomitéé gestuurd werd.29 Dat waren operaties waarmee de Nederlanders 
enn zeker De Bruijne absoluut niets van doen hadden. Foot vermeldt de afzon-
derlijkee operaties wel, maar stelt noch beantwoordt de belangrijke vraag wie 
binnenn SOE de eerdere cruciale beslissing nam agenten niet langer 'blind' te 
droppen,, een praktijk waarop de latere uitzending van Jambroes naadloos 
aansloot.. Bovendien gaat hij niet diep in op de minstens zo belangrijke vraag 
waaromm de opvang van Jambroes' belangrijke missie gearrangeerd werd over de 
langstt functionerende radiolijn, terwijl er tekenen waren dat uitgerekend die lijn 
niett naar behoren werkte.30 Gelet op deze in de periode vóór de uitzending van 
Jambroess spelende kwesties in het Britse kamp, waarvan De Bruijne niets wist, 
énn diens relatief zwakke onderhandelingspositie, dient de door Foot geschetste 
roll  van De Bruijne als verklarende factor voor het verloop van de gebeurtenissen 
sterkk te worden gerelativeerd. 

**  Het gemak, waarmee de auteur over de twee grondoorzaken van de hele cata-
strofee heen glijdt: namelijk de kennis die de Duitsers in korte tijd konden 
verzamelenn over het bij MI 6 en SOE gebruikte codesysteem en de inhoud van het 
PlanPlan voor Holland. Kennis die zij verwierven uit de verhoren van gearresteerde 
Mi6-agentenn en met succes tegen de eerste gearresteerde sOE-marconist, Lauwers, 
inzetten.311 Maar Lauwers' instructies die de van zijn kant gespeelde 'samenwer-
king'' met de Duitsers sterk vergemakkelijkten, brengt Foot helemaal niet ter 
sprake.. Evenmin behandelt hij de verwante kwestie waarom de penetratie van 
dee soE-circuits wél slaagde, en de Duitse pogingen Mi6-circuits te infiltreren 
mislukten,, terwijl een en dezelfde Mi6-centrale verantwoordelijk was voor de 
afhandelingg en de veiligheid van het telegramverkeer van beide diensten.32 

Evenminn is er veel aandacht voor dat tweede belangrijke punt, de vroegtijdige 
enn omvangrijke kennis die de Duitsers verwierven van het Plan voor Holland. 
Zonderr enige onderbouwing wordt Jamboes aangewezen als de verantwoorde-
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lijk ee informant. In een adem wordt deze, eveneens zonder bronvermelding, 
tevenss verantwoordelijk gehouden - en dat is nieuw - voor de arrestatie van de 
nogg in vrijheid opererende Mi6-agent A. Alblas.33 

Dezee drie voorbeelden illustreren bij uitstek het bezwaar dat niet alleen aan Foots 
studie,, maar aan alle tot dusver gepubliceerde, toonaangevende onderzoeken naar 
hett verloop van het Engiandspiel kleeft: het gebruik van niet of onvoldoend 
verklaardee gebeurtenissen uit de periode maart tot en met juli 1942 als opstap voor 
dee verklaring voor de ontwikkeling van het Spiel nadien. 

Verraad d 
Dee term 'verraad' valt in Foots boek slechts in relatie tot voor de Duitsers werkende 
Nederlandsee infiltranten, zoals de v-Mann Ridderhof. Wat de Londense kant 
betreft,, komt het woord alleen aan de orde in relatie tot zekere beschuldigingen 
vann de agenten Dourlein en Ubbink aan het adres van Bingham, de tweede man 
vann SOE Dutch Section. Foots commentaar is kort: Bingham was er qua persoon-
lijkheidd niet toe in staat en er zijn verder geen geloofwaardige kandidaten die 
verraadd gepleegd zouden kunnen hebben.^4 

Bewijsvoering Bewijsvoering 

Omdatt Foot geen specifieke alternatieve verklaringen onderzocht heeft, zal ik zijn 
bewijsvoeringg hier niet behandelen. Zijn analyse van het verloop en de gevolgen 
vann de diverse soE-missies komt in mijn eigen betoog nog regelmatig aan de orde, 
enn daarmee wordt Foots bewijsvoering indirect toch gewogen. Wel merk ik op 
datt hij vaak informatie uit PEC en Koninkrijk ter ondersteuning van het eigen 
betoogg opvoert, zonder dat dat voor de eigen bewijsvoering strikt nodig is en 
zonderr dat de toegevoegde waarde, behalve instemming dan, duidelijk wordt. 

Meerwaarde Meerwaarde 

Watt het Engelandspiel betreft moet dan ook gezegd worden dat Foots studie, in 
vergelijkingg met de in het vorige hoofdstuk behandelde PEC en Koninkrijk, weinig 
tott geen nieuws brengt. Integendeel: de 'eenstemmigheid' in onderzochte casussen, 
thema'ss en deelconclusies is in relatie tot de eerder geconstateerde lacunes eerder 
opvallendd dan overtuigend. Lacunes die ook in de zoveel oudere Nederlandse 
onderzoekenn aan te wijzen zijn, maar die noodzakelijkerwijs voortvloeiden uit een 
gebrekk aan Britse gegevens in combinatie met de minder brede opzet. Foots lezing 
vann het Engiandspiel is indirect informatief waar het de zogenaamde 'witte plekken' 
betreft:: de niet aangesneden deelonderwerpen, de niet gestelde vragen en in de 
wijzee waarop bepaalde moeilijke punten worden vermeden en/ofworden afgedaan. 

Off  die terughoudendheid voortvloeide uit de Official Secrets Act of uit profes-
sionelee prudentie bij de behandeling van een zo complexe zaak, dan wel uit een 
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combinatiee van beide, wordt uit het boek niet duidelijk. Wat die complexiteit 
betreftt verwijst Foot met betrekking tot de geschiedenis van het verzet in de Lage 
Landenn en Europa naar een Latijnse tekst, waarvan de Engelse vertaling luidt: 'So 
largee a secret cannot be reached down a single road'.35 Een tekst om op elegante, 
subtielee wijze afstand te nemen van eerdere monocausale verklaringen van gebeur-
tenissenn op dit vlak. 

Voorgaandd beperkt commentaar doet het hele boek zeker onrecht. De studie 
bestrijktt een breder terrein dan alleen het Englandspiel en bevat ook wat Nederland 
betreftt interessante nieuwe feitelijke informatie. Als voorbeeld noemde ik eerder 
hett feit dat SOE in de Low Countries geplaatst wordt in een bredere Brits-strategische 
context;; een voorzet voor een nader vergelijkend onderzoek. Ook de nieuwe 
gegevenss over de personeelsbezetting van SOE Dutch Section zijn verrassend, in 
diee zin dat het, voorzover daaruit kwaliteit en ervaring van betrokkenen kan 
wordenn afgeleid, nog minder begrijpelijker wordt dat deze bezetting zich zo lang 
doorr de Duitse tegenstander heeft laten beetnemen. 

Slotconclusie e 

Dee slotconclusie van Deel i moet dan ook zijn dat de onderzoeken van PEC en 
Koninkrijkk en de onder de overige literatuur behandelde studies, inclusief Foots 
recentee onderzoek, geen afdoende verklaring van het Englandspiel hebben opge-
leverd. . 

Dee 'ernstige fouten/ blunders'-lezingen uit PEC en Koninkrijk blijken een nader 
tee bewijzen hypothese. Beide studies hebben wel het scala aan mogelijke verkla-
ringenn enigermate ingeperkt: verraad door een aantal met name genoemde bij het 
geheimee werk betrokken Nederlanders in Londen en opzet van SOE, gericht op 
eenn aantal onderzochte doeleinden, lijken uitgesloten. 

Hoets'' lezing is dat het Englandspiel deel uitmaakte van een groot Brits strate-
gischh misleidingsproject ter afscherming van de invasiestranden en ontlasting van 
hett Russische front. Die lezing, die opzet impliceert, is een interessante, maar 
naderr te onderzoeken veronderstelling, die tevens nieuwe vragen oproept. 

Curieuss genoeg zijn het de Britse studies uit de hier behandelde literatuur die 
ruimtee laten voor een nadere exploratie van het door Hoets gewezen spoor. Vooral 
omdatt zij, en dat geldt bij uitstek voor Foots meest recente studie, belangrijke 
gebeurtenissenn uit de eerste fase van het Englandspiel (tot en met de aankomst 
vann Jambroes) onbesproken, onbewezen dan wel onvoldoende verklaard laten, 
maarr wel de lezing van het verdere verloop op die eerste fase baseren. Lacunes, 
primairr geconcentreerd rond Lauwers' verklaringen, onder ede afgelegd voor de 
Parlementairee Enquêtecommissie. 

Zoalss geconstateerd, in PEC, Koninkrijk noch Foots studie zijn Lauwers' ver-
klaringenn - die ook opzet aan Britse kant indiceren - integraal onderzocht en 
getoetst.. In Deel 2 wordt daarom met diens verklaringen als richtsnoer op basis 
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vann nieuwe informatie uit Britse archieven nagegaan of deze indicatie mogelijk 
tott een beter onderbouwde en meer bevredigende verklaring van het Englandspiel 
leidt. . 
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