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HOOFDSTUKK 4 

SOE,, de Dienst 

Inleiding g 

Dee volgende hoofdstukken zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op sedert 1980 
vrijgegevenn Britse documenten. Daaronder is ook de in het vorige hoofdstuk 
vermeldee algemene geschiedenis van SOE van W. Mackenzie. Bij zijn voorbereiding 
vann het Koninkrijk had De Jong, die geen inzage in de documenten kreeg, van 
SOEE Adviser Boxshall te horen gekregen dat Nederland daarin met een voetnoot 
wass afgedaan: '...the soE-files on Holland being far from complete.' Dat blijkt 
niett juist: Nederland komt bij Mackenzie uitgebreid aan de orde. Wel is het een 
feitt dat de soE-archieven verre van compleet zijn. 

Inn de navolgende paragrafen wordt een aantal elementen uit deze documenten 
enn andere literatuur geselecteerd en doorgelicht op hun bijdrage aan het imago 
vann SOE als amateuristische, 'blunderende' dienst, met een ondeugdelijk security-
regime.regime. Gekeken wordt of dat beeld moet worden bijgesteld. 

Achtergronden n 

SOE,SOE, een Britse geheime dienst 'in oorlog' 

Inn de eerste fase van de oorlog, toen Japan, Rusland en de Verenigde Staten nog 
niett daadwerkelijk bij het conflict betrokken waren, was het Britse beleid gericht 
opp de beveiliging van het imperium en de bevoorradingsroutes. Behalve in 
Noord-Afrikaa en Griekenland was het leger in het defensief gedrongen. Duitsland 
leekk voorlopig onverslaanbaar: de Britten zouden nooit voldoende mankracht 
kunnenn mobiliseren om de Duitse legers te verslaan. Men kon alleen trachten 
doorr bombardementen, blokkades, sabotage en subversie de Duitse samenleving 
enn economie te ontwrichten, om zo op den duur ook het militair potentieel aan 
tee tasten. Pas als Duitsland economisch 'gebroken' was, kon men met kans op 
success pogen de bezette Europese gebieden te bevrijden. Daarbij zou steun van 
dee onderdrukte bevolking, dus van binnenuit, onontbeerlijk zijn; die steun moest 
gemobiliseerdd worden. 

Binnenn dat beleid namen de marine en luchtmacht de blokkades, de route-
beveiligingg en de bombardementen voor hun rekening, het leger de beveiliging 
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vann het grondgebied.1 De nieuwe offensieve taak, sabotage, subversie en het 
mobiliserenn van het verzet, was opgedragen aan een in juli 1940 in het leven 
geroepenn speciale dienst, de Special Operations Executive, kortweg SOE.2 

Dee term 'subversie', door de 'Van Dale' omschreven als 'omverwerping van de 
bestaandee orde', vereist enige toelichting, SOE'S opdracht in Europa was het creëren 
vann een permanente ondermijning van de As-regimes, met name in bezette 
gebieden.. Propaganda is daarbij een belangrijk middel, zowel in de 'witte' als in 
dee zijn bron verhullende 'zwarte' variant. Wil propaganda echter effect sorteren, 
dann zijn er ter plekke ondergronds opererende agenten nodig die die propaganda 
alss het ware 'belichamen'. Agenten die het voorbeeld geven door het plegen van 
tegenn de vijand gerichte acties in de vorm van sabotage, het verzamelen van 
inlichtingenn en het organiseren en bewapenen van het plaatselijke verzet; activi-
teitenn met een bij uitstek politieke relevantie. Ondergronds verzet kan tenslotte 
uitgroeienn tot een open guerrillastrijd van verzetsformaties, onder eigen leiding 
off  opererend onder bevel van een extern, buiten de bezette gebieden opererend 
hoofdkwartier.. Al die afzonderlijke activiteiten vormen een complementair geheel 
vann noodzakelijkerwijs samenhangende verbanden; 'subversie' dient dus ook als 
één,, onlosmakelijk geheel te worden aangestuurd.3 Dat was dan ook het leidende 
ideee achter de vorming van SOE in juli 1940: het onder een centrale politieke 
leidingg plaatsen van de in de aanloop naar de oorlog totstandgekomen wildgroei 
vann diverse geheime afdelingen die zich, eerst in theorie en bij het uitbreken van 
dee oorlog ook in de praktijk, met de diverse facetten van de subversieve praktijk 
warenn gaan bezighouden. De leiding en de kern van de nieuw opgerichte dienst 
SOEE werden dan ook gevormd uit personeel dat al vóór de oorlog ervaring had 
opgedaann in het ondermijnen van de vijand met onorthodoxe middelen. Dat 
brengtt ons definitiefin SOE'S voorgeschiedenis. 

Datt personeel was afkomstig uit Section D van MI6, MI(R) van het War Office, 
enn een geheime propaganda-afdeling van het Foreign Office, Electra House. Vóór 
dee oorlog rechercheerde Section D (övoor Destruction?) voor MI 6 de mogelijkheden 
omm potentiële vijanden met andere dan militaire middelen aan te vallen, terwijl 
MI(R) ,, de researchafdeling van de generale staf, de irreguliere oorlogvoering vanuit 
militairr gezichtspunt bestudeerde, als steunoperaties aan militaire campagnes. 
ElectraElectra House was belast met de 'zwarte' propaganda. De drie afdelingen troffen 
dee nodige voorbereidingen en kwamen bij het uitbreken van de oorlog in actie.4 

Aiss gevolg van de gefragmenteerde en ongecoördineerde benadering van sub-
versie,versie, de geheime oorlogvoering, waren de onderlinge relaties slecht. Dat had 
onderr andere grote overlappingen van werkterreinen tot gevolg, hetgeen bij het 
uitbrekenn van de oorlog in september 1939 in alle scherpte aan het licht trad. Ik 
hoeff  hier niet diep in te gaan op de complexe factoren die verhinderden dat niet 
toenn al de nodige voorzieningen getroffen werden om te komen tot een betere 
werkverdelingg en coördinatie op dit terrein. Een belangrijk struikelblok was de 
versnipperdee (politieke) verantwoordelijkheid en competentie voor de diverse 
facettenn van die ondergrondse strijd. Dat was weer het gevolg van de Britse bestuur-
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lijk ee organisatie, die zich maar moeizaam aan de gewijzigde oorlogsomstandighe-
denn aanpaste. 

Zoo was bij de aanvang van de oorlog het nieuw opgerichte Ministry of Infor-
mationn verantwoordelijk voor 'witte' propaganda, terwijl de 'zwarte' variant ver-
zorgdd werd door Electra House onder het Foreign Office. Laatstgenoemd minis-
teriee was ook politiek verantwoordelijk voor MI6, de dienst belast met het verza-
melenn van inlichtingen en, via haar Section D, met de sabotage en de inzet van 
politiekee agenten in het buitenland. Voor de door MI(R) te ontketenen guerrilla-
oorlogg droeg het War Office de verantwoordelijkheid.5 

Well  werd de discussie over de noodzakelijke coördinatie tussen Section D, MI(R) 
enn Electra House al langer gevoerd, maar het was de onverwacht snelle val van 
Frankrijkk én de daarmee gepaard gaande angst voor Vijfde Colonneactiviteiten 
inn Engeland,6 die de doorslag gaven tot de overhaaste formering van SOE in juli 
1940.. De discussies verstomden even om spoedig weer op te laaien. Want hoewel 
duss Section D, MI(R) en Electra House die maand, met elk hun eigen voorgeschie-
denis,, ervaringen en werkmethoden, onder een centrale leiding werden samenge-
smolten,77 werd Electra House in augustus 1941 alweer uit het soE-verband losge-
koppeldd en ondergebracht in een nieuwe organisatie, de Political Warfare Executive 
(PWE).88 Dat was voor de geheime oorlogvoering en SOE in het bijzonder een slech-
tee - maar binnen de politieke krachtsverhoudingen op dat moment onvermijde-
lijk ee — zaak. Maar omdat de historie van deze nieuwe eenheid voor dit onderzoek 
niett van direct belang is, zal ik daar hier niet verder op ingaan. De voortwoekerende 
discussiess en competentiegeschillen rond de nieuwe dienst komen nog aan de 
orde. . 

Voordatt ik nu deze voorgeschiedenis afsluit, wil ik nog wijzen op de werkver-
delingg die Section D en MI(R) indertijd in acht probeerden te nemen bij het prak-
tiserenn van hun onorthodoxe activiteiten en, naar men mag aannemen, in het 
nieuwee werkverband inbrachten: 
**  Section D was verantwoordelijk voor activiteiten die niet officieel met de auto-

riteitenn van het betrokken land besproken konden worden en die zonder hun 
voorkenniss en zelfs tegen hun wil met irreguliere middelen dienden te worden 
uitgevoerd, , 

**  MI(R) was verantwoordelijk voor activiteiten die wél met de autoriteiten van het 
betrokkenn land besproken konden worden en met hun voorkennis en medewer-
kingg konden worden gepland en uitgevoerd.9 

Mett andere woorden: MI(R) concentreerde zich op acties waarvoor de Britse 
regeringg desnoods verantwoordelijkheid kon erkennen, terwijl Section D operaties 
voorr haar rekening nam, waarvan de Britse regering iedere betrokkenheid ten 
enenmalee zou ontkennen; operaties dus met een, soms brisante, politieke lading.10 

Moett men nu aannemen dat mét de samensmelting van Section D en MI(R) ook 
diee dualistische benadering van buitenlandse regeringen, ook toen enkele daarvan 
inn ballingschap in Engeland vertoefden, verdween? Dat is daarom al niet aanne-

79 9 



HOOFDSTUKK 4 

meiijk,, omdat Groot-Brittannië nog nooit zozeer zijn voortbestaan bedreigd zag, 
alss juist in die zomer en herfst van 1940 toen SOE van start ging, en de aanwezigheid 
vann exil-regeringen in Londen eerder een risico en ballast vormde, dan een aanwinst 
inn die strijd tot overleven. 

Inn dat gevecht om het voortbestaan zette SOE de oorlog buiten de Britse Eilanden 
voortt met andere, irreguliere middelen, op neutraal terrein én in de bezette 
gebieden,, SOE kwam daarbij, zoals wij hierna zullen zien, vrijwel onmiddellijk in 
aanvaringg met de officieel erkende en soms zelfbenoemde regeringen in balling-
schapp in Londen. Die zagen in SOES oorspronkelijk opzet, het mobiliseren van 
dee bezette volkeren tot verzet, sabotage en subversie - een Section D-activiteit -
niett slechts de reële gevaren die dat streven voor de bevolking betekenden, maar 
ookk de gevaren voor de eigen politieke toekomst." Pas toen in 1941 door Hitlers 
aanvall  op Rusland en het verschijnen van de Amerikanen op het oorlogstoneel 
hett acute gevaar voor Groot-Brittannië geleidelijk week en in de loop van 1942 
dee hoop daagde dat de geallieerden met militaire middelen de eindoverwinning 
zoudenn kunnen behalen, kwam er verandering in die situatie. Binnen die militaire 
oplossingg werd SOE een minder prominente, meer Mi(r<)-achtige, op ondersteuning 
vann militaire operaties gerichte rol toebedeeld, waartegenover de regeringen in 
ballingschap,, overtuigd door de groeiende kracht van het Brits/Amerikaanse 
potentieel,, zich meer en meer coöperatief opstelden.12 

Dee politieke leiding 
Politiekk verantwoordelijk voor SOE was, vanaf de oprichting tot februari 1942, 
Hughh Dalton, de socialistische minister voor Economische Oorlogvoering.13 Hij 
maaktee geen deel uit van het War Cabinet, waar de strategie bepaald werd.14 Dat 
wass een groot nadeel, omdat hij daardoor de daar genomen beslissingen niet 
rechtstreekss kon beïnvloeden. 

Zij nn sterke persoonlijkheid drukte een zwaar stempel op het te voeren beleid. 
Naarr zijn mening vormden linkse groeperingen en arbeiders in de bezette landen 
hett potentieel waaruit binnenlands verzet gerekruteerd moest worden. Dat verzet 
moestt tenslotte culmineren in een volksopstand. Als dat gebeurde, zou het pad 
geëffendd zijn voor de inzet van reguliere strijdkrachten die de vijand de beslissende 
slagg zouden moeten toebrengen. De bezette landen zouden zich in eerste instantie 
zelff  moeten pogen te bevrijden, maar daarbij militaire steun van buiten krijgen. 
Daltonn presenteerde zijn nieuwe dienst als een vierde zelfstandig wapen naast 
leger,, luchtmacht en marine. Een ambitie die hem, hoe logisch ook, bij de reguliere 
krijgsmacht,, waarvan zijn dienst voor de uitvoering van haar plannen in hoge 
matee afhankelijk was, niet bepaald geliefd maakte.'5 In februari 1942 werd Dalton 
opgevolgdd door Lord Selborne, lid van de conservatieve partij.16 Die opvolging 
hadd niet met SOE als zodanig van doen, maar was een gevolg van een Britse 
regeringscrisis.17 7 
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Dee uitvoering 
Directt onder de Engelse minister Dalton was een hoofd van dienst met de dagelijkse 
leidingg belast; diens functie werd aangeduid met de letters CD. Achtereenvolgens 
warenn dat twee burgers, Frank Nelson en Charles Hambro, en een generaal-majoor, 
Colinn Gubbins. Nelson vervulde de CD-functie van juli 1940 tot februari 1942, 
Hambroo tot september 1943 en Gubbins tot februari 1946.l8 

Globaall  markeren genoemde perioden, volgens mij, ook de verschuivingen in 
opvattingg over de rol van SOE in de oorlogvoering: van 'vierde wapen , via autonome 
'dienstt met speciale opdracht' tot 'militair  uitvoeringsorgaan voor speciale diensten . 
Datt had twee oorzaken: 
11 in de praktijk was gebleken dat er slechts beperkte mogelijkheden waren om de 

geplandee sabotagegroepen en geheime legers te bevoorraden, en 
22 doordat de Sovjetunie en de Verenigde Staten in 1941 in de oorlog betrokken 

raakten,, verminderde de urgentie van clandestiene oorlogvoering. 

Voorall  dat laatste was van groot belang, omdat daardoor in potentie voldoende 
personeell  en materieel beschikbaar kwam voor de opbouw van grote reguliere 
legers.. De opstand in de bezette gebieden, de revolte van binnenuit, was niet 
langerr een noodzakelijke voorwaarde voor de uiteindelijke overwinning, SOE'S 

bijdragee aan de oorlogvoering, die voorheen een dwingende factor was, werd nu 
gereduceerdd tot een bijkomend voordeel.19 

Overigens,, historisch is het naoorlogse beeld van SOE hoofdzakelijk vanuit de 
militairee invalshoek beschreven; de politieke aspecten, zeker wat betreft de periode 
tott de invasie, bleven onderbelicht; vanwege hun 'unavoidable karakter misschien? 

CharterCharter en Richtlijnen 

SOE'SS opdracht was vastgelegd in een Chartervan het Britse War Cabinet, gedateerd 
199 juli 1940.20 Dat geeft, misschien niet zonder betekenis, in de eerste drie alinea's 
aanvullendee bepalingen betreffende een soortgelijk orgaan, de Home Defence 
Executivee (HDE), een in mei 1940 gecreëerd orgaan, speciaal belast met de strijd 
tegenn activiteiten van de Vijfde Colonne op het Britse vasteland. 

Hett hoofd van dit orgaan kreeg met deze bepalingen speciale bevoegdheden 
mett betrekking tot MI5 en MI6; die wat MI 6 betreft echter beperkt waren tot haar 
activiteitenn in Groot-Brittannië en Ierland, HDE heeft niet alleen model gestaan 
bijj  de oprichting van SOE. Dezelfde drijfveer, beduchtheid voor de Vijfde Colonne, 
diee tot oprichting van HDE leidde, gaf, naar mijn idee, SOE mede vorm. In die 
visiee vervulde SOE ook een afschermfunctie, vormde de dienst een cordon sanitaire, 
gecreëerdd om Britse interessen te vrijwaren van openlijke en heimelijke beïnvloe-
dingg door buitenlandse belangen. Een ^cwr/>j/-voorziening, bedoeld om alle niet-
diplomatiekee pogingen van geallieerde regeringen om de Britse oorlogvoering ter 
will ee van het eigen nationale belang te beïnvloeden te kanaliseren en af te schermen. 
Hett belangrijkste voorbeeld van SOE'S afschermfunctie vormt het Brooke-Memo-
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randumrandum van 2 juni 1942, waarin het verzoek van de betrokken geallieerden tot de 

vormingg van een Geallieerde Generale Staf wordt afgewezen en SOE als zodanig 

wordtt aangewezen.21 Mackenzie noemt SOE in dit verband een 'bufferstate'. 

Tweee praktische overwegingen voorkwamen in laatste instantie dat SOE al tijdens 

dee oorlog werd opgeheven: 

11 het aloude subversiehandwerk ontwikkelde zich in de loop van de oorlog tot een 

gespecialiseerdee professie met de daarbij behorende uitgekiende organisatie voor 

training,, verbindingen en bevoorrading; 

22 met de aanwezigheid van vele regeringen in ballingschap, die voor alles geïnte-

resseerdd waren in het onderhouden van contacten met het eigen land, was het 

essentieell  dat één enkel departement op de hoogte was van wat deze regeringen 

uitvoerden,, '...whether to help or to hinder. '22 

I nn de vierde alinea van het Charter volgt de instelling van SOE, in kernwoorden 

samengevat:: '...a new organisation shall be established forthwith to coordinate all 

actionn by way of subversion and sabotage against the enemy overseas.' 

Bijj  de uitvoering van die opdracht was SOE in principe autonoom.23 Die 

onafhankelijkheidd werd op twee belangrijke punten beperkt. Voor operaties 

waarbijj  belangen van het Foreign Office of andere ministeries in het geding waren, 

moestt SOE vooraf instemming van de betrokken instanties zien te verwerven. 

Daarnaastt dienden soE-plannen in lij n te zijn met de algemene militaire strategie, 

bepaaldd door de Chefs van Staven. Anderzijds werd SOE'S positie versterkt door 

dee bepaling dat de inlichtingendiensten van marine, leger en luchtmacht en M I 6 , 

dee Secret Intelligence Service, met de nieuwe dienst moesten samenwerken. Voor 

dezee studie is vooral van belang na te gaan hoe deze regeling wat betreft de 

samenwerkingg met M I 6 in bezet Nederland in de praktijk verliep. 

Naarmatee de oorlog vorderde werd de speelruimte van SOE steeds verder beknot, 

mett name door het Foreign Office en de Chefs van Staven. Het Foreign Office, 

datt oorspronkelijk weinig bezwaar had tegen de oprichting van SOE, veroorzaakte 

gaandewegg veel moeili jkheden.24 De kern van die problemen was dat er nauwelijks 

éénn actie van SOE denkbaar was, waarbij geen buitenlandse politieke belangen in 

hett spel waren.25 Het Foreign Office had oorspronkelijk weinig bezwaren, omdat 

hett via zijn vertegenwoordigers binnen SOE, en misschien vooral via M I 6 , dat 

immerss een verlengstuk van het ministerie was, voldoende greep op SOE dacht te 

hebben.. Die greep bleek in de praktijk echter minder sterk, reden waarom begin 

19422 de verhoudingen werden herzien. De onderhandelingen daarover mondden 

inn mei 1942 uit in een Treaty, getiteld Memorandum — Relations between SOE and 

thethe Foreign Office. Dat document werd echter door beide verantwoordelijke 

ministerss nooit formeel bekrachtigd.26 

Doorr de toetreding van de Sovjetunie en de Verenigde Staten tot het geallieerde 

kampp ontstond in de loop van 1941 uitzicht op een militaire oplossing van de 

oorlog.. In het spoor daarvan werden de door de Chefs van Staven uitgevaardigde 
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RichtlijnenRichtlijnen steeds bepalender voor het soE-beleid.27 Drie daarvan zijn voor de in 
dezee studie beschouwde periode van belang. 

Richtlijnen n 
Dee Eerste Richtlijn van de Chefs van Staven van 25 november 1940 gaf een nadere 
preciseringg en uitwerking van het Charter. Vooral in de bezette landen dienden 
dee sterkte en het moreel van de vijand ondermijnd te worden. Om beslissende 
militairee operaties tegen Duitsland mogelijk te maken, moest SOE op den duur in 
dee bezette gebieden opstanden en in Duitsland zelf een tegen de nazi-partij gerichte 
revoltee organiseren en coördineren. Waar die beslissende acties zouden plaatsvin-
den,, was nog niet concreet aan te geven. Maar West-Europa en de gebieden rond 
dee Middellandse Zee kwamen daarvoor zeker in aanmerking. In de daar gelegen 
bezettee landen moesten acties worden voorbereid, maar zodanig dat vroegtijdige 
revoltess voorkomen werden. Tunesië, Sicilië, Sardinië en Zuid-Italië hadden 
daarbijj  de hoogste prioriteit, gevolgd door Zuid-Noorwegen, Bretagne en het 
schiereilandd rond Cherbourg alsmede Zuidwest-Frankrijk; België en Nederland 
kwamenn op de derde plaats. 

Dee Tweede Richtlijn dateert van 12 mei 1942. De militaire plannen omvatten 
eenn serie overvallen op de kusten van Noord-Noorwegen tot de Golf van Biskaje 
enn luchtoffensieven boven Noordwest-Europa. Daarnaast was, om luchtgevechten 
uitt te lokken of een bruggenhoofd in Frankrijk te veroveren, een omvangrijke 
operatiee op het continent voorzien, met in het voorjaar van 1943 een grote invasie 
vann West-Europa. De inzet van het georganiseerd verzet moest door SOE op 
bovenbedoeldee plannen worden afgestemd en de nodige paramilitaire eenheden 
moestenn worden opgebouwd en uitgerust. Acties van deze eenheden zouden zich 
mett name moeten richten tegen vijandelijke weg-, rail- en communicatievoorzie-
ningen. . 

Dee Derde Richtlijn werd op 20 maart 1943 uitgevaardigd, SOE diende voortaan 
dee militaire strategie maximaal te ondersteunen. Daarom moesten sabotageacties 
mett kracht worden voortgezet, waarbij optimaal gebruik moest worden gemaakt 
vann dekking door gelijktijdig uitgevoerde luchtbombardementen. De lopende 
activiteitenn hadden voorrang boven de opbouw van guerrillaformaties. Het vol-
gendee prioriteitenlijstje van operaties werd van kracht: 
11 Italiaanse eilanden, Corsica en Griekenland, met het oog op de uitschakeling van 

Italiëë als oorlogvoerende macht in 1943; 
22 de Balkan, om concentratie en consolidatie van Duitse strijdkrachten aan het 

oostfrontt te verhinderen; 
33 Frankrijk, waar industriële sabotage, aanvallen op communicatievoorzieningen 

enn de bevoorrading van verzetsgroepen in strategisch belangrijke gebieden 
voortgezett moesten worden; 

44 Polen en Tsjecho-Slowakije: waar sabotage van Duitse verbindingen naar het 
Russischee front van het grootste belang was; de opbouw van geheime legers 
moestt worden voortgezet; 
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55 Noorwegen en de Lage Landen: waar het aantal sabotageacties en aanslagen diende 
tee worden opgevoerd.28 

Inn de drie Richtlijnen lag, wat West-Europa betrof, het accent van de operaties 
steedss op Frankrijk. Stonden de inspanningen die SOE zich sedert voorjaar 1942 
inn Nederland getroostte wel in verhouding tot Nederlands lage plaats op deze 
militairee prioriteitenlijstjes? Op die vraag kom ik terug bij de behandeling van het 
PlanPlan voor Holland in hoofdstuk 7. 

Bijj  vergelijking van de drie Richtlijnen worden eerder gesignaleerde verschui-
vingenn in SOE'S oorlogsrol zichtbaar. In de Tweede Richtlijn is SOE niet langer de 
wegbereiderr voor beslissende militaire operaties. De Derde Richtlijn toont de 
Dienstt niet langer als de regisseur van sabotageacties en de opbouw van Secret 
Armies,Armies, maar als uitvoerder van ondersteunende acties bij militaire operaties. 

DeDe nieuwkomer- bet binnenlandse front 

Waaromm de nieuwe dienst niet bij reeds bestaande organisaties zoals MI6, het 
Foreignn Office of het War Office werd ondergebracht, is niet geheel duidelijk. 
Datt waren toch instituties die, zoals gezegd, al enige ervaring hadden met een 
onorthodoxee wijze van oorlogvoeren. De Britse historicus M.R.D. Foot geeft als 
redenn dat het Ministry of Defence wegens tijdgebrek en overbelasting de nieuwe 
dienstt niet wilde, en niemand de nieuwkomer aan het Foreign Office toevertrouw-
de,, omdat dan de onder dat ministerie opererende MI 6 de nieuwe dienst binnen 
dee kortste keren zou vermorzelen. En de strijdkrachten gunden elkaar de zeggen-
schapp over de nieuwe dienst niet.29 Overige literatuur meldt dat bij de beslissing 
omm een zelfstandige dienst op te richten meespeelde dat men, gelet op de aard 
vann de uit te voeren operaties, de voorkeur gaf aan een civiele boven een militaire 
dienst.. Bovendien had de socialistische voorman C. Attlee aan de top van de 
nieuwee dienst een Labourbenoeming geëist als compensatie voor de overmaat aan 
invloedd die de conservatieve partij had op beide andere geheime diensten, de Secret 
Intelligencee Service MI 6 en de binnenlandse veiligheidsdienst Mi5.?° 

SOEE had geen gemakkelijke start en een, zo mogelijk, nog minder gemakkelijk 
bestaan.. De dienst voerde in feite permanent een oorlog op drie fronten: tegen 
dee Britse bureaucratie, de regeringen in ballingschap in wier moederland SOE de 
ondergrondsee strijd trachtte te ontketenen, en tegen de eigenlijke vijand. Veel tijd 
enn energie gingen verloren met het veroveren en consolideren van een eigen plaats 
binnenn de gevestigde Britse hiërarchie van ministeries, strijdkrachten en geheime 
diensten. . 

Voorall  de relaties met de zusterdienst Mi6 stonden voortdurend onder spanning. 
Niett in de laatste plaats, omdat de nieuwe dienst voor MI6: 

 een extra operationeel risico vormde. De naar hun aard soms luidruchtige, vaak 
aandachtt trekkende acties van SOE op vijandelijk gebied vormden nu niet bepaald 
eenn ideale achtergrond voor inlichtingenoperaties; 
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 een potentiële rivaal was op het vlak van het vergaren van inlichtingen. In het 
eerstee oorlogsjaar had MI6'S reputatie op dat punt een geduchte deuk opgelopen. 
Dee dienst werd in het voorjaar van 1940 wat betreft tijdstip, richting en kracht 
vann Hitlers offensief in het Westen volstrekt overvallen. Dat werd MI 6 door zijn 
cliënten,, de politiek en de strijdkrachten, niet in dank afgenomen. Hier ligt 
misschienn een aanvullende reden waarom indertijd besloten werd SOE als zelf-
standigg orgaan te creëren. Met een concurrent op eigen terrein werd Mi6 onder 
drukk gezet betere prestaties te leveren. 
 een concurrent was op het vlak van de altijd schaarse transportmiddelen (vlieg-
tuigen,, schepen) voor het afzetten van agenten en voorraden in de bezette 
gebieden; ; 
 een tegenspeler was wat betreft verbindingsmiddelen: een vierde bron van 
tegenstellingen.31 1 

Sirr Stewart Menzies, hoofd MI 6 en aangeduid met 'c', had de oprichting van SOE 
alss onafhankelijke dienst moeten accepteren. Hij raakte daarbij zelfs de zeggenschap 
overr zijn eigen sabotagesectie (D) kwijt aan de concurrent. Die bittere pil werd 
enigszinss verguld door de afspraak dat op een aantal hoge posten bij de nieuwe 
dienstt Mi6-medewerkers zouden worden benoemd. Zo had het eerste hoofd van 
SOE,, Frank Nelson, voor MI 6 gewerkt. Ook hield MI 6 zeggenschap over de ver-
spreidingg van door SOE verzamelde inlichtingen en de door deze dienst te rekruteren 
medewerkers.. Bovendien beheerde MI6, onder een strak regime, het radioverkeer 
enn de codedienst voor SOE: over dat verkeer behield MI 6 een vetorecht.32 Dat alles 
gaff  MI 6 een ferme greep op de nieuwe dienst: naar believen kon men de gehele 
telegramwisselingg van SOE lezen. In dat verband sprak SOE van een arbitrary 
supervision.a supervision.a 

Hett is dan ook niet verwonderlijk dat SOE tegen met name deze laatste regeling 
vanaff  het begin oppositie voerde. Met succes, want vanaf 1 juni 1942 werden SOE'S 

radio-- en codediensten volledig aan het Mi6-beheer onttrokken. Daarmee ging 
ookk de zorg voor de veiligheid van dat zendverkeer {signal security) van MI 6 over 
opp SOE'S Signal Section, later Signals Directorate.34 Dat had ook een praktische 
reden:: naar aard en omvang was het soE-radioverkeer Mi6 volstrekt boven het 
hoofdd gegroeid. Wel stelde MI 6 de voorwaarde dat SOE een controleerbaar 'open' 
systeemm van radiofrequenties zou hanteren.35 

Diee laatste regeling, die op 1 juni 1942 inging, zal in de hoofdstukken 5 en 7 
opnieuww aan de orde worden gesteld. 

VeiligheidVeiligheid — security 

Voordatt in hoofdstuk 5 aandacht wordt geschonken aan de strubbelingen op SOE'S 
tweedee front, met de Nederlandse autoriteiten in Londen, moet kort worden 
stilgestaann bij een ander belangrijk onderwerp: de security van de nieuwe organisa-
tie.. Met M15, de Security Service, waren er weinig problemen; praktisch was er 
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eenn goede samenwerking. Anders dan de verhalen later wilden doen geloven, was 
SOEE wezenlijk in de veiligheid van haar organisatie geïnteresseerd. Dat kwam, zoals 
ookk bij andere departementen, neer op het onderhouden van een goede liaison 
mett M15. Die liaison werd verzorgd door SOE'S Security Section, het latere SOE 

Securityy Directorate. Die Section stond vanaf september 1942 onder leiding van 
commanderr J. Senter,36 die er al vanaf juli 1941 deel van uitmaakte.37 Senter was 
opp zijn beurt ondergeschikt aan air commodore A. Boyle, die de directeursposten 
Intelligence,, Security en Personnel Services combineerde. Tot juli 1941 was Boyle 
Directorr of Intelligence op het Air Ministry geweest.38 

Vanaff  juli 1942 werd SOE Security Section, vanwege de groei van SOE, sterk 
uitgebreid,, waarbij in principe alle veiligheidszaken, zowel wat de agenten als de 
eigenn organisatie betrof, in wederzijds vertrouwen met M15 door deze Section 
werdenn afgehandeld. In juli 1942 werden met Mi5-medewerking vier permanente 
'panels'' ingesteld, waarin overleg over bepaalde categorieën veiligheidszaken plaats-
vond.. Het betrof panels ter bespreking van veiligheidsproblemen betreffende: 
a)) trainingen; 
b)b) operaties in bezet en neutraal gebied {operationalsecurity); 
c)) zendverkeer en communicatie {signalsecurity); 
d)) de uitwisseling van informatie tussen M15 en landensecties van SOE. 

Dee panels a en c bleken in de praktijk zeer nuttig. Aan panel d bleek geen behoefte, 
dee informatieverstrekking kon op minder formele wijze geregeld worden. Ook 
panell  b werd al gauw overbodig, omdat kort na de instelling een lid van M15 werd 
toegevoegdd aan de per januari 1943 opgerichte Special Security Section van SOE. 
Dezee sectie was in het bijzonder belast met onderzoek naar penetraties in bezet 
gebiedd en de ondervraging van teruggekeerde agenten. Het betrof dus een opera-
tioneletionele Special Security Section, die, althans in eerste aanleg, niets van doen had 
mett de veiligheid van het zendverkeer en de communicatie {signal security).39 Pas 
inn de loop van 1943 kwam er een directe 'koppeling' tussen die signal security, 
verzorgdd door de Signal Section, en de SOE Special Security Section tot stand. 
Voortaann kreeg die laatste sectie een afschrift van alle binnengekomen telegram-
men,, zodat deze sectie ook zelfstandig kon beoordelen of er iets mis was.4° Vóór 
julii  1942 was signal security een zaak van MI6, dat tot dan de radioverbindingen 
voorr SOE verzorgde.41 

Ditt alles leidt tot de vraag van wie bij onjuist gebruik van de security check door 
agentenn de impuls tot actie moest uitgaan: van de SOE Signal Section, het 
gecombineerdee M15/SOE Panel c {signal security), de SOE Special Security Section 
off  uitsluitend van het hoofd van de SOE landensectie. In hoofdstuk 8 kom ik op 
datt wezenlijke punt terug. 

Behalvee met MI5 had SOE op security-gebled ook contacten met Section v, de 
contraspionageafdehngg van MI6 . Deze was in het buitenland en bepaalde delen 
vann het imperium voor security verantwoordelijk. Dat hield onder meer in dat 

86 6 



SOE,, DE DIENST 

dezee sectie in principe Britse agenten in het buitenland - dus ook sOE-agenten -
diendee te beveiligen tegen vijandelijke opsporingsorganen. In het neutrale bui-
tenland,, zoals in Spanje en Portugal, beschikte zij daartoe over eigen buitenposten. 
Inn bezet gebied opereerden, voorzover bekend, geen Section v-agenten. Aange-
nomenn mag worden dat de Sectie haar beveiligingstaak, wat bezet gebied betreft, 
zoo goed mogelijk vanuit Engeland behartigde, op basis van informatie verkregen 
doorr het afluisteren van het vijandelijke radioverkeer. Vanaf mei 1941 had Section 
vv het uitsluitende beheer over dat uiterst geheime materiaal, aangeduid met de 
algemenee term isos, waarbinnen de iSBA-categorie betrekking had op informatie 
overr Britse agenten.42 Van SOE'S contacten met Section v, die uit diverse soE-do-
cumentenn blijken, is inhoudelijk weinig bekend.43 In een noot van de eerderge-
noemdee Senter bij een na de oorlog geschreven History van SOE'S Security Section 
wordenn echter enkele opmerkingen gemaakt die voor dit onderzoek van groot 
belangg zijn. In de paragraaf betrekking hebbende op de contacten met Section v 
vann MI 6 merkt hij namelijk op, dat: 

 de 'fighter protection door de Britse contraspionagedienst (lees: Section v, MI6) 
voorr geheime agenten in het veld om allerlei redenen nooit volledig dekkend is 
geweest; ; 
 er vanaf augustus 1943 een betere samenwerking tot stand kwam tussen Section 
vv and SOE'S Security Directorate. Tussen beide organen kwam een volledige 
uitwisselingg van informatie tot stand, waarvoor een belangrijke voorwaarde was, 
datt beide organen, in onderling overleg, de uit te wisselen informatie naar hun 
eigenn operationele sectoren toe filterden; 
 Section v van tijd tot tijd beschikte over informatie van 'a specially delicate 
character'' (lees: isos-materiaal) dat altijd aan air commodore Boyle persoonlijk 
terr beschikking werd gesteld.44 

Dezee mededelingen laten de conclusie toe, dat als er gedurende het Englandspiel 
informatiee over het lot van de Nederlandse agenten zou zijn uitgelekt via Duits 
radioverkeer,, die informatie bij SOE'S Boyle terechtgekomen zou zijn. Over Boyles 
functionerenn als SOE'S hoofd Intelligence, Security en Personnel Services is vrijwel 
nietss bekend, wél iets over zijn activiteiten in ander verband, als hoofd Air 
Intelligence,, voorafgaand aan zijn aantreden bij SOE in juli 1941. In hoofdstuk 2 
iss daarover al iets opgemerkt, in hoofdstuk 9 ga ik er uitgebreid op in. 

Samenvattendd kan gezegd worden dat van beide rivaliserende geheime diensten 
MI 66 en SOE de eerstgenoemde veruit in het voordeel was, als het erop aankwam 
dee eigen belangen bij de opperste oorlogsleiding en te velde veilig te stellen, SOE 
was,, wat inlichtingen en veiligheid betreft, juist te velde in hoge mate van zijn 
rivaall  afhankelijk en daardoor potentieel manipuleerbaar. 

Dee strijd aan het binnenlandse front was tevergeefs gevoerd: in 1946 werd SOE 
formeell  opgeheven;45 de kernactiviteiten werden echter door in MI 6 overgeno-
men.46 6 
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Conclusies s 

Voorgaandee korte schets laat met betrekking tot SOE een aantal conclusies toe die 
misschienn niet het beeld van de dienst als 'amateuristisch' maar wel de kwalificatie 
alss 'onverantwoordelijk en ondeugdelijk' op veiligheidsgebied sterk relativeren. 

Sabotagee en subversie was een wijze van oorlogvoeren, waarmee Groot-Brittannië 
nogg slechts kort en op beperkte schaal kennis en ervaring had opgedaan. Echte 
professionalss op het vlak van de onorthodoxe wijze van oorlogvoeren-op-grote-
schaall  waartoe in juli 1940 besloten werd, waren er niet. Wat er op dat gebied aan 
kenniss en ervaring aanwezig was, werd in SOE geconcentreerd en moest door deze 
dienstt in de praktijk worden ontwikkeld en uitgebouwd. De nieuwe wijze van 
oorlogvoerenn stelde aan die uitvoering bijzondere eisen, onder andere op het vlak 
vann clandestiene communicatie en beveiliging. Maar eerst in de loop van 1942 
konn de dienst zich aan de greep van MI 6 op die clandestiene communicatie 
ontworstelen. . 

Ookk bij de professionals van MI 6 en M15 was de benodigde bijzondere kennis 
aanvankelijkk niet aanwezig en moest die in de praktijk geleerd worden. Maar met 
dee door deze professionals verworven nieuwe kennis werd SOE vaak karig bedeeld. 
Dee daartoe noodzakelijke uitwisseling van ervaringen tussen SOE en genoemde 
dienstenn verliep wat M15 betreft soepel, maar gefilterd. Weinig is bekend over hoe 
diee uitwisseling met Mi6 inzake de clandestiene radioverbindingen (en de daaraan 
gekoppeldee signal security) en de beveiliging in het buitenland, de taak van MI 6 
Sectionn v, verliep. 

Watt radioverbindingen en signal security betrof', bleef SOE tot juni 1942 van MI 6 
afhankelijk.. Aansluitend nam SOE de verbindingen over en werd de signal security 
eenn gedeelde verantwoordelijkheid tussen SOE en M15. Die verantwoordelijkheid 
bleeff  echter gescheiden van de zogenaamde operationele security die werd verzorgd 
doorr SOE Special Security Section, de afdeling binnen SOE die verantwoordelijk 
wass voor de veiligheid van de operaties in bezet gebied. Eerst als een landensectie 
dee Special Security Section attent maakte op onregelmatigheden in het zendverkeer, 
konn zij haar kijk op de zaak ventileren. Pas in de loop van 1943 kwam aan die 
toestandd een einde. 

Datt roept de vraag op naar de reden van die zolang gehandhaafde scheiding 
vann in wezen ondeelbare veiligheidsfacetten en wat daarvan de invloed geweest 
kann zijn op de beoordeling door de landensecties van de afwezigheid en/of het 
onjuistee gebruik van security checks door de agenten in het veld. 

Watt betreft de beveiliging in het algemeen en, vanaf juli 1942 ook wat de signal 
securitysecurity aangaat, bleef SOE de gehele oorlog door grotendeels afhankelijk van M15 
enn MI 6 Section v. 

Bijj  het onderzoek van de voorzitter van de Enquêtecommissie te Londen, oktober 
1949,, is van Britse zijde de gang van zaken rond de signal security in relatie tot de 
overigee beveiligingsaspecten onvoldoende belicht; ook De Jong kon, later, op dit 
puntt weinig meer opdiepen. 
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Nogg belangrijker is de constatering dat SOE van meet af aan een tweezijdige affaire 
was.. De dienst was oorspronkelijk belast met alle vormen van onorthodoxe 
oorlogvoering,, gericht op de militaire en politieke eindzege. Maar door de toe-
passingg van niet-orthodoxe middelen en methoden was de dienst op het politieke 
vlakk van meet af aan een potentiële splijtzwam, waar het de verwezenlijking van 
diversee visies op de wenselijke naoorlogse politieke landkaart betrof. Zolang de 
militairee operaties voortduurden, kon de Britse regering trachten een zo goed 
mogelijkee uitgangspositie voor de latere onderhandelingen over de door haar 
gewenstee politieke wereldkaart te verkrijgen. Waar nodig konden daartoe naast 
diplomatiekee ook onorthodoxe middelen worden aangewend. 

Normaliterr zouden die middelen door MI 6 en haar Section D zijn ingezet. Sec-
tionn D werd echter in juli 1940 aan MI 6 onttrokken en met andere onderdelen tot 
SOEE omgevormd. Maar tot juni 1942 vormde de sturing van die unavowable 
activiteitenn voor MI 6 geen probleem. De dienst had tot die datum een forse greep 
opp de verbindingen van SOE en binnen de dienst zelfs een eigen liaison. Maar toen 
inn de loop van 1941 het uitzicht op een militaire oplossing toenam, werd die sturing 
meerr complex; zeker toen de verzelfstandiging van SOE'S radiocommunicatie in 
junii  1942 een feit werd. Een militaire inzet betekende dat SOE bij haar operaties 
inn bezet gebied meer en meer gebruik ging maken van de daar aanwezige verzets-
groepen.. Groepen van divers politiek allooi, die elk hun eigen ideeën hadden over 
dee politieke toekomst van het vaderland. 

Datt was ook de permanente zorg van de in Londen aanwezige regeringen in 
ballingschap,, die dus graag via SOE greep hielden op de ontwikkelingen in hun 
land.. Daarbij stond hen een belangrijk instrument ter beschikking in de vorm 
vann de met hun medewerking door SOE aangeworven agenten van de eigen 
nationaliteit. . 

Hett binnen het gareel van het Britse nationale belang houden van de effecten 
vann die complexe beïnvloedingsrelaties was waarschijnlijk primair een taak van 
SOE'SS intelligence- enw^wmy-afdelingen. De operationele afdelingen, de landensec-
ties,, hadden waarschijnlijk slechts een algemene notie van de politieke relevantie 
-- en in hoeverre dat aspect op de achtergrond meespeelde - van hun sabotage- en 
secretsecret ^rwjy-acriviteiten. 

Datt politiek-instrumentele aspect van SOE'S operaties in bezet Nederland is tot 
nuu toe in geen enkel onderzoek met enige diepgang onderzocht. In de volgende 
hoofdstukkenn wordt het Englandspiel ook vanuit die optiek belicht. 
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