
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dossier Nordpol. Het Englandspiel onder de loep

Wolters, J.P.M.H.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wolters, J. P. M. H. (2003). Dossier Nordpol. Het Englandspiel onder de loep. [, Universiteit
van Amsterdam]. Boom.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/dossier-nordpol-het-englandspiel-onder-de-loep(810580f4-13ee-4ae2-920f-d4f9f62960ce).html


HOOFDSTUKK 5 

SOEE Dutch Section 

VanVan tegenwerking naar samenwerking; 

Inleiding g 

Dee door SOE bijgehouden War Diary en de aan het eind van de oorlog geschreven 
HistoryHistory van SOE Dutch Section1 geven een belangwekkend en kleurrijk beeld van 
dee contacten die SOE Dutch Section indertijd met de Nederlandse autoriteiten in 
Londenn onderhield. Op basis van beide bronnen wordt in de volgende paragraaf 
eenn aantal hoogte- en dieptepunten in die relaties beschreven, zoals die zich in de 
periodee december 1940 tot april 1942 voordeden. Het betreft de ups en downs die 
ookk in de PEC en het Koninkrijk geschilderd zijn, maar nu vanuit Brits perspectief. 
Dezee beschrijving vanuit Britse optiek vult de Nederlandse voorstelling van zaken 
opp onderdelen aan en plaatst haar in reliëf. De geselecteerde episoden zijn tekenend 
voorr dee 'sfeer' waarin SOE Dutch Section haar opdracht in bezet Nederland trachtte 
realiseren.. De sfeerbepalende actoren en factoren treden daarin duidelijk naar 
voren,, waaronder, kort maar scherp afgetekend, de tweede hoofdrolspeler in bezet 
Nederland,, MI6. 

Beschrevenn wordt de periode tot april 1944, omdat die maand het Englandspiel 
beëindigdd werd en de soE-operaties in Nederland na het debacle weer op gang 
kwamen,, SOE Dutch Section had toen niet langer het Bureau Voorbereiding 
Terugkeerr (BVT) als tegenspeler, maar een nieuw gevormde eenheid, het Bureau 
Bijzonderee Opdrachten (BBO), onder leiding van de generaal-majoor J. Van 
Oorschot. . 

Inn de beschreven ontwikkelingen zijn een drietal omslagpunten te onderkennen, 
inn respectievelijk februari 1942, juni 1942 en voorjaar 1944. Nadat de Nederlandse 
overheidd aanvankelijk soE-praktijken in bezet gebied had afgewezen, kwam in 
februarii  overleg over samenwerking op dat vlak tot stand. Dat resulteerde eind 
junii  1942 in de uitzending van het agententeam Jambroes/Bukkens ter voorberei-
dingg van de uitvoering van het gezamenlijk uitgewerkte Plan voor Holland. Na 
hett fiasco werd in het voorjaar van 1944 in overleg tussen de Britse en Nederlandse 
autoriteitenn aanvankelijk gekozen voor een doorstart mét De Bruijne én het BVT. 
Ingrijpenn van prins Bernhard maakte een doorstart in die opzet onmogelijk. De 
soE-aantekeningenn over dit ingrijpen vormen de afronding van de beschreven 
episoden. . 
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HOOFDSTUKK 5 

Relatiess Dutch Section SOE - Nederlandse autoriteiten 

LamingLaming versus Van 't Sant: december 1940 -februari 1942 

Hett is niet de bedoeling de 'Zaak Van 't Sant'2 hier opnieuw onder de loep te 
nemen.. Wil men echter de aanloop tot het Englandspiel en, breder, de geheime 
verbindingenn met bezet Nederland, ook maar enigszins in het juiste kader zien, 
dann kan men niet om Van 't Sant en zijn rol in de geheime oorlogvoering heen. 
Dee gehele oorlog door heeft hij op dat vlak zijn invloed doen gelden; wat SOE 
betreftt tot september 1941 in een officiële functie; daarna achter de schermen. Zijn 
naamm zal in wat volgt regelmatig vallen. Ik wil echter bij voorbaat de indruk 
wegnemen,, dat ik Van 't Sant zelf als de al dan niet kwade genius achter de aan 
dee orde zijnde gebeurtenissen zou beschouwen. Naar mijn mening is zijn rol en 
dee invloed van de belangen die hij diende op het verloop van deze zaak in de 
geschiedschrijvingg te weinig concreet, te versluierd getekend. Sterker nog, de 
aandachtt voor Van 't Sants persoonlijke doen en laten leidt af van waar het in die 
geschiedschrijvingg over zou hebben moeten gaan: een analyse van de politieke 
krachtenn die via hem hun invloed deden gelden. Die analyse ontbreekt niet geheel, 
maarr is onvolledig en diffuus, omdat bij grondige analyse onvermijdelijk ook het 
staatshoofd,, ruimer gesteld het koningshuis, en daarmee het staatsbelang in het 
gedingg zou komend In deze studie zal dit laatste aspect onvermijdelijk scherper 
belichtt worden. Nieuw materiaal laat zien welke tegenstand SOE onder meer van 
Nederlandsee zijde ondervond en hoe de Britse (geheime) diensten daar tegenaan 
keken. . 

Opp 20 december 1940 werd bij SOE een zelfstandige Dutch Section geformeerd, 
onderr leiding van R.V. Laming.4 Laming, Engelsman van geboorte, had voor de 
oorlogg vele jaren in Nederland gewoond en gewerkt.5 

SOEE Dutch Section werd pas begin september 1941 in bezet Nederland actief. 
Vóórr december 1940 was al wel geprobeerd een agent in Nederland aan land te 
zetten,, maar die poging was mislukt. Over deze operatie, die waarschijnlijk onder 
auspiciënn van een van SOE'S voorgangers - Section D of MI(R) - plaatsvond, is niet 
zoveell  bekend.6 De trage start van SOE Dutch Section was voornamelijk te wijten 
aann tegenwerking van de Nederlandse autoriteiten, niet aan gebrek aan initiatief 
off  plannen aan Britse zijde. De belangrijkste opponent was Van 't Sant, het 
invloedrijkee hoofd van de Nederlandse Centrale Inlichtingendienst (CID).7 Van 
'tt Sants benoeming was vooral in Nederlandse militaire kringen niet onomstre-
den.. Dat de CID bij het ministerie van Justitie was ondergebracht vormde een 
ander,, verwant pijnpunt;8 voordien ressorteerde de inlichtingendienst onder de 
Generalee Staf. Van 't Sant was tevens particulier secretaris van koningin Wilhel-
minaa en genoot haar volste vertrouwen. Dat maakte zijn positie binnen de 
Nederlandsee kringen in Londen vrijwel onaantastbaar. Pogingen van SOE Dutch 
Sectionn om via het Nederlandse ministerie van Defensie aspirant-agenten onder 
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SOEE DUTCH SECTION 

militairr personeel te werven, stuitten op zijn veto. Hij verzette zich tegen de 
wervingg van agenten en blokkeerde de toegang tot inlichtingenbronnen die de 
Nederlandsee regering ter beschikking stonden, en legde daarmee SOE Dutch Section 
praktischh lam. De Nederlandse regering keurde soE-activiteiten af uit vrees voor 
repercussiess voor de Nederlandse bevolking. Het gevolg was dat SOE Dutch Section 
haarr operaties, noodgedwongen, buiten de Nederlandse regering om uitvoerde. 
Sterkk gehinderd door die tegenwerking deed SOE pogingen Van 't Sants invloed 
tee beperken én Nederlandse agenten in het buitenland te werven, met name in 
dee Verenigde Staten.9 Ondershands stelde de Nederlandse minister van Defensie, 
A.. Dijxhoorn, incidenteel wel kandidaten uit de lagere militaire rangen ter 
beschikking,, maar geen officieren.10 

Uitt de PEC blijkt dat op zijn beurt Laming om tweeërlei redenen weigerde met 
Vann 't Sant samen te werken. De Britse inlichtingen- en sabotagediensten waren 
striktt gescheiden; een scheiding die hij ook wat Nederland betreft wilde handha-
ven.""  Bovendien, en dat was de belangrijkste reden, wantrouwde Laming Van 't 
Sant.. Deze zou zich in de Eerste Wereldoorlog rijkelij k voor diensten aan de 
geallieerdenn hebben laten betalen,12 kennelijk geen man om geheimen aan toe te 
vertrouwen. . 

SOE'SS pogingen Van 't Sants invloed in te perken leidden begin april 1941, na 
interventiess op diverse niveaus, tot een eerste succes. Laming mocht voortaan 
rechtstreekss met minister van Defensie Dijxhoorn over werving en andere zaken 
onderhandelen.. Dat leverde 63 kandidaat-agenten op. Tegenzetten van Van 't 
Santt bleven echter niet uit. Een suggestie van prins Bernhard in mei 1941 om Van 
'tt Sant de namen van Nederlandse soE-agenten te geven, leek zo'n zet. Naar gezegd 
werd,, was het voorstel ingegeven door vrees voor verwarring in bezet Nederland 
alss men daar met agenten van twee verschillende diensten, SOE en CID, geconfron-
teerdd zou worden. Laming wees de suggestie als niet reëel van de hand. Op 26 
meii  1941 kon Laming de soE-leiding zelfs melden dat Van 't Sant na voortgezette 
onderhandelingenn op een zijspoor was gezet. Zelfs de prins had toegegeven dat 
soE-operatiess niet tot Van 't Sants domein behoorden.13 

Opp 11 juni 1941 waarschuwde de Assistant Chief MI6*  SOE schriftelijk voor 
pogingenn van geallieerde geheime diensten MI 6 en SOE tegen elkaar uit te spelen, 
omm redenen van nationaal belang en het beslechten van rivaliteiten. Dansey wees 
err met nadruk op dat in contacten met andere nationaliteiten de Engelse belangen 
altijdd dienden te prevaleren; aan die belangen waren eigen voorkeuren voor 
personenn en nationaliteiten volstrekt ondergeschikt.'4 

Dezelfdee maand trad Dijxhoorn, Lamings steun in het Nederlandse kamp, af 
alss minister van Defensie. Begin juli 1941 vertelde hij Laming dat hij die stap ook 

C.. Dansey - Mackenzie, Secret History, 383, noot *. 
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hadd genomen, omdat hij sterk door Van 't Sant werd tegengewerkt sinds deze 
zichh niet langer met militaire aangelegenheden mocht bemoeien. Op de vraag 
waaromm de Nederlandse regering zich niet van Van 't Sant, die toch een gevaar 
voorr de Nederlandse zaak vormde, ontdeed, antwoordde Dijxhoorn dat de regering 
daartoee een duwtje in de rug nodig had van de Britse regering. Voorlopig was de 
zaakk in het voordeel van Van 't Sant beslist. Als resultaat van de samenwerking 
mett Dijxhoorn had SOE Dutch Section nu wel de beschikking over een dertigtal 
aspirant-agentenn van hoge kwaliteit.15 

Volgendee ronde 
Vlakk daarna ontstond in het Nederlandse kamp een crisis rond de nieuwe minister 
vann Defensie a.i., H. van Boeyen,16 en Van 't Sant. Dat betrof de pas uit bezet 
gebiedd gearriveerde majoor W. den Boer, die als afgezant van verzetsorganisaties 
inn Nederland zijn missie wél met de minister besprak, maar weigerde Van 't Sant 
inlichtingenn te geven. Het hoofd van de afdeling Politieke Inlichtingen van het 
Nederlandsee ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dit tegenover Laming. 
Dee zegsman meende dat nu het moment gekomen was om tegen Van 't Sant op 
tee treden. Hiervoor had hij echter informatie nodig die tegen Van 't Sant gebruikt 
zouu kunnen worden. Laming had daarop een onderhoud met de Nederlandse 
ministerr van Buitenlandse Zaken, E. van Kleffens. Hij bracht Van Kleffens een 
gezamenlijkee boodschap van Mi6 en SOE over. Die hield in dat beide diensten van 
oordeell  waren dat de Brits/Nederlandse samenwerking op het vlak van inlichtingen 
enn sabotage zónder Van 't Sant beter tot zijn recht zou komen. Laming kreeg de 
indrukk dat Van Kleffens niet bepaald op de hand van Van 't Sant was.17 Op 7 juli 
bezochtt Laming minister van Defensie Van Boeyen met dezelfde boodschap: 
handhavingg van Van 't Sant blokkeerde een bevredigende samenwerking. Hij zei 
dee minister dat van de Nederlandse kant nog steeds obstructie gepleegd werd. 
Ondankss eerdere beloften had zijn sectie majoor Den Boer nog steeds niet kunnen 
spreken.'8 8 

Opp 12 augustus 1941 kon Laming intern rapporteren dat Van 't Sant op een 
postt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken benoemd was. De CID stond nu 
onderr leiding van R. Derksema. Maar deze dienst was tegelijkertijd van Justitie 
overgeheveldd naar Binnenlandse Zaken.'9 SOE zag deze wijzigingen dan ook terecht 
alss een schijnoverwinning: minister Van Boeyen was immers verantwoordelijk 
voorr Binnenlandse Zaken én Oorlog*  en in zijn nieuwe positie kon Van 't Sant 
duss alle voor SOE van belang zijnde activiteiten van de Nederlandse regering 
controleren.. Een uitzondering vormde het ministerie van Marine, maar dat stond 
onderr leiding van vice-admiraal J.Th. Furstner, die volledig onder de duim van 

Opp 27 juli 1941 was het ministerie van Defensie opgesplitst in een ministerie van Oorlog onder 

leidingg van Van Boeyen en een ministerie van Marine onder leiding van vice-admiraal Furstner. 
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prinss Bernhard zat. Van 't Sant was duidelijk de eminence grise achter de Neder-
landsee regering; niemand durfde de koningin te weerstaan en Van 't Sant was 
haarr controller.10 

Secrett Army - een Brits voorstel 
Diee constateringen brachten Laming ertoe bij de SOE-leiding het idee te opperen 
aann minister Van Boeyen volledige Britse medewerking voor te spiegelen bij de 
startt en opbouw van een geheim leger {Secret Army) in bezet gebied. Daartoe 
moestt dan een bureau worden opgezet, bemand door generaal Van Oorschot, 
majoorr J. van de Plassche en majoor Den Boer, waar men zich, buiten het zicht 
vann de Nederlandse regering, aan deze taak kon wijden.21 

Opp 18 augustus 1941 werd Lamings kijk op de recente gebeurtenissen onder-
schrevenn door een Nederlandse informant. Deze bevestigde Van 't Sants nauwe 
samenwerkingg met prins Bernhard. Volgens hem deed de prins er alles aan om 
tott hoofd van de Nederlandse Militair e Missie benoemd te worden; een functie 
diee op dat moment vervuld werd door Van Oorschot. In die positie zou de prins 
Vann 't Sant van alle militaire informatie kunnen voorzien. Volgens de informant 
maaktenn degenen die met de situatie bekend waren zich meer en meer zorgen 
overr de bemoeienissen van Van 't Sant; zij zagen in hem een lid van de vijfde 
colonne.. Feitelijk vormden de koningin, de prins en Van 't Sant een dictatuur. 
Inn dat licht moest ook de benoeming van luitenant-kolonel D. van Voorst Evekink 
tott commandant van het Nederlands legioen gezien worden als passend in een 
duidelijkee opzet de bestaande beïnvloedingskanalen te elimineren.22 

Gevraagdd voor het Secret Army-project, stemden Van Oorschot en majoor Van 
dee Plassche op 19 augustus toe, onder voorbehoud dat de Nederlandse regering 
ermeee moest instemmen, anders vreesden zij represailles.2^ En die vrees bleek 
terecht,, want Van Oorschot en Van de Plassche werden beiden met ingang van 
11 september 1941 op non-actief gezet.24 

Secrett Army — een nieuw Brits voorstel 
Opp een volgend verzoek van SOE Dutch Section om nieuwe rekruten reageerde 
ministerr Van Boeyen ontwijkend. Naar zijn mening hoorde de opbouw van een 
geheimm leger, anders dan sabotagegroepen, onderwerp te zijn van uitgebreid overleg 
mett de Nederlandse regering. Van Boeyen en Van 't Sant wilden kennelijk een 
strijdmachtt formeren om te kunnen ingrijpen in het geval een door de Nederlandse 
Uniee te vormen (overgangs) regering zich gerechtigd zou voelen zelfde naoorlogse 
regeringg te kiezen.25 

Laming,, die ervan overtuigd was dat er in Nederland buiten de regering en 
majoorr Den Boer om geen geheim leger van de grond te krijgen zou zijn, legde 
dee SOE-leiding op 22 augustus 1941 het volgende compromis voor. SOE zou de 
Nederlandsee regering helpen bij het organiseren en uitrusten van een geheim leger 
onderr Nederlands bevel, op voorwaarde dat de regering Van Oorschot, Van de 
Plasschee en Den Boer toestemming zou geven mee te werken aan de opbouw van 
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sabotage-- en propagandateams en zou beloven de nodige manschappen te leveren. 
All ee activiteiten zouden met de Nederlandse instanties worden afgestemd en 
verkregenn inlichtingen zouden worden gedeeld, maar de verbindingen en het 
transportt bleven aan SOE voorbehouden.26 

Vertrouwenn in SOE opgezegd - MI 6 favoriet 
Off  dit voorstel de Nederlandse regering bereikt heeft, wordt uit de documenten 
niett duidelijk. Wel blijkt eruit dat minister Furstner op 9 september liet weten 
datt de Nederlandse autoriteiten niet langer vertrouwen stelden in SOE. Men wilde 
alleenn nog zaken doen met kolonel Rabagliati, het hoofd van Mi6 Dutch Section, 
off  met een door de Britse regering benoemde, voor beide diensten verantwoor-
delijkee persoon. Voor het verlies van vertrouwen werd een niet ter zake doende 
redenn aangevoerd: beweerde impertinentie van een soE-officier, die bij Furstner 
gegevenss opvroeg van een Mi6-agent in Nederland, waarmee een nog uit te zenden 
soE-agentt namens MI 6 contact zou leggen.27 

Tweee dagen eerder had Laming dit incident al schriftelijk bij de leiding gemeld. 
Daarbijj  had hij het vermoeden geuit dat Rabagliati bewust bij Furstner het beeld 
vann een weinig coöperatieve SOE Dutch Section had overgebracht, om op die 
manierr de beslissing van de Nederlandse autoriteiten te bewerkstelligen alleen nog 
Rabagliatii  te vertrouwen.28 

Gescheidenn wegen 
Vanaff  september 1941 gingen MI 6 en SOE, wat Nederland betreft, gescheiden 
wegen.. Pas in het voorjaar van 1944 zou het weer tot een hernieuwde samenwerking 
komen,, dan onder de paraplu van de voormalige Mi6-officier Philip Johns, die 
naastt de Nederlandse soE-sectie ook de Belgische sectie onder zijn hoede had. 

Watt precies de achtergronden waren van die Mi6-beslissing in Nederland zonder 
SOEE te opereren, is uit de voorliggende documenten niet af te leiden. Het was wel 
eenn ironische beslissing, gelet op de eerder vermelde waarschuwing van 11 juni 
19411 van de Assistant Chief MI6 , Dansey, Rabagliati's chef, over pogingen van 
regeringenn in ballingschap MI 6 en SOE tegen elkaar uit te spelen! Welk Brits belang 
wass ermee gediend dat uitgerekend Mi6 trachtte SOE Dutch Section van het 
oorlogstoneell  in bezet Nederland weg te spelen? En wat was het belang van de 
Nederlandsee facties die de Britten in dat streven gesteund hebben: greep op de 
ontwikkelingenn van het verzet in bezet Nederland? Het antwoord op die vragen 
vormtt vermoedelijk een deel van de sleutel tot het raadsel Englandspiel. In diezelfde 
periodee ging het 'Contact Holland' van start, de veerdienst tussen Engeland en 
hett strand bij Scheveningen en Katwijk. Dat was een project van Mi6 Dutch 
Sectionn en de groep rond E. Hazelhoff Roelfzema, onder het toeziend oog van 
Vann 't Sant, prins Bernhard en minister-president Gerbrandy.2? Met deze laatsten 
zijnn wij weer terug bij Lamings problemen met de Nederlandse autoriteiten bij 
dee uitvoering van zijn opdracht. 
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Opp 27 september beklaagde SOE Dutch Section zich opnieuw bij de soE-leiding 
overr het voortdurende gebrek aan medewerking van de Nederlandse regering: er 
wass sprake van een impasse. In die tijd probeerde prins Bernhard bij de Britten 
plaatsenn te reserveren op de soE-vliegverbinding met Stockholm. Hij wilde langs 
diee weg in Zweden gestrande Nederlanders laten overbrengen, SOE was van mening 
datt die Nederlanders in het Nederlands Legioen vrijwel nutteloos zouden zijn. 
Daaromm moest aan de overbrenging de voorwaarde gekoppeld worden dat de 
getransporteerdenn bij aankomst in Engeland ingelijfd zouden worden bij de 
'specialee diensten'. Het hoofd van dienst van SOE, Nelson, was echter van mening 
datt zo'n 'dreigement' verkeerd kon uitpakken. Het was beter het aantal beschikbare 
plaatsenn te verminderen en de Nederlandse autoriteiten vervolgens voorzichtig te 
latenn weten, dat een passender behandeling van SOE de kansen op toewijzing 
misschienn positief zou beïnvloeden.30 

Impassee — sterke mannen gevraagd 
Opp 6 oktober 1941 had Laming een lang gesprek over de gegroeide situatie met 
tweee hoge functionarissen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken; 
interventiee van die kant bleek onmogelijk. De impasse kwam deels voor verant-
woordingg van het koningshuis en vloeide deels voort uit een beslissing van de 
ministerraad.. De functionarissen deden Laming de suggestie bij de Nederlandse 
regeringg ten sterkste te protesteren en haar verantwoordelijk te stellen voor het 
uitblijvenn van resultaten door gebrek aan samenwerking. Maar het enige reële 
alternatieff  was, naar hun oordeel, de overkomst uit Nederland van een werkelijk 
sterkee man: dr. Colijn. De eerder vermelde Nederlandse informant het Laming 
opp 14 oktober weten, dat minister van Oorlog Van Boeyen de zijns inziens fatale 
beslissingg genomen had te pogen de geheime verzetsorganisaties in Nederland tot 
éénn geheel samen te smeden. Volgens deze zegsman kwam een groeiend aantal 
Nederlanderss tot de overtuiging dat de 'zwakke' leden uit het Nederlandse kabinet 
verwijderdd moesten worden. De enige kans daarop bood een forse demarche van 
Churchilll  bij minister-president Gerbrandy en de overkomst uit Nederland van 
dee drie leiders van de Nederlandse Unie en, zo mogelijk, van Colijn. Met die 
informatiee ging Laming de volgende dag naar het Foreign Office. Daar wilde men 
niett zelf ingrijpen, maar men was wel bereid Churchill over de zaak te benaderen.31 

Exitt Laming! 
Bekendd is dat minister-president Gerbrandy in 1941 met de Britse premier Churchill 
overr de inlichtingendiensten gesprekken heeft gevoerd.32 Bij zijn verhoor door de 
Parlementairee Enquêtecommissie zei hij daarover vrijwel niets. Ook bleef hij vaag 
overr de vraag of hij ter will e van betere verhoudingen bij Churchill heeft aange-
drongenn op vervanging van Laming. Feit is dat Laming in november 1941 aftrad 
alss hoofd van SOE Dutch Section. Feitelijk op 19 december 1941 en formeel per 1 
februarii  1942 werd hij opgevolgd door majoor Ch. Blizard, afkomstig uit de Britse 
militairee inlichtingendienst.33 De Britse historicus Foot voert voor Lamings ontslag 
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eenn ernstig beleidsconflict met zijn directe meerdere Ch. Hambro aan. Deze was 
opp dat moment verantwoordelijk voor soE-operaties in West-Europa. Laming was 
err zeker van dat geheim werk in Nederland niet mogelijk was: het land was te 
drukk bevolkt en de mensen kenden elkaar te goed om zulk werk mogelijk te 
maken.. Hambro was daarvan niet overtuigd.34 

Dezee impasse zou tot februari 1942 duren. Intussen zette SOE Dutch Section de 
werkzaamhedenn zo goed mogelijk voort. Men moest toezien hoe de Nederlandse 
regeringg ernaar bleef streven alle bestaande geheime organisaties in bezet gebied 
tee centraliseren, hoewel bekend was dat veel leiders gearresteerd waren. Contact-
pogingenn onder dergelijke omstandigheden waren absoluut onverantwoord.35 

Majoorr Den Boer scheen inmiddels zijn bezwaren tegen Van 't Sant opzij gezet 
tee hebben. Hij werkte nauw samen met Derksema's CID, waarvan in werkelijkheid 
Vann 't Sant het hoofd was. Op het vlak van geheime legers in Nederland viel niets 
tee realiseren voordat SOE Dutch Section weer open met de Nederlandse regering 
zouu kunnen samenwerken. En dat was voorlopig onmogelijk, tenzij men majoor 
Denn Boer, die bij de verschillende geheime militaire organisaties in Nederland 
betrokkenn was geweest, aan Van 't Sants invloed zou kunnen onttrekken.36 

Beginn december 1941 rapporteerde de sectie dat de contacten met de Nederlandse 
regeringg nihil waren. De relaties met kolonel Rabagliati (MI6) en Derksema (CID) 
werdenn warm gehouden; het wachten was op de benoeming van een nieuw hoofd 
vann de sectie.37 

Voorstell  aan MI6 tot samenwerking 
Opp 1 december 1941 deed de SOE-Ieiding aan de Assistant Chief MI 6 Dansey een 
aantall  voorstellen tot samenwerking van de Belgische en Franse landensecties van 
MI 66 en SOE. Ook de Nederlandse secties zouden zo'n samenwerking moeten aan-
gaan.38 8 

Tussenn de Belgische M16- en soE-secties kwam inderdaad zo'n overeenkomst 
tott stand. Deze behelsde afspraken over indienstneming van nieuw personeel, 
gezamenlijkee frontvorming tegen Lepage — Van 't Sants Belgische evenknie - hulp-
verleningg door SOE aan Mi6-agenten en de verstrekking van informatie over de 
Gestapo-- en Abwehrdiensten in België door MI 6 aan SOE Belgian Section.39 

Off  zon regeling tussen de Dutch Sections van MI 6 en SOE tot stand is gekomen, 
dann wel serieus is overwogen, is niet bekend. Erg aannemelijk is dat niet omdat 
inn de periode dat deze 'Belgische' regeling tot stand kwam, MI 6 Dutch Section, 
onderr Rabagliati, in samenwerking met de groep Hazelhoff Roelfzema de 'Contact 
Holland-operatiess uitvoerde.40 Het is niet waarschijnlijk dat SOE Dutch Section 
overr deze zaken geïnformeerd werd. 

Lamingss evaluatie 
Datt mag worden afgeleid uit de laatst bekende brief van Laming, een rapport van 
266 november 1941, waarin hij de stand van zaken met betrekking tot SOE Dutch 
Sectionn schetste. Er waren op dat moment twee agenten met een verkenningsop-
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drachtt in Nederland, waarvan sinds hun vertrek op 7 september niets meer was 
gehoord.. Twee anderen, onder wie één marconist, waren gedropt op 7 november. 
Datt laatste team had opdracht sabotagegroepen in Amsterdam en Noord-Holland 
tee organiseren. De verdere vooruitzichten waren niet best: vóór 31 januari 1942 
zoudenn hoogstens nog vier a vijf man kunnen worden overgebracht. Dezen zouden 
allee tijd nodig hebben om zich te nestelen en te beginnen met de opbouw van de 
verzetsgroepen.. Acties waren dus zeker niet vóór genoemde datum te verwachten. 
Lamingg noemde de volgende oorzaken voor de opgelopen vertraging: 

 tegenwerking van de Nederlandse regering in combinatie met de desertie van 
driee van zijn beste kandidaat-agenten en een opvallende serie ongevallen en 
ziektenn onder de overige agenten in opleiding; 
 ongunstige weersomstandigheden. 

Lamingg sprak de hoop uit dat SOE Dutch Sections new facade zou leiden tot meer 
hulpp van Nederlandse kant, vooral wat de verstrekking van contactadressen in 
bezett gebied betrof. Door de breuk met de Nederlandse autoriteiten konden de 
Engelandvaarders,, die de voornaamste bron van zulke adressen waren, niet langer 
benaderdd worden, zodra zij door de Britse autoriteiten aan de Nederlandse regering 
warenn overgedragen. All e aandacht en tijd was voor het moment geconcentreerd 
opp de opbouw van sabotagegroepen. Er waren nog geen voorbereidingen getroffen 
voorr het organiseren van Secret Armies in Nederland. Dat had te maken met het 
geringee aantal beschikbare agenten en het gebrek aan wapens. Bovendien moest 
overr dat project overleg met de Nederlandse regering gepleegd worden en dat kon 
pass gestart worden als de goede betrekkingen hersteld waren. Verder speelden de 
beperktt beschikbare verbindingsmogelijkheden en moeilijkheden bij het leggen 
vann contacten in Nederland een rol. Lamings rapport benadrukt het transport-
probleem.. Bevoorrading door de lucht was slechts mogelijk ten noorden van de 
lij nn Alkmaar, Amsterdam, Harderwijk, Deventer, Rijssen en de Duitse grens bij 
Rutenbock.'' Westelijk van de Zuiderzee waren door het vele water maar enkele 
plaatsenn geschikt voor het droppen van agenten. Het kwam erop neer dat al het 
personeell  en materieel vanuit hett noordoosten en noordwesten naar bestemmingen 
elderss getransporteerd moest worden. Door de Duitse controles op het binnen-
landsee weg- en treinverkeer was dat een risicovolle onderneming. 

Voorr vervoer over zee waren twee Nederlandse vissersschepen beschikbaar: een 
voorr de noordelijke en een voor de zuidelijke route. Maar voor beide toegangswegen 
goldd dat de routes aan de landzijde nog verkend moesten worden. De noordelijke 
routee zou door het genoemde eerste team verkend worden. De agenten die de 
zuidelijkee route van de landzijde moesten verkennen, waren nog niet in Nederland 
gearriveerd.. Hen wachtte nog een extra complicatie: bezoekers van de Hollandse 
enn Zeeuwse eilanden moesten in bezit zijn van speciale pasjes. Die werden bij 

M.z:: 'Rütenbrock', gelegen ten zuidoosten van Ter Apel. 
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vertrekk van de eilanden niet altijd gecontroleerd, maar bij entree wel. Ervaring 
hadd verder geleerd, dat landingen per Motor Torpedo Boat (MTB) precair waren 
enn er alleen onder zekere uitzonderlijke weercondities en bij bepaalde maanstanden 
eenn landing geprobeerd kon worden.41 

Dee 'Contact Holland'-pogingen van Hazelhoff Roelfzema, waarbij ook gebruik 
gemaaktt werd van MTB'S en die op 20 oktober waren gestart, slaagden pas op 24 
novemberr 1941 met het aan land zetten van de agent P. Tazelaar. 

Lamingss rapport schetst een reëel beeld van de situatie die zijn opvolger aantrof. 
Datt beeld vormt de achtergrond van de start van nieuwe onderhandelingen met 
dee Nederlandse overheid over de opbouw van een geheim leger in Nederland. 

Dezee eerste periode wordt afgesloten met de opmerking dat de externe contacten 
vann SOE Dutch Section met de komst van Lamings opvolger, Ch. Blizard, naar 
eenn hoger beleidsniveau binnen SOE getild werden. In hoofdstuk 7 Plan voor Hol-
land,land, zal dit punt nader worden beschreven. 

SamenwerkingSamenwerking Blizard/De Bruijne: tegen de stroom in (/) 
februarifebruari 1942 —juli 1942 

Intrigess én samenwerking 
Mett de benoeming in februari 1942 van majoor Ch. Blizard tot hoofd van SOE 
Dutchh Section kregen pogingen met de Nederlandse autoriteiten tot overeenstem-
mingg te komen een nieuwe impuls. Aan Nederlandse kant werd De Bruijne 
aangesteldd als hoofd van de MID , de Militair e Inlichtingendienst.' De samenwer-
kingg met SOE was hartelijk en nauw, maar De Bruijnes positie was een tijd lang 
onzekerr als gevolg van intriges tegen zijn persoon op hoog niveau. Daarin was 
duidelijkk de hand van Van 't Sant zichtbaar. Deze mocht De Bruijne niet; erger 
nog,, hij verafschuwde diens inbreuk op zijn tot dan toe onbetwiste greep op secret 
affairs.affairs. Maar ook in militaire kring waren er grote weerstanden tegen een marine-
officierr in een machtspositie, die, normaal gesproken, niet tot het domein van de 
zeemachtt behoorde. In mei 1942 bereikten deze intriges een hoogtepunt; De 
Bruijnee achtte zijn positie onhoudbaar. Als een open en eerlijk man was hij niet 
opgewassenn tegen de 'paleiskuiperijen' waarin hij verstrikt raakte. Hij wilde slechts 

Striktt genomen is die mededeling niet geheel juist. Hoofd van de MI D was de kapitein der 

Marinierss H. Lieftinck, vanaf februari 1942 als hoofd van de Marine Inlichtings Dienst, onderdeel 

vann de Centrale Inlichtingen Dienst (CID) - tijdelijk - onder leiding van De Bruijne tot juni 1942. 

Dezee was tevens hoofd van het Bureau Voorbereiding Terugkeer (BVT), welk bureau per juli 1942 

mett een aangepaste taak en naam, Bureau Militair e Voorbereiding Terugkeer (MVT) , onder zijn 

leidingg de samenwerking met de SOE voortzette. Lieftincks MID , nu Militair e Inlichtings Dienst 

genoemd,, ressorteerde met een eveneens aangepaste taak vanaf juli onder het MVT. F.A.C. Kluiters, 

DeDe Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (VGravenhage 1993), 102-118. 
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zijnn werk doen en leed onder de ondermijning van zijn positie en gezag door 
machtige,, zelfzuchtige personen. Om De Bruijnes positie te verduidelijken, vonden 
opp hoog niveau onderhandelingen plaats, die uitmondden in een interventie door 
dee prins.*  Dat leidde tot een versterking van De Bruijnes positie en een evenredige 
oplevingg van diens enthousiasme. Er werden nu duidelijke stappen ondernomen 
omm SOE van bruikbare rekruten te voorzien en het niveau van de aangeboden 
kandidatenn was, gemiddeld genomen, hoog.42 

Eerder,, op 3 maart 1942, rapporteerde SOE Dutch Section de bevindingen van 
dee teruggekeerde agent Henning (A. Homburg).**  Deze had in Nederland contact 
gekregenn met de Inlichtingendienst (ID), een van de door de Nederlandse ciD-agent 
Lodoo van Hamel opgebouwde spionagegroepen in bezet Nederland.43 Bij zijn 
terugkeerr naar Engeland nam Homburg vier door de ID opgestelde inlichtingen-
rapportenn mee. Eerdere rapporten waren via België en Frankrijk naar Engeland 
gestuurd,, andere waren meegegeven met de ciD-agent W. Schrage die in oktober 
19411 getracht had met Homburgs collega C. Sporre per kano Engeland te bereiken; 
SOEE vermoedde dat beiden bij die poging waren omgekomen. 

Hoewell  SOE niet kon vaststellen of die eerder verzonden rapporten daadwerkelijk 
inn Engeland aangekomen waren en wie ze in ontvangst genomen had, waren ze 
naarr hun inhoud te oordelen voor de Britse Intelligence Service bestemd, zeker 
niett voor de Nederlandse regering, gelet op een bepaalde passage in het rapport 
overr de periode 19-26 november 1941.44 

Plann voor Holland 
Opp 7 april 1942 verzocht SOE Dutch Section de Nederlandse autoriteiten om een 
twintigtall  rekruten voor een opleiding tot agent, met het oog op een snelle 
uitbreidingg van de voor de komende herfst geplande operaties. Eerdere inzet was 
mogelijkk noch wenselijk, gelet op de noodzakelijk lange opleidingstijd en het ge-
gevenn dat het najaar de meest geschikte periode voor het parachuteren van agenten 
was. . 

Voorr de inschakeling van geselecteerde groepen uit het Nederlands verzet bij 
diee operaties was in april 1942 een samenhangend plan ontworpen.45 Dat Plan for 
HollandHolland werd in de daaropvolgende tijd uitgewerkt in nauwe samenwerking met 
dee Nederlanders. Kolonel De Bruijne besteedde veel tijd aan overleg met SOE over 
ditt plan. De samenwerking tussen SOE Dutch Section en De Bruijnes bureau was 
ergg nauw en dat bleef het hele jaar zo, ondanks wisselvalligheden in De Bruijnes 
carrière.46 6 

Waarschijnlijkk wordt hier gedoeld op het gesprek van de prins en Gerbrandy met Lord Selborne, 

dee minister verantwoordelijk voor SOE, op 13 mei 1942; in hoofdstuk 7 kom ik daar op terug. 

Henning:: A. Homburg, samen met C. Sporre, in de nacht van 6 op 7 september 1941 met een 

verkenningsopdrachtt voor SOE geparachuteerd (Operatie Glasshouse), PRO, HS 7/220, 1520. 
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O pp 22 juni kon de sectie rapporteren dat de Nederlandse regering inmiddels 

zevenn kandidaten voor de functie van organisator/instructeur en zes marconisten 

voorr de opbouw van een geheim leger beschikbaar had gesteld. Binnen veertien 

dagenn zouden nog tien manschappen worden overgedragen. Daarmee beschikte 

dee sectie met de al in training zijnde rekruten over voldoende aanwas voor de 

komendee maanden.47 

SOEE en de geallieerde regeringen 

Inn onderhandelingen met de Verenigde Staten werd de positie van SOE in relatie 

tott de andere geallieerde regeringen definitief vastgelegd. Deze regeringen werden 

daaroverr in een brief van 11 juni 1942 van de Chief Imperial General Staff, Sir 

Alann Brooke, geïnformeerd. Zaken die op subversieve oorlogvoering betrekking 

haddenn dienden de regeringen rechtstreeks met SOE af te handelen. De voor 

Nederlandd bestemde brief werd naar minister van Marine admiraal Furstner 

gezonden.48 8 

SamenwerkingSamenwerking Blizard/De Bruijne: tegen de stroom in (il) 

julijuli  1942 - voorjaar 1944 

Consolidatie? ? 

Middenn juli 1942 rapporteerde het hoofd van SOE Dutch Section majoor Blizard 

datt het vertrek van het hoofd van M I 6 Dutch Section kolonel Rabagliati een 

hoofdstukk leek af te sluiten; de situatie van De Bruijne leek ten goede gekeerd. 

Kortt tevoren was er aan Nederlandse kant een ministerie van Algemene Oor-

logvoeringg gecreëerd, een soort War Cabinet, met als leden de minister-president 

enn de ministers van Oorlog en Marine met hun adviseurs. Het bureau van De 

Bruijne,, nu Militair e Voorbereiding Terugkeer (MVT ) geheten, was direct verant-

woordingg schuldig aan dat War Cabinet. De Bruijnes positie was te vergelijken 

mett die van een Chef Staf. Onder hem stond een afdeling Operatiën, onder leiding 

vann majoor P. de Broeckert, en een afdeling Inlichtingen, onder majoor H. 

Lieftinck.. Operatiën zou pas een actieve rol gaan spelen als het Nederlandse leger 

weerr op vaderlandse bodem vocht. De soE-zaken werden, zoals gebruikelijk, 

behandeldd door majoor Lieftinck, die aan Nederlandse kant ook voor Mi6-operaties 

verantwoordelijkk was. 

Vann 't Sant had er, als toekomstig Directeur van Politie, op gestaan het ver-

zamelenn en behandelen van inlichtingen betreffende de staatsveiligheid in eigen 

handd te houden, en SOE twijfelde er niet aan dat hij op veel terreinen grote invloed 

zouu blijven uitoefenen. Maar De Bruijne had geweigerd hem inzage te geven in 

puurr militair inlichtingenmateriaal. De Bruijne zat op dat moment vast in het 

zadel,, maar was, naast zijn geworstel met Van 't Sant, voorwerp van jaloezie. Het 

wass voor het leger onverteerbaar dat een marineman de post van Chef Staf 

bekleedde.. De Bruijne vond overigens zelf, dat kolonel Dijxhoorn, de vroegere 
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ministerr van Defensie, de meeste aanspraken op deze functie had, maar Dijxhoorn 
wass uit de gratie. 

Prinss Bernhard was in naam opperbevelhebber van alle Nederlandse strijdkrach-
tenn met De Bruijne als zijn Chef Staf, onder directe verantwoordelijkheid van het 
WarWar Cabinet. Het leek er volgens SOE op dat de prins door Van 't Sant en Rabagliati 
inn het spel betrokken was geraakt in een poging De Bruijne hun wil op te leggen. 
Diee poging was mislukt, met als gevolg dat Rabagliati zijn positie had verspeeld. 
Dee prins werd echter sterk genoeg geacht en geneigd, om op een gegeven moment 
dee schaal in het voordeel van de andere partij te doen doorslaan. Vanwege De 
Bruijness onzekere positie probeerde Lieftinck bij Blizard te peilen welke houding 
SOEE zou aannemen als De Bruijne zich opnieuw gedwongen zou zien aftreden te 
overwegen.. Het antwoord luidde dat SOE alles in het werk zou stellen om De 
Bruijnee voor zijn positie te behouden. Afgesproken werd dat Lieftinck Blizard 
persoonlijkk zou waarschuwen als De Bruijnes positie opnieuw onder vuur kwam 
tee liggen. Blizard adviseerde de SOE-Ieiding om de contacten met de prins, 
Gerbrandyy en de overige leden van het oorlogskabinet niet te laten verslappen.4? 

MI 66 Dutch Section op haar beurt gewantrouwd 
Ch.. Seymour, vroeger 'tweede man' onder Rabagliati en nu zijn opvolger als hoofd 
MI 66 Dutch Section, vertelde Blizard dat zijn aanblijven als hoofd afhing van het 
resultaatt van zijn pogingen met de Nederlanders een goede werkverhouding op 
tee bouwen. Hij zegde SOE alle medewerking toe en liet fijntjes weten dat hij het 
mett het beleid van zijn vroegere chef ook niet altijd eens was geweest.50 De Bruijne 
enn Lieftinck hadden echter alle vertrouwen in Seymours sectie verloren. Daarom 
steldee Blizard, die Seymours meerdere, kolonel J. Cordeaux, vrij goed kende voor, 
contactt met hem op te nemen." De relaties van SOE Dutch Section met de 
Nederlanderss en met MI 6 Dutch Section waren dus goed; die tussen MI 6 en de 
Nederlanderss slecht, SOE moest er wel voor waken dat de toegenomen samenwer-
kingg tussen SOE Dutch Section en haar Mi6-partner bij de Nederlanders geen 
wantrouwenn wekte.51 

Blizardss voorstel: twee secties onder één leiding 
Aann Nederlandse kant bleven prins Bernhards betrekkingen met MI 6 verdacht. 
Datt gegeven stijfde Blizard in zijn mening dat de Britse toenaderingen tot de 
Nederlandsee autoriteiten op hoog niveau voortgezet moesten worden. Misschien 
wass wel de meest betreurenswaardige kant van de zaak, dat MI 6 noch SOE bij de 
onderhandelingenn al zijn kaarten op tafel kon leggen. Naar Blizards oordeel zou 
hett de voorkeur verdienen de Dutch Sections van MI 6 en SOE onder een eenhoofdige 
leidingg te plaatsen. Eerder was het nodig geacht om gescheiden te opereren om 
hett betreden van eikaars werkterrein te vermijden, maar in een klein land als 

Off  dat gebeurde en wat de resultaten waren, vermeldt het document niet. 
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Nederlandd bleek dat in de praktijk onuitvoerbaar. Gezamenlijk opereren zou 
dubbell  werk voorkomen en samenwerking zou kennis en inzet bevorderen. 
Brigadierr Gubbins, BÜzards chef, liet hem echter op 17 juli 1942 weten dat een 
gecombineerdee Dutch SOE/MI6 Section op dat moment niet kon worden verwe-
zenlijkt. . 

Eerder,, op 16 juli , meldde Blizard dat hij van Ljefrinck van het bureau Militair e 
Voorbereidingg Terugkeer gehoord had dat de Nederlandse regering geen personeel 
meerr voor MI 6 beschikbaar zou stellen als de kwaliteit van de trainingsfaciliteiten 
vann deze dienst niet sterk verbeterde Vier man hadden recentelijk dienst geweigerd 
vanwegee de slechte voorzieningen.52 

Opp 26 augustus 1942 zond brigadier Gubbins SOE Dutch Section een overzicht 
vann de situatie in Nederland en richtlijnen voor de periode tot eind november. 
Mett vijf organisatoren bestond er nu contact; elk van hen beschikte over een eigen 
marconist.. Vier van deze koppels hadden inmiddels aanzienlijke voorraden, waar-
onderr wapens, ontvangen. 

Dee door SOE en de Nederlandse regering gezamenlijk naar de Ordedienst (OD) 
uitgezondenn verbindingsofficier voor de opbouw van het geheime leger, de agent 
G.. Jambroes, had over de radio laten weten dat de centrale leiding van de OD door 
recentee arrestaties sterk verzwakt was. Hij had daarom op de lagere OD-niveaus 
contactenn gelegd en handelde naar bevind van zaken. In vijf districten waren 
inmiddelss zulke contacten gelegd en men was daar gereed voorraden in ontvangst 
tee nemen; de nodige afwerpterreinen waren doorgegeven en de toelevering van 
goederenn was geregeld. Gubbins droeg SOE Dutch Section op door te gaan met: 
11 het uitbreiden van de contacten en verbindingen met de OD om zoveel mogelijk 

districtenn van wapens en voorraden te voorzien; 
22 de opbouwvan de sabotageorganisatie en de aflevering van wapens en voorraden, 

zonderr de veiligheid ervan in gevaar te brengen; 
33 de uitvoering van moeilijk traceerbare sabotage aan alle soorten van transport, 

behalvee aan spoorlijnen, tenzij op specifiek bevel; de geselecteerde doelen 
moestenn aan Gubbins voorgelegd worden. 

SOEE Dutch Section rapporteerde op 31 augustus 1942 dat het steeds duidelijker 
werdd dat de aanvoer door de lucht van mensen en materiaal nooit voldoende zou 
kunnenn zijn om de plannen volledig uit te voeren. Alles werd dus in het werk 
gesteldd om aanvoerlijnen over zee te organiseren. En hoewel zich daarbij veel 
moeilijkhedenn voordeden, had de sectie goede hoop tegen oktober ook op dit vlak 
dee nodige voortgang geboekt te hebben." 

Opp 10 januari 1943 werd Blizard door de SOE-Ieiding gefeliciteerd met de geboekte 
resultaten.. Er was hoofdzakelijk gewerkt aan de voltooiing van de Secret Army-
organisatie.. Wat de sabotagekant betreft werd ervan uitgegaan dat de aan te vallen 
doelenn inmiddels in kaart gebracht waren en dat een groot aantal niet-traceerbare 
sabotageactiess mogelijk zou zijn. Rapporten meldden dat de Duitsers overwogen 
meerr Nederlandse arbeidskrachten in Duitsland in te zetten. Zou men daartoe 
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overgaann dan schiep dat kansen om de infiltratie van agenten in Duitsland de 
komendee maanden verder uit te bouwen.™ 

Hett geheime leger-in-fasen 
Fasee A van de organisatie van het geheime leger in 1942 was gebaseerd op de 
richtlij nn van de Chiefs of Staff van 12 juni 1942.*  Zowel aan de Nederlandse als 
aann de Britse kant was men van mening dat, nu fase A haar voltooiing naderde, 
dee volgende stap overwogen moest worden. Dat gebeurde aan de hand van twee 
notitiess van De Bmijne van het bureau Militair e Voorbereiding Terugkeer. Overleg 
monddee op 17 februari 1943 uit in overeenstemming over fase B, die de opbouw 
omvattee van: 
a.. kleine eenheden in sleuteldistricten die de kern zouden vormen van grotere 

formaties,, bestemd om de vijand in achterwaartse gebieden te bestoken; 
b.. eenheden, bestaande uit speciaal geselecteerde manschappen, die de voor de 

oprukkendee geallieerden belangrijke bruggen moesten zeker stellen en beveili-
gen; ; 

c.. een strijdmacht voor het veiligstellen van havenfaciliteiten in belangrijke 
havens,, zoals die van Rotterdam; 

d.. speciale eenheden,, bestaande uit geselecteerde manschappen, voor de bescher-
mingg van krachtcentrales van essentiële betekenis. 

All  deze groepen zouden pas in actie komen als de geallieerden Nederland zouden 
naderen. . 

Dee Bruijne had eerder als voorwaarde gesteld dat al deze groepen zouden moeten 
wordenn samengesteld uit leden van de OD. Omdat de naar de OD gezonden 
verbindingsofficierr nog niet was teruggekeerd, was de feitelijke situatie rond die 
verzetsorganisatiee niet helder. De Britten meenden dat de opleiding van de 
manschappenn voor fase B niet op die terugkeer hoefde te wachten. Mocht bij 
terugkomstt van de verbindingsofficier blijken dat de onder fase A uitgezonden 
agentenn niet met de OD in contact stonden, dan zou in overleg met De Bruijne 
eenn nieuw schema voor fase B worden uitgewerkt.55 

InIn april 1943 volgden nieuwe overlegronden om fase B verder uit te werken en 
dee planning voor fase c op de rails te zetten. Laatstgenoemde fase omvatte een 
algemenee opstand van verzetsmensen uit de OD, voorzover zij niet waren aange-
trokkenn voor de projecten uit de eerdere fasen. 

Dee uitwerking van fase B werd echter gehinderd door: 
 het uitblijven van Richtlijnen van de Chefs van Staven; 
 de vertraagde terugkeer van de naar de OD uitgezonden verbindingsofficier; 

Diee datum moet waarschijnlijk 12 mei 1942 zijn, de datum waarop de Tweede Richtlijn werd 

uitgevaardigd. . 
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**  de Nederlandse regering, die nog slechts twaalf van de gevraagde zestig man-
schappenn ter beschikking had gesteld. 

Inn afwachting van de opheffing van deze belemmeringen werd op 20 april 1943 
inn overleg met de Nederlanders een aantal voorlopige besluiten genomen, gericht 
opp de voortgang van de voorbereidingen voor de fasen B en c.56 

Nederlandsee Inlichtingendienst meldt: 
ineenstortingg Duits leger 

Eerder,, op 18 februari 1943, had Lord Selborne, de voor SOE verantwoordelijke 
minister,, aan Churchill geschreven dat de Nederlandse minister-president Ger-
brandyy hem die middag op grond van voorspellingen van zijn inlichtingendienst 
gewaarschuwdd had dat er een grote kans bestond dat het Duitse leger binnen zes 
wekenn ineen zou storten. 

Omdatt de onzekere situatie die daardoor kon ontstaan de Nederlandse koningin 
verontrustte,, vroeg Gerbrandy of het niet verstandig zou zijn het beleid met 
betrekkingg tot het verzet aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Moest 
menn niet op voorzichtigheid en geduld bij het volk aandringen om een voortijdige 
ontladingg van gevoelens te voorkomen? Het antwoord op die vraag hing natuurlijk 
medee af van de (invasie-)plannen van de geallieerden. De Nederlandse regering 
vroegg daarom dringend op de hoogte gehouden te worden van komende geallieerde 
actiess om de eigen stappen met die van de geallieerden te kunnen coördineren. 
Selbornee beaamde dat de situatie van het Duitse leger ernstig was, en dat de Chefs 
vann Staven en ook SOE ongerwijfeld waar nodig hun plannen daarop zouden 
aanpassen.. Hij beloofde de gevoelens van de Nederlandse regering schriftelijk aan 
Churchilll  en Eden voor te leggen, ook omdat deze raakten aan punten die buiten 
Selborness sfeer lagen.57 

Sabotagerichtlijnn Gubbins, mei 1943 
Opp 8 mei 1943 ontving de SOE Dutch Section van Gubbins een richtlijn betreffende 
dee inzet van de sabotage-eenheden in Nederland. De opbouw van de sabotage-
organisatiee was nu voltooid. Die bestond uit vijf groepen, verdeeld over 62 cellen. 
Dee in totaal 420 man waren voorzien van voldoende voorraden. Het voortbestaan 
vann de organisatie als geheel werd echter bedreigd door recente Duitse maatregelen 
tott de gedwongen inzet van steeds meer Nederlanders in de Duitse oorlogsindustrie, 
hetgeenn onder meer het verlies van waardevolle manschappen tot gevolg had. In 
hett verleden had men, om represailles tegen de bevolking te voorkomen en de 
opbouww van de organisatie niet in gevaar te brengen, alleen moeilijk te traceren 
sabotageactiess opgedragen. Het werd nu tijd in het offensief te gaan, omdat de 
vijandd bij het ontdekken van sabotage in het algemeen geen drastische maatregelen 
tegenn de bevolking meer nam. SOE Dutch Section moest direct een agressievere 
koerss varen, als men niet het gevaar wilde lopen dat de met zoveel zorg opgebouwde 
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sabotageorganisatiee door de ontwikkelingen zou worden ingehaald en verloren 
zouu gaan, zonder ooit te zijn ingezet.58 

Blizardd / stopzetting vluchten boven Nederland 
Inn februari 1943 had Blizard de leiding van SOE Dutch Section in verband met 
eenn zes maanden durende cursus tijdelijk overgedragen aan zijn tweede man, S. 
Bingham.. Begin juli 1943 liet Blizard de SOE-Ieiding weten graag weer bij SOE te 
willenn terugkeren; die wens werd echter niet gehonoreerd. 

Opp 4 juli kreeg SOE officieel te horen dat de voor juli 1943 geplande vluchten 
niett zouden worden uitgevoerd vanwege de zeer zware verliezen boven Nederland 
inn de afgelopen periode.5? Op 30 augustus stelde SOE het Britse ministerie voor 
Luchtvaartt voor in te stemmen met een beperkt aantal proefvluchten in september. 
Diee vluchten waren nodig om de minimaal nodige voorraden voor het verzet af 
tee werpen; als dat niet spoedig gebeurde liep men kans dat de organisaties in 
Nederlandd uiteen zouden vallen, SOE meende op basis van intern onderzoek te 
kunnenn vaststellen, dat vier groepen niet geïnfiltreerd waren, hoewel sluitend 
bewijss daarvoor ontbrak. Bovendien was er nu een agent in Nederland die op het 
momentt dat de Gestapo-activiteiten*  bekend werden nog niet in Nederland 
aangekomenn was.6° 

Dee waarheid dringt langzaam door 
Opp 29 november rapporteerde SOE Dutch Section dat een door de Duitsers 
gearresteerdee agent erin geslaagd was naar Zwitserland te ontsnappen. Uit zijn 
verklaringenn viel voorlopig op te maken dat de paramilitaire organisatie, opgezet 
terr uitvoering van taken rond D-Day, compleet was opgerold, waarschijnlijk vanaf 
voorjaarr 1943. Het was nog niet mogelijk vast te stellen of ook in de andere 
soE-organisatiess arrestaties hadden plaatsgevonden. Tot het tegendeel werd vast-
gesteld,, zouden alle berichten uit die hoek beschouwd worden als komende van 
dee vijand.61 

Eenn schijnoverwinning voor De Bruijne 
Eindd 1943 bleek de onenigheid tussen De Bruijne van het bureau Militair e 
Voorbereidingg Terugkeer en de Nederlandse minister van Oorlog te zijn bijgelegd. 
Voortaann zou De Bruijne de vrije hand gelaten worden; zijn minister zou zich 
niett langer door diens Nederlandse Mi6-adviseur, majoor dr. J.M. Somer, hoofd 
vann het Bureau Inlichtingen, over soE-zaken laten voorlichten.62 In 1943 waren 
dee contacten met de Nederlandse autoriteiten goed te noemen. De Bruijne en 

**  Die Gestapo-activiteiten waren waarschijnlijk bekend geworden door de telegramwisseling van 

MI 66 met de OD in juni 1943 rond de door de OD gemelde arrestatie van acht parachutisten, onder 

wiee Doulin en Drake. Koninkrijk 9, 993, 994. 
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Lieftinckk werkten uitstekend met SOE samen, maar De Bruijne was nooit helemaal 
gevrijwaardd van achterbaks gekonkel tegen zijn persoon.6^ 

Deadlockk januari/februari 1944 
Inn de eerste maanden van 1944 was er opnieuw sprake van een impasse. Het was 
voorr de leiding van SOE Dutch Section duidelijk dat als kolonel De Bruijne het 
vollee vertrouwen van zijn Nederlandse collega's van het Bureau Inlichtingen (BI) 
genotenn had, deze hem hadden kunnen voorzien van betrouwbare contacten in 
Nederlandd om zijn organisatie, na het recente debacle, opnieuw op te bouwen/ 
Datt gebrek aan samenwerking tussen Bi en De Bruijne plaatste nu ook laatstge-
noemdee bij de SOE-Ieiding, die de doorstart zag mislukken, in een scheef daglicht. 
Kolonell  De Bruijne was uit de gratie en nam begin februari 1944 ontslag.6* 

Dee prins grijpt in 
Dee directe aanleiding voor dat ontslag was het ingrijpen van prins Bernhard op 
eenn geplande soE-operatie, waarbij een soE-agent naar de verzetsgroep Raad van 
Verzett gezonden zou worden. De prins had tijdens een bezoek aan het Britse 
ministeriee voor Luchtvaart op 2 februari 1944 het hervatten van soE-operaties in 
Nederlandd opnieuw ter discussie gesteld. Tot die hervatting was op hoog Brits én 
Nederlandss niveau besloten, nadat de resultaten van het onderzoek naar de 
compleett mislukte soE-operaties in 1942 en 1943 beschikbaar kwamen. Als gevolg 
vann de prinselijke démarche ging die hervatting voorlopig niet door.65 Aan Britse 
zijdee was men overigens niet zo onder de indruk van het door de prins aangevoerde 
argument:: het gebrek aan veilige contactadressen in bezet gebied. Men noemde 
datt een schijnargument, een zoveelste blijk van tegenwerking in een lange reeks 
vann soortgelijke incidenten, gericht tegen De Bruijne. In het centrum van deze 
tegenwerkingg stond majoor Somer, die aan Nederlandse zijde belast was met 
Mi6-zaken.. In dit specifieke geval had SOE het sterke vermoeden dat de werkelijke 
redenn gelegen was in Somers voornemen, in samenwerking met MI6, zelf een agent 
naarr de Raad van Verzet te sturen. Somer was er alles aan gelegen een exclusieve 
bandd met deze groep op te bouwen, met uitsluiting van SOE.66 

Eenn nieuw begin - de invasie vindt dit jaar echt plaats 
Dee prinselijke ingreep had uiteindelijk tot gevolg dat zowel aan Britse als Neder-
landsee kant grote veranderingen in de leiding van de organisatie werden doorge-
voerd.. Commander Philip Johns, een oudgediende van M1667 en regionaal ver-
antwoordelijkk voor SOE Belgian Section, kreeg nu ook de beleidszaken met 
betrekkingg tot soE-operaties in Nederland te behartigen. Met ingang van 16 
februarii  1944 nam luitenant-kolonel R.I. Dobson, onder Johns, het roer over als 

PECC 4A, 518-522: daarroe was eind 1943 in overleg russen de Britse en Nederlandse autoriteiten 
besloten. . 
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hoofdd SOE Dutch Section. Op 15 maart nam aan Nederlandse kant generaal-majoor 
J.W.. van Oorschot de leiding over van kolonel De Bruijne. Van Oorschots bureau 
opereerdee voortaan onder de naam Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO).68 

Kanttekeningenn en conclusies 

Kanttekeningen Kanttekeningen 

Dee hier op basis van de War Diary en History beschreven ontwikkelingen vormen 
dee herschreven achtergrond - in termen van weerstrevende krachten aan Britse 
enn Nederlandse zijde — waartegen de in de volgende hoofdstukken aan de orde 
komendee gebeurtenissen en onderwerpen reliëf krijgen. 

Hett beschreven krachtenveld wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee 
constantee en twee variabele factoren, waarvan elk één aan Britse respectievelijk 
Nederlandsee kant. 

Aann Britse zijde vormt SOE Dutch Section de constante factor'm het voortdurende 
strevenn in bezet Nederland twee typen verzetsorganisaties van de grond te tillen: 
sabotagegroepenn en een geheim leger, een Secret Army. De enige, maar niet 
oninteressantee variatie in dat streven was dat sedert februari 1942 de sectieleiding 
dee meer politieke aspecten en contacten niet langer zelf behartigde, maar overliet 
aann hogere niveaus binnen SOE. 

MI 66 Dutch Section vormt hier het variabele element. Tot najaar 1941 voeren MI 6 
enn SOE met betrekking tot de Nederlandse autoriteiten een gezamenlijke koers. 
Vanaff  september 1941, de start van Contact Holland, werd een divergerende koers 
gevaren,, die pas na het echec van het Englandspiel weer werd bijgebogen. 

Aann Nederlandse kant vormen de krachten rond de koningin - de prins, Van 
'tt Sant en later Somer van Bi - de constante factor in hun niet aflatende pogingen 
greepp te krijgen en te houden op de politieke ontwikkelingen in het bezette 
vaderland.. Die kringen poogden elk verzetsinitiatief, van welke kant ook, binnen 
hunn invloedssfeer te trekken. 

Dee Nederlandse ministers, afzonderlijk en gezamenlijk, vormen hier de variabele 
factor,factor, afwisselend in de ban van de pool die op een bepaald moment het sterkste 
krachtenveldd wist te genereren. 

Conclusies Conclusies 

Opp basis van het voorafgaande zijn hier de volgende verhelderende lijnen te 
trekken.. De in normale tijden al gebruikelijke worsteling om de greep op de 
inlichtingendienstenn en het behoud daarvan, kreeg in Londen een extra sterke 
impulss door de concentratie van de politieke macht rond de koningin. Deze had 
err met het oog op een behouden en onbestreden terugkeer direct belang bij via 
dezee diensten de politieke ontwikkelingen in Nederland zo goed mogelijk te volgen 
enn te beïnvloeden. Dat was de Britse overheid natuurlijk ook volstrekt duidelijk, 
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maarr de desperate situatie van het land in de eerste oorlogsjaren maakte het nodig 
allee middelen te baat te nemen om het eigen land tegen Duitse invloeden te 
beveiligenn én het initiatief te herwinnen. Tot eind 1941 bleef onzeker hoe de 
politiekee toekomst van bezet Europa er zou uitzien. Meer vazalstaten op het 
continentt onder Duitse hegemonie a la Vichy waren lange tijd een reële optie. 
Dee positie van de Nederlandse regering in deze bleef, mede door het bezit van 
Indië,, lange tijd onduidelijk. Alleen een beperkte kring rond de koningin was 
daarr ondubbelzinnig over: Duitsland moest verslagen worden. Hoe konden de 
Brittenn van deze uiteenlopende stromingen in de boezem van een kleine, maar 
politiekk sterke partner zo goed mogelijk ten eigen nutte gebruik maken? 

Beveiligingg van de eigen vitale diensten was noodzaak en SOE functioneerde 
voorr dat doel als een frontorganisatie, als een schakel in een keten van selectie-
mechanismen,, die, onder meer, regeringen in ballingschap en hun achterban op 
veiligee afstand hielden. Bovendien vormde SOE een orgaan voor de selectie van 
diee bruikbare krachten die zich, om welke reden dan ook, wilden inzetten om 
hunn land van het Duitse juk te bevrijden. Daarmee waren zij voor de Britten 
nuttig,, welke politieke overtuigingen zij overigens ook aanhingen. De toetreding 
vann de Sovjetunie en vooral de Verenigde Staten tot de oorlog betekende een 
keerpunt:: Duitsland kon op termijn militair verslagen worden. 

InIn die theorie blijf t het echter vreemd dat Mi6 en SOE juist vanaf eind 1941 met 
betrekkingg tot Nederland gescheiden wegen gingen en bleven bewandelen, on-
dankss twee praktische interne soE-voorstellen tot samenwerking en het feit dat 
MI 66 zo'n samenwerking in België — althans op papier - wél realiseerde. Waren die 
voorstellenn aanvaard, dan zouden onder Britse druk waarschijnlijk ook de geschillen 
tussenn de Nederlandse facties onderling zijn opgelost. De vraag of er wellicht 
Britsee belangen gediend zouden kunnen zijn geweest met voortzetting van de 
verdeeldheidd aan Nederlandse kant, raakt de kern van dit onderzoek. 

Hett is voorlopig onduidelijk of aan de reorganisatie van SOE Dutch Section 
eindd 1941 en de vervanging van het burgerhoofd door een militair in februari 1942 
extraa betekenis moet worden toegekend. Feit is dat het algemene beleid vanaf die 
datumm op hoger niveau werd bepaald. 

Ookk kan geconstateerd worden dat de later zo bekritiseerde centrale uitvoering 
vann het Plan voor Holland, een van de pijlers onder het Duitse succes, al in 1941, 
onderr minister van Defensie Van Boeyen, zijn wortels heeft. Het hoofd van SOE 
Dutchh Section Laming was faliekant tegen deze centralistische aanpak gekant. 
Zouu hij daarom — en om zijn sombere, achteraf reëel gebleken visie op wat in 
Nederlandd op het vlak van geheim werk mogelijk was - hebben moeten terug-
treden? ? 

Hett is, tot slot, ironisch in deze Britse documenten de prins beschreven te zien 
alss de 'sterke man', op wiens (over)komst eind 1941, volgens die documenten, 
doorr een deel van de Nederlandse gemeenschap in Londen zo werd aangedrongen. 
Dee verdeeldheid onder de verschillende machtsfacties in Londen maakte het de 
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prinss kennelijk mogelijk die rol op zich te nemen. Op dat facet van zijn 'bliksem-
carrière'' kom ik in hoofdstuk 7, waarin het Plan voor Holland behandeld wordt, 
kortt terug. 




