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HOOFDSTUKK 6 

Watt ging er mis tussen maart en juli 1942? 

Inleidingg - terug naar het begin 

Dee in hoofdstuk i beschreven materiaaldropping te Hooghalen had plaats in de 
nachtt van 27 op 28 februari 1942. De 27ste ontving Lauwers nog een telegram 
(16)11 uit Londen met de mededeling dat hij het receptiecomité kon vertellen dat, 
behalvee containers, mogelijk ook een agent geparachuteerd zou worden. Op 28 
februarii  (17) volgden gelukwensen met de geslaagde operatie; er was geen agent 
bijj  Hooghalen geparachuteerd.2 De soE-agent, Carrot (Dessing), was eerder die 
nachtt bij Ermelo uit dezelfde machine afgesprongen; Dessings missie wordt hierna 
naderr beschreven. 

Lauwerss heeft in zijn getuigenis nooit over de mogelijke komst van een agent 
bijj  die eerste dropping, vóór zijn arrestatie, gerept.3 Toch blijkt uit Duitse verhoren 
datt een lid van dat receptiecomité, Van den Berg, van de komst van een agent op 
dee hoogte was.4 In Lauwers' herinnering werd pas na zijn arrestatie voor het eerst 
dee komst van een agent aangekondigd. Dat gebeurde tijdens het eerste radiocontact 
mett Londen onder Duitse regie op 15 maart 1942, toen hij de drie vóór zijn 
arrestatiee opgestelde telegrammen verzond, waarin voor het laatst de juiste security 
checkschecks waren verwerkt.5 

Lauwerss werd op 6 maart 1942 gearresteerd. Hij werd, zoals bij de opleiding was 
gezegd,, onmiddellijk over zijn code en zendschema verhoord. Al snel werd ook 
drukk op hem uitgeoefend om voor de Duitsers te gaan seinen; ook dat was hem 
voorspeld.. In lij n met de gegeven instructies probeerde hij een vertragend spel te 
spelen.. Maar uiteindelijk gaf hij, overbluft doordat men een van zijn telegrammen 
all  na korte tijd bleek te kunnen ontcijferen, zijn code af. Na enige tijd verklaarde 
hijj  zich ook bereid het contact met Londen te hervatten. Zijn security check, het 
afgesprokenn teken dat, zolang hij in vrijheid kon opereren, in elk telegram verwerkt 
moestt worden, gaf hij niet. Als hij zijn security check wegliet, zou men in Londen 
wetenn dat hij gepakt was. Dan konden de Britten, zo was hem op de Security-school 
inn Beaulieu verteld, deoverzijn radiolijn teverwachten Duitse misleidingspogingen 
eventueell  met een tegenspel beantwoorden. 

Inn de mening dat Londen zijn foute security checks begrepen had, werd hij 
onmiddellijkk gesterkt, toen de op 15 maart aangekondigde parachutering van een 
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agentt met een telefoniezender én voorraadcontainers kort daarop wegens ziekte 
vann de agent werd afgelast. De materiaaldropping zou echter doorgang vinden, 
zoo liet Londen weten. Toen Lauwers, onder begeleiding van E. May, de Duitse 
code-expert,, dat in elk geval vóór 28 maart 1942 afgeworpen materiaal mocht 
inspecteren,, bleek hem dat de inhoud weinig voorstelde; de telefoniezender 
ontbrak.66 May is door de Enquêtecommissie over dit incident niet ondervraagd;7 

inn het Koninkrijk wordt deze gebeurtenis niet vermeld. 

Voorgaandee verklaringen van Lauwers vormen de eerst concrete aanwijzing van 
eenn mogelijk Brits spel. In hoofdstuk 2 zagen we dat wel speculaties van derden 
overr het doel van zo'n opzettelijk Brits spel in oktober 1949 door de voorzitter 
vann Enquêtecommissie in Londen aan voormalige officieren van SOE en MI 6 zijn 
voorgelegd,, maar Lauwers' getuigenis is daar niet integraal besproken; juist die 
elementenn die op een mogelijk Brits spel wezen zijn daar kennelijk niet aan de 
ordee geweest; het Verslag maakt er althans geen melding van. 

Mett Lauwers' getuigenis als leidraad wordt het nu beschikbare materiaal over 
hett feitelijke verloop van de soE-operaties van maart tot juli 1942 onderzocht op 
meerr aanwijzingen voor zo'n mogelijk Brits spel. Zijn die er, dan vormen zij een 
indicatiee voor de mate van waarschijnlijkheid dat zo'n spel heeft plaatsgevonden, 
geenn sluitend bewijs. Levert die exercitie het beeld op van een zo zorgvuldig 
mogelijkk werkende geheime dienst, die hardnekkig poogt, ondanks de onvermij-
delijkee tegenslagen, de diverse missies niet onnodig te compromitteren, dan biedt 
zonn resultaat sterke steun aan de traditionele lezingen van het Englandspiel. 

Inn de periode maart tot juli 1942 werd feitelijk het fundament gelegd voor 
gebeurtenissenn die later op een catastrofe bleken te zijn uitgelopen. Toen is door 
dee leiding van SOE Dutch Section een aantal beslissingen genomen die wezenlijk 
vann de reguliere procedures afweken. Gedoeld wordt op de volgende besluiten: 
11 Lauwers' foute security checks en die van de na hem gezonden agenten permanent 

tee negeren en de verbindingen over de aldus gecompromitteerde lijnen voort te 
zetten; ; 

22 Jordaan opdracht te geven twee lokaal aangeworven marconisten te instrueren 
inn het gebruik van security checks, nadat deze nieuwelingen in hun eerste 
telegrammenn tijdens een door Londen gevraagde proefuitzending de security 
checkschecks achterwege lieten; 

33 de zoekacties naar drie 'verdwenen' agenten - Lauwers, Taconis en Dessing - te 
continueren,, ondanks herhaalde berichten uit het veld dat deze niet te vinden 
waren.. Via Lauwers' radio werd Taconis vervolgens opgedragen zich op een 
bepaaldd adres te melden; 

44 het systeem van 'blind droppings' te vervangen door het werken met receptie-
comités,, gearrangeerd over (mogelijk) gecompromitteerde radiolijnen; 

55 de parachutering van de agent belast met de centrale opdracht voor de opbouw 
vann een geheim leger volgens het Plan voor Holland te arrangeren over de 
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WATT GING ER MIS TUSSEN MAART EN JULI I942? 

langstlopendee radiolijn van de sabotageorganisatie die van dit Plan volstrekt 
losstond. . 

Vij ff  flagrante overtredingen van de security-regeh, die de vraag oproepen: was SOE 
Dutchh Section werkelijk zo naïef, of werd de sectieleiding 'gestuurd'? 

Voorall  de onder 5 genoemde koppeling maakt het onnodig alle verdere missies 
opp gelijke wijze te onderzoeken, omdat alle latere parachuteringen volgens de 
tussenn maart en juli 1942 ontwikkelde procedures werden uitgevoerd. 

Hett Plan voor Holland voorzag een, over een centraal punt geregelde, opbouw 
vann een geheim leger, een Secret Army. Daarmee was een onderlinge verknoping 
vann de afzonderlijke missies binnen dat Plan bij voorbaat gegeven. Bijlage 2 geeft 
eenn illustratie van die verknopingen na juli 1942 in de vorm van een inventaris 
vann de receptiecomités waarheen de Plan-agenten gezonden werden, inclusief de 
daarbijj  benutte radiolijnen, waaronder ook comités en zenders van de sabotage-
organisatiee van SOE Dutch Section. Het eindresultaat was een web van onderlinge 
relatiess en contacten dat, op zijn zachtst gezegd, bepaald strijdig was met de 
veiligheidd van zowel de sabotage- als de Secret Army-opzet in Nederland. Wij 
zullenn zien of de ontwikkelingen in de beschouwde periode SOE Dutch Section 
misschienn dwongen tot het nemen van grote risico's bij het uitvoeren van haar 
taken. . 

Dee in de volgende paragraaf vermelde gegevens over de telegramwisseling tussen 
Londenn en het veld zijn ontleend aan SOE'S War Diary. Die Diary is na de oorlog 
samengesteld,, maar de basisgegevens werden al sinds 1941 verzameld door een los 
vann de landensecties staande stafafdeling. Omdat het originele telegrammateriaal 
niett beschikbaar is, vormt de Diary de meest betrouwbare bron.8 Een verdere 
toetsingg van de gegevens aan een andere originele bron, de Progress Reports, een 
tweedee voedingsbron van de Diary, bleek niet mogelijk, omdat deze documenten 
indertijdd nog niet voor onderzoek waren vrijgegeven. 

Beschrevenn wordt de periode tot juli 1942, maar aanvullend wordt nog een 
aantall  incidenten vermeld die in later telegrammateriaal aan de orde komen, maar 
verbandd houden met de in de eerste periode gestarte missies. 

Eenn zo'n missie wordt meer in detail behandeld: Dessings verblijf in bezet 
Nederlandd en zijn behouden terugkeer in Engeland. Men zou verwachten dat zijn 
belevenissenn in PEG en Koninkrijk behandeld zouden zijn, want saillante punten9 

daaruitt waren de onderzoekers bekend. Maar de zich bij nadere beschouwing 
daarvann opdringende vragen werden niet gesteld en Dessing werd als weinig 
succesvol100 en niet bijzonder slim" afgeschilderd. Er is, naar zal blijken, alle 
aanleidingg ook dat beeld in positieve zin bij te stellen. 
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Telegramwisseling g 

Niett alle telegrammen komen hierna aan de orde; veel van het materiaal heeft 
betrekkingg op procedures en routines rond het afzetten van agenten en voorraden, 
hett vinden van geschikte afwerpterreinen, de op te stellen grondlichten, enz. 
Geselecteerdd zijn die telegrammen die buiten die gebruikelijke routines vielen, 
diee 'verrassende' informatie leveren over uitgestelde droppings, verdwenen agenten, 
terr plaatse aangeworven marconisten, crossings of lines van in principe onafhanke-
lij kk opererende agenten en andere opvallende incidenten, zoals het aankondigen 
enn het weer afblazen van de komst van Abor in maart 1942. 

Dee beschrijving is per maand geordend, naar de zender waarop de telegrammen 
betrekkingg hebben. Om de Diary te kunnen 'lezen' is het nodig te weten dat een 
agentt daarin, behalve met zijn echte naam (Real Name), soms met een Training 
Name,Name, een Alias of een Code Name is aangeduid. De afzonderlijke missies kregen 
eenn Operational Name, waarbij de afzonderlijke leden van zo'n missie op diverse 
manierenn werden aangeduid. Bijvoorbeeld door toevoeging van een letter of cijfer 
aann de Operational Name of het gebruik van zijn Alias of Code Name. Ook elke 
zenderr had een aparte naam, bijvoorbeeld Trumpet. Dat was de zender van Han 
Jordaan,, de marconist van de missie-Lettuce. Telegrammen bestemd voor Jordaan 
zelff  werden gericht aan Trumpet Major. Waren zij bestemd voor zijn teamgenoot 
Ras,, dan kregen zij de aanduiding Trumpet Minor. Dat was de opzet, maar de 
DiaryDiary houdt er zich niet altijd aan. 

Toegedeeldee codenamen konden tussentijds gewijzigd worden, een andere bron 
voorr mogelijke verwarring. Bijlagen 3 en 4 geven een overzicht. 

Omm het geheel toch leesbaar te houden, is er voor gekozen de echte namen van 
dee agenten te vermelden, waarbij echter bedacht moet worden dat de agenten 
nochh de marconisten in gevangenschap, met uitzondering van Lauwers, ooit de 
inhoudd van de berichten onder ogen gehad hebben, behalve in de korte tijd dat 
enkelenn van hen in vrijheid opereerden. Lauwers heeft onder Duitse regie slechts 
vann maart tot november 1942 zelf gezonden. Of Jordaan in gevangenschap ooit 
zelff  achter de sleutel gezeten heeft is onzeker. Er zijn een tweetal aanwijzingen dat 
meerr marconisten in gevangenschap de sleutel bediend hebben. Misschien ver-
keerdenn zij in de veronderstelling zelf met Londen in contact te staan; maar in 
werkelijkheidd werkten zij misschien met een dummy-verb'md'mg. Het seinen werd 
afgeluisterdd door Duitse marconisten die zich zo met de aanslag en stijl van zenden 
vann de gevangen radioagenten vertrouwd maakten. Om die reden kon tegenover 
Berlijnn ook het vasthouden van de agenten in Nederland verantwoord worden.12 
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TelegramwisselingTelegramwisseling maart 1942 — zender 
onderonder Duitse regie 

EbenezerEbenezer — zender Catarrh-team (Lauwers/Taconis) 

Ebenezerr was de enige in die maand opererende zender. Het telegramverkeer 
betroff  de gedeeltelijk geslaagde operatie te Hooghalen en de aankondiging van de 
komstt van twee agenten en nieuwe voorraden. 

Lauwerss was op 6 maart 1942 gearresteerd en werkte op 15 maart voor het eerst 
onderr Duitse controle. Hij verzond toen de drie telegrammen (14, 15, 16) die hij 
opp de dag van zijn arrestatie had willen verzenden. Die telegrammen waren nog 
vann de juiste check voorzien. Zij behelsden, onder meer, informatie over de voor 
dee oorlog gerekruteerde agent Brandy (J. Bottema uit Zoutkamp), de zware Duitse 
kruiserr 'Prinz Eugen', die in Schiedam zou liggen, de mededeling dat de tweede 
Hooghalensee container niet geborgen was en een verzoek om toezending van 
nieuwee voorraden. 

Volgenss Lauwers werd de komst van Abor (Baatsen) die 15de door Londen 
aangekondigd.. Hij zou, volgens Lauwers, met wapens, munitie en een radiotele-
foniezenderr gedropt worden. Abors komst werd echter direct na ontvangst van 
Lauwers'' telegram met de onjuiste security check uitgesteld. Dat zou dan na 18 
maartt 1942 gebeurd moeten zijn, omdat toen het volgende radiocontact met 
Londenn plaatsvond en Lauwers bij die gelegenheid voor het eerst een foute security 
checkcheck gebruikte; van dat incident maakt de War Diary geen melding. 

Volgenss Lauwers werd het beloofde materiaal, ondanks het uitstel van de komst 
vann Abor, toch afgeworpen. Hij mocht dat materiaal inspecteren; het stelde niet 
veell  voor en de telefoniezender ontbrak. Kort daarop werd Abor alsnog gedropt.14 

Volgenss de Diary werd Abor op 17 óf 19 maart 1942 aangekondigd; de tekst is 
opp dat punt onduidelijk ({228}  19 & 21 to Ebenezer of 17 and 19.3.42.)15. Hij kon, 
zoo staat genoteerd, vanaf 24 maart verwacht worden en zou containers meebrengen. 
Maarr over een radiotelefoniezender, uitstel van de komst van Abor en een mate-
riaaldroppingg vóór 28 maart, de dag waarop Abor arriveerde, staat in de Diary 
nietss vermeld.16 

Inn aansluitende telegrammen wordt wel een 'special apparatus' vermeld, maar 
gekoppeldd aan de tweede aangekondigde agent Pyl (J. de HaasJ. De tekst van de 
aankondigingg van diens komst wordt hier letterlijk geciteerd, omdat deze op zich 
verwarringg zaait: 

Londonn congratulated EBENEZER (231). They said he might shortly expect an 
approachh from one Pyl for whom he was to act temporarely as W/T operator. 
Pyll  had been delayed for a week or two and they would advise him later when 
too expect him. They proposed to despatch two containers of weapons, 
ammunition,, devices and special apparatus for Pyl, and EBENEZER was to say 

117 7 



HOOFDSTUKK 6 

iff  a new dropping point was necessary. He was asked whether he could 
eventuallyy also receive two men without stores. 

({231}}  20, 22 & 23 to Ebenezer of 17 and 31.3.42.)17 

Legtt men Lauwers' lezing hiernaast, dan bevestigt de Diary toch in zekere zin twee 
elementenn uit diens verhaal, namelijk een 'special apparatus' en het 'uitstel van 
eenn aangekondigde komst', in andere bewoordingen en gekoppeld aan een andere 
agentt en aan andere data. 

Eenn materiaalafworp vóór 28 maart 1942 is in de Operations Record Book van 
beidee Special Duties Squadrons van de Royal Air Force (RAF), die de clandestiene 
missiess voor MI 6 en SOE vlogen, niet te vinden. Maar ook de parachutering van 
AborAbor in de nacht van 27 op 28 maart staat daarin niet vermeld. Wél de afsprong 
vann vijf volgende agenten, één nacht later.'8 

Dee conclusie zou kunnen zijn dat Lauwers indertijd op grond van een verkeerde 
combinatiee van op zichzelf juiste brokjes informatie, ten onrechte tot de overtui-
gingg kwam dat Londen zijn eerste waarschuwing begrepen had. Hij had tenslotte 
zijnn check zestien maal correct vermeld, nu hij dat de zeventiende keer naliet moest 
datt opvallen. En dat viel ook op, zoals van Britse zijde naderhand is erkend. 

Doorr die Britse erkenning ontbreekt de noodzaak, althans voor deze studie, 
verderr te speculeren over Lauwers' eventuele gelijk en het precieze verloop van de 
gebeurtenissenn in maart. Belangrijk is dat Lauwers' waarschuwing geconstateerd 
werd.. Dat is een praktische keuze, Lauwers' lezing wordt daarmee niet terzijde 
geschoven. . 

Dee van 28 op 29 maart gedropte agenten waren de Turnip-zgenten Andringa en 
Molenaar,, afgesprongen bij Nijverdal, de Mi6-agent W. Niermeyer (Nash) die bij 
Pepergaa werd gedropt en de Lettuce-agemen Ras en Jordaan die bij Rijssen landden. 
Bijj  het Turnip-ieam was die nacht ook het Z^-koppel Klooss en Sebes aan boord. 
Zijj  weigerden die nacht te springen; het doelgebied leek hen te zeer bewoond. Ze 
sprongenn alsnog in de nacht van 5 op 6 april. Op n/12 april werd Pyl (De Haas) 
aann de kust afgezet; na aankomst werd De Haas niet langer aangeduid met zijn 
codenaamm Pyl, maar met zijn operationele naam Potato.I9 

Uitgezonderdd Abor (Baatsen) werden allen 'blind' gedropt: hun komst was 
onaangekondigdd en zij werden niet door een receptiecomité opgewacht. Onder 
henn waren twee marconisten, Jordaan en Molenaar. Laatstgenoemde verongelukte 
bijbij  de afsprong dodelijk. Twee zenders werden ter plaatse door zijn collega 
verstopt.200 Spoedig wisten de Duitsers van hun aanwezigheid: door toename van 
hett radioverkeer en het vinden van de verongelukte Turnip-zgcnt, 

BalansBalans over maart 1942 

Dee Diary van maart neemt voor een deel de vraagtekens weg rond het zenden van 
AborAbor (Baatsen) naar een receptiecomité, terwijl een dag na hem twee teams 'blind' 
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gedroptt werden. Baatsen bracht immers een eigen container mee, die hij zonder 
hulpp niet had kunnen afvoeren. Speculaties over de verdere inhoud van die 
containerr blijven hier achterwege; maar vragen over zijn sabotageopdracht blijven. 
Dee agent had geen zender,21 maar verzond volgens de voormalige chief cypher 
officerr van SOE Leo Marks wel telegrammen.22 Zijn afsprong werd in Engeland 
kennelijkk in de RAF-records niet geregistreerd; zijn verdwijning baarde SOE, zoals 
nogg zal blijken, kennelijk weinig zorgen. 

TelegramwisselingTelegramwisseling april 1942 - één zender werkt onder 
DuitseDuitse regie, de andere in vrijheid 

Dee analyse wordt gecompliceerder, omdat er nu telegramverkeer over twee zenders 
aann de orde is: de zenders Ebenezer (Lauwers) en Trumpet (Jordaan). In april 1942 
starttenn de teams Turnip, Lettuce, Leek en Potato (De Haas) hun werk. Door het 
verongelukkenn van de marconist van het Turnip-team Molenaar (zender Gilgal) 
enn het falen van De Haas begin april contact te leggen met Lauwers, die, zoals 
hiervoorr beschreven is, tijdelijk berichten voor De Haas zou versturen, liep al het 
radioverkeerr van deze vier missies over de zender van Jordaan. Het Leek-team 
beschiktee niet over een eigen zender.2^ 

Ookk Dessing, afgesprongen in de nacht van 27 op 28 februari, zat door de dood 
vann Molenaar zonder verbinding; de Turnip-zender was ook voor hem bestemd 
geweest.. Over Radio Oranje ontving Dessing vijf maanden lang codeberichten, 
telkenss op de 10de, 11de en 12de van de maand, waarin hem de komst van een 
nieuwee marconist werd aangekondigd. Hij wist bij vertrek uit Engeland al van de 
komstt van nieuwe agenten, maar er meldde zich, behalve één keer, nooit iemand 
opp de afgesproken ontmoetingsplaats.24 Verder in dit hoofdstuk wordt deze zaak 
inn breder verband behandeld. 

Ookk Abor (Baatsen) werd geacht via Ebenezer contact met Londen te onder-
houden.255 Dat zullen de Duitsers ook prompt, zonder medeweten van Lauwers, 
gedaann hebben. Het waren Baatsens telegrammen die als eerste het wantrouwen 
wektenn van de in juni 1942 bij SOE aangetreden codespecialist Marks.26 

EbenezerEbenezer — zender Catarrh-team onder Duitse regie 
(Lauwers/Taconis) ) 

Dee -Ê^ÉTZf-zer-telegrarnmen van april gaan vrijwel alle over de opdracht van De 
Haas:: het zenden van het 'special apparatus' en de komst van De Haas. Op 2 april 
(24)) liet Londen weten dat apparaat te willen zenden, maar bij het volgende 
telegramm (25), waarvan de datum niet vermeld is, bleken de plannen al veranderd. 
Londenn wilde weten hoeveel containers Lauwers in ontvangst kon nemen, waar 
enn wanneer. Het voor De Haas bestemde materiaal zou in een speciale cell worden 

Compartimentt van een container. 
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bijgesloten.. De verzenddatum van dit telegram moet tussen 3 en 15 april gelegen 
hebben,, omdat het volgende telegram uit Londen van 16 april is. Op 15 april liet 
Lauwerss weten vanaf 29 april voor ontvangst van de containers gereed te zijn, 
waaropp Londen de 16de met de telegrammen (26 t/m 28) de afworp van zes 
containerss aankondigde; één daarvan zou het speciale apparaat bevatten, de rest 
onderr meer explosieven in de vorm van steenkool. Het volgende contact vond 
plaatss op 19 en 21 april 1942 (29 en 30). Toen liet Londen weten dat De Haas de 
komendee dagen verwacht kon worden; het hoofdkwartier moest onmiddellijk 
overr zijn komst worden ingelicht. Op 22 april (28) meldde Lauwers dat De Haas 
zichh nog niet gemeld had. Diens oversteek zou bij landing wel eens op moeilijk-
hedenn kunnen stuiten, omdat sedert 21 april de kuststrook tot verboden terrein 
wass verklaard. Op 25 april (31) liet Londen weten dat De Haas veilig aangekomen 
was.. Lauwers moest van zijn kant contact met De Haas opnemen op het adres 
waarr men indertijdv4£*had ontmoet. Lauwers meldde op 26 april (29) de ontvangst 
vann zes containers en op 29 april (30) contact gemaakt te hebben met De Haas. 

Dee verdere inhoud, ook van de overige Ebenezer-telegrammen van april, is voor 
dezee studie niet van belang, maar voor een bredere geschiedschrijving zeker 
interessant.. Zo zou men uit het gegeven dat Lauwers — de Duitsers dus - Londen 
opp 29 april lieten weten contact met De Haas gemaakt te hebben, kunnen 
concluderenn dat de Duitsers daarmee een groot risico namen: zij wisten immers 
opp grond van het Londense telegram van 25 april (31) dat De Haas over een hun 
nogg onbekende contactmogelijkheid met Londen beschikte. Tenzij men op dat 
momentt die mogelijkheid al kende én onder controle had. Dat brengt ons bij de 
enigee in april nog in vrijheid werkende zender, die van jordaan, Trumpet. 

TrumpetTrumpet — zender Lettuce-team (Jordaan/Ras) 

Jordaanss zender kwam op 14 april (1) voor het eerst in de lucht en berichtte de 
goedee aankomst van het Lettuce-team. Namens Andringa meldde hij de dood van 
dienss marconist Molenaar. Andringa zelf maakte het goed, maar hij vroeg om 
toezendingg van een marconist en zender; bovendien wilde hij het adres van Lauwers 
weten.. Londen zond een dag later felicitaties en bevestigde Jordaann dat Andringa 
nuu wist hoe hij met Lauwers in contact kon komen. Dat contact mocht volgens 
Londenn echter alleen via Jordaan plaatsvinden. Andringa moest Dessing met 
Lauwerss in contact brengen, maar vervolgens alle verbindingen met beiden ver-
breken.. Verder informeerde Londen naar de oorzaak van Molenaars dood en 
beloofdee een nieuwe marconist met twee zenders te zullen sturen, maar niet vóór 
juni. . 

Ab:Ab: de soE-agent A. Homburg die met zijn collega C. Sporre in september 1941 met een ver-

kenningsopdrachtt (missie Glasshouse) naar Nederland gezonden werd. Homburg had in februari 

19422 weer naar Engeland kunnen terugkeren; hij had in Nederland contact met het Catarrk-team. 

Sporree is waarschijnlijk bij een terugkeerpoging over zee in november 1941 omgekomen. 
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Bijj  dit Londense telegram van 15 april 1942 past een korte kanttekening. Hoe 
wistt Andringa nu plotseling wél hoe hij met Lauwers in contact kon komen? Was 
datt via een codeboodschap over Radio Oranje of over een Mi6-zender aan hem 
doorgegeven?? Lauwers kreeg immers pas de 25ste opdracht van zijn kant contact 
mett een van de nieuw aangekomen agenten te leggen? 

Opp 17 april (2) gaf Jordaan Londen een droppingterrein ten noorden van Baarn 
door.. Londen accepteerde de locatie dezelfde dag: vanaf middernacht 25 april kon 
menn zes containers verwachten. Twee Ztatfroctf-agenten (H. Parlevliet en A. van 
Steen)) stonden klaar om hen te komen helpen; wanneer kon hun opvang geregeld 
worden? ? 

Jordaann reageerde met de telegrammen (3 en 4) van 19 april. Hij gaf bijzonder-
hedenn over Molenaars verwondingen en merkte op dat de mannen op een volstrekt 
verkeerdee plaats gedropt waren. De twee zenders waren veilig bij de landingsplaats 
begraven,, maar konden voorlopig moeilijk geborgen worden. Jordaan informeerde 
naarr een mogelijkheid om zes leden van de RAF en vijf Nederlanders over zee op 
tee halen. Een operatie, zo liet hij weten, die gecombineerd zou kunnen worden 
mett de plannen die een andere agent in Nederland aan de Nederlandse regering 
hadd voorgelegd. Jordaan stelde voor ook zelf terug te keren om te praten over het 
abominabelee RAF-werk en de slechte veiligheidssituatie in bezet gebied. Hun 
identiteitskaartenn hadden geen watermerk en waren door de Gestapo gecontro-
leerd.. Op 27 april (3) liet Londen aan Ras, Jordaans teamlid {Trumpet Minor), 
wetenn dat men de ontsnapping van de genoemde groepen niet kon organiseren. 
Well  wilde Londen graag de legernummers van het RAF-personeel en een adres 
waarr een tussenpersoon Ras kon benaderen. Wat de slechte veiligheidssituatie 
betroff  vertrouwde Londen erop dat hij en zijn medewerkers de situatie het hoofd 
zoudenn weten te bieden. 

Opp 23 april (6) vroeg Jordaan om tien blanco identiteitsbewijzen. Londen (6) 
liett dezelfde dag weten dat volstrekt ongewenst te vinden. Als één van deze 
plaatselijkk ingevulde papieren in verkeerde handen viel, zou dat de veiligheid van 
allenn in gevaar brengen. Daarop liet Jordaan op de 28ste (8 en 9) weten dat zij er 
inn geslaagd waren de hand te leggen op tien echte bewijzen. Voorwaarde voor de 
verkrijgingg was wel dat de ontbrekende nummers zouden worden aangevuld, 
vandaarr opnieuw de vraag om toezending van tien blanco bewijzen. Met het oog 
opp hun veiligheid was de toezending van het gevraagde dringend noodzakelijk. 
Opp de 24ste (7) had Jordaan inmiddels laten weten via Andringa met De Haas 
contactt gekregen te hebben; De Haas was in veiligheid, maar Lauwers hadden zij 
niett kunnen vinden. 

Londenn vroeg daarop dezelfde dag (7) aan De Haas te laten weten dat -Lauwers/ 
Taconiss spoedig contact met hém zou opnemen. De bestaande onderlinge con-
tactenn waren slecht voor hun veiligheid en moesten gestopt worden. Alleen 
Andringaa mocht via Jordaan radiocontact met Londen onderhouden, De Haas 
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enn Dessing alleen via Lauwers. Pas op 29 april (10) antwoordde Jordaan op een 
vraagg uit Londens eerste telegram aan hem van 15 april: Andringa zou de volgende 
maandd het contact met Dessing tot stand brengen. Verder vroeg hij 5000 gulden 
enn een complete zenduitrusting en code voor een eigen, plaatselijk geworven 
marconist. . 

Overr het Z^ - team (Klooss en Sebes) staat in april slechts vermeld: 'BOB (432) 
hadhad arrived on April 6th'\ nummer en datum van het telegram waarop deze 
mededelingg is gebaseerd ontbreken; in noot {32}  staat slechts: 'Presumably LEEK: 
seesee above.' Verdere telegrammen blijven hier vanwege de opzet van deze studie 
onbesproken. . 

BalansBalans over april 1942 

Jordaann zond in die maand tien telegrammen en ontving er negen en hij opereerde 
inn vrijheid. 

Vanaff  half april 1942 ontwikkelde zich een gevaarlijke verknoping van contacten 
tussenn de diverse missies. Een gevolg van tegenslag - de dood van Molenaar - én 
vann overhaasting: te veel missies in een tekort bestek, SOE Dutch Section onder-
kendee dat nadrukkelijk en streefde naar 'ontknoping'; men deed duidelijk aan 
'damage'damage control7. 

Dee balans per 30 april laat verder zien dat er inmiddels twee marconisten en 
zess andere agenten in het veld waren. De eerst gedropte marconist, Lauwers, had 
inmiddelss 31 telegrammen verzonden, waarvan, sinds 18 maart, vijftien met een 
onjuistee security check. Van de drie sedert eind maart naar hem gezonden agenten, 
haddenn twee (Andringa en De Haas) via een onafhankelijke radiolijn Londen 
latenn weten Lauwers niet te kunnen vinden. De derde, Baatsen, wiens komst via 
Lauwerss gearrangeerd werd, had zijn behouden aankomst over diens radiolijn 
latenn weten op een tijdstip dat over Lauwers' lij n al acht telegrammen met een 
onjuistee check gewisseld waren. Van Baatsen werd sindsdien niets meer vernomen, 
tenzijj  Marks' melding klopt. De agent Dessing, die al sedert 28 februari in 
Nederlandd was, had nog geen contact met Londen kunnen opnemen, als gevolg 
vann het verongelukken van de naar hem gezonden marconist. De opdracht aan 
Andringaa van 15 april om contact met Dessing op te nemen, was eind april nog 
niett uitgevoerd. Plaatselijk werd een marconist aangeworven, die door Jordaan in 
radioproceduress geïnstrueerd werd; of deze voor Andringa of Jordaan bestemd 
was,, is uit de Diary-tekst niet duidelijk op te maken. 

Datt Londen Lauwers' waarschuwingssignalen niet koppelde aan het gegeven 
datt zowel De Haas als Andringa Lauwers niet konden vinden, is opmerkelijk. Het 
hergebruikk van het Haarlemse adres, waar Lauwers of Taconis De Haas zou 
ontmoeten,, vormde een groot en onnodig risico. Tegen zo'n hergebruik van dat 
adress had de agent Ab (Homburg) bij terugkeer in Engeland op 17 februari 1942 
nadrukkelijkk gewaarschuwd.29 
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Naastt zorg om de uit veiligheids- en operationele optiek opgelopen schade zoveel 
mogelijkk te beperken, is er bij SOE Dutch Section ook sprake geweest van het 
nemenn van een aantal onverantwoorde risico's. Het voortzetten van Ebenezers 
radiolijnn die al meer dan dubbel 'gebrandmerkt' is, vormt daarvan wel het toppunt. 

TelegramwisselingTelegramwisseling mei 1942  ̂ - alle zenders onder 
DuitseDuitse regie 

Jordaann werd op 3 mei 1942 in Rotterdam gearresteerde Het telegramverkeer van 
Jordaann stond dus vanaf die datum, zoals dat van Lauwers vanaf half maart, onder 
Duitsee controle. In de loop van mei vielen de overige agenten met uitzondering 
vann Dessing in Duitse handen.?2 Onderzoek naar hoe die arrestaties tot stand 
kwamen,, hoe interessant ook, maakt geen deel uit van deze studie. 

EbenezerEbenezer - zender Catarrh-team (Lauwers/Taconis) 

EbenezersEbenezers telegramwisseling met Londen in mei 1942 had betrekking op de missies 
Turnip,Turnip, Potato, Catarrh (inclusief Brandy), Abor en Beetroot. 

TurnipTurnip (Andringa) 
Londenn deelde Lauwers op 1 mei (36) mee dat met een aantal voorraden ook twee 
agentenn Pijnackeren Vansittard (H. Parlevliet en A. van Steen - Beetroot) gedropt 
zoudenn worden. De agenten moesten met Andringa in contact gebracht worden. 
Opp 5 mei werd deze operatie uitgesteld tot 21 mei (38 en 39). 

PotatoPotato (De Haas) 
Eenn aan Lauwers gestuurd telegram van 1 mei (35) was voor De Haas bestemd. 
Dezee moest op 6 mei tussen 02.00 en 03.30 uur op een door hem te bepalen plaats 
aann de kust contact opnemen met een schip. Op 1 mei (32) gaf Lauwers de door 
Dee Haas gekozen plaats door. Londen bevestigde die keus op 5 mei (38 en 39). 
Opp 7 mei (35) liet Lauwers weten dat De Haas op de afgesproken plaats geweest 
was,, maar geen verbinding had kunnen leggen. Wel had hij op zee zien vuren; 
wass de boot er wel geweest? Londen antwoordde dezelfde dag (40) dat men de 
afgesprokenn plaats niet had kunnen bereiken, de poging zou in de ochtenduren 
vann 9 mei herhaald worden. Er werden nog twee pogingen ondernomen, maar 
steedss raakte het schip in schermutselingen met Duitse schepen verwikkeld en 
konn er geen contact gelegd worden. In Londen vermoedde men dat er sprake was 
vann een lek.33 

Opp 26 mei rapporteerde SOE Dutch Section intern dat, hoewel men niet langer 
vann dat vermoeden uitging, de contactpogingen voorlopig moesten worden uit-
gesteldd tot augustus, als de nachten weer langer werden. Dan zou ook gepoogd 
wordenn per vliegtuig contact op te nemen. Op 23 mei (51) werd De Haas via 
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EbenezerEbenezer over deze besluiten geïnformeerd; hem werd tevens gemeld dat zijn vriend 
SpinachSpinach (J. Buizer) eind juni zou arriveren, mét instructies. 

Catarrh Catarrh 
Daaraann voorafgaand had Londen op 8 mei (42) bij Lauwers geïnformeerd naar 
dee situatie van Brandy.' Lauwers antwoordde op 15 en 20 mei (38 en 40) dat 
Bottemaa 's nachts bij hoog tij vanaf een bepaalde plek mensen en voorraden kon 
halenn en brengen. Op 8 mei (35) gaf Lauwers een overzicht van de inmiddels door 
zijnn team opgebouwde sabotagegroepen: elf in getal met een gemiddelde sterkte 
vann elk acht man. Londen zond op 9 mei (43) gelukwensen. Lauwers liet op 29 
meii  (44) weten twee man aan het werk te hebben in de Schiess Machinefabriek 
inn Düsseldorf. Op 27 mei (42) gaf Lauwers Bottema's postbusadres door. 

AborAbor (Baatsen) 
Opp Londens verzoek om nieuws over Abor (Baatsen) van 9 mei (43) antwoordde 
Lauwerss op 13 mei (37) geen direct contact met Abor te hebben, maar wel op 5 
meii  gehoord te hebben, dat hij nog steeds O.K. was. 

BeetrootBeetroot - I - (Parlevliet/Van Steen) 
Zoalss reeds vermeld, liet Londen Lauwers op 1 mei (36) weten dat de agenten 
PijnackerPijnacker en Vansittard mét hun voorraden gedropt zouden worden. Op 3 mei 
(37)) kreeg hij te horen dat de zaak niet doorging. Op 8 mei (41) volgden ver-
ontschuldigingen:: het slechte weer had de operatie vertraagd; men moest nu vanaf 
211 mei gereed staan. Londen meende dat daarvoor een nieuw afwerpterrein gezocht 
moestt worden. Vervolgens werden tussen Londen en Lauwers telegrammen ge-
wisseldd over nieuwe terreinen. Daarin werden ook de drie soorten waarschuwings-
signalenn beschreven, die door Londen uitgezonden zouden worden vanaf het 
momentt dat de nieuwe afwerpplaats zou zijn gevonden en goedgekeurd. Londen 
konn nog niet zeggen of de agenten via Lauwers of over de andere route gestuurd 
zoudenn worden. Lauwers liet op 22 mei (41) weten dat men vanaf de 21ste zou 
klaarstaan.. Daarop werd hem op 26 mei (53) gevraagd of zijn team eventueel drie 
nachtenn later op dezelfde plaats opnieuw voorraden in ontvangst kon nemen als 
dee eerste dropping goed zou zijn verlopen. Lauwers meldde op 27 en 29 mei (43 
enn 44) dat men drie nachten na ontvangst van de eerste zending opnieuw zou 
klaarstaan. . 

Londenn liet daarop op 30 mei (54) weten vanaf de 31ste het nieuw opgegeven 
terreinn te willen gebruiken. Diezelfde dag liet Lauwers weten (45), dat V en 'v' 
{Pijnacker{Pijnacker en Vansittard) veilig geland waren. Men had tevens zes containers in 
ontvangstt genomen, maar een zender was zoek. Was die wel meegezonden? 

Brandy:Brandy: Jan Bottema, een al voor het uitbreken van de oorlog door de Britten gerekruteerde agent 
inn Zoutkamp. 
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Dezelfdee dag (55) werd geantwoord dat de set onmiddellijk na de afsprong van 
dee agenten was uitgeworpen. Londen verzocht Lauwers om iedereen, ook Parlevhet, 
Vann Steen, De Haas en Baatsen, te waarschuwen tegen het dragen van Zwitserse 
Votary-hoo doges',*  die bij politiecontroles zouden kunnen opvallen. 

TrumpetTrumpet — zender Lettuce-team (Jordaan/Ras) 

Dee telegrammen naar en van Jordaan betroffen de missies Beetroot, Lettuce, Carrot, 
Turnip-,Turnip-, Leek en Potato. Vanaf 3 mei, de dag van Jordaans arrestatie, werkte diens 
zenderr onder Duitse controle. 

BeetrootBeetroot -II- (Parlevliet/Van Steen) 
Opp 1 mei 1942 (11) liet Londen Jordaan weten dat de gerekruteerde marconist (10 
vann 29 april) getest zou worden. In datzelfde telegram meldde Londen het eerder 
opgegevenn terrein (2 van 17 april) niet te kunnen goedkeuren. Dus moest de 
operatiee worden uitgesteld tot een andere plek gevonden was. Door deze vertraging 
zoudenn Pijnacker en Vansittard {Beetroot) nu naar Timmer (Taconis-Catarrh) 
gezondenn worden. Op 5 mei (14) zond Jordaan een nieuw opvangpunt en deelde 
meee dat het receptiecomité vanaf 7 mei voor ontvangst gereed zou staan. Londen 
antwoorddee op 6 mei (15) dat de agenten vertraagd waren; zij kwamen nu misschien 
wél;; daarom moest men vanaf de 21ste klaarstaan. Daarop liet Londen op 14 mei 
(16)) weten dat nieuwe ontwikkelingen het voorgestelde afwerp ter rein ongeschikt 
maakten.. Het team moest zijn uiterste best doen om een nieuw terrein te vinden. 
Jordaann liet op 12 mei (15) weten de instructies te zullen opvolgen. 

Vervolgenss werd van 15 tot 24 mei tussen Londen en Jordaan een aantal 
telegrammenn (4,18 en 20) gewisseld over nieuwe afwerpterreinen, waarin ook drie 
soortenn waarschuwingssignalen werden beschreven. Londen kon nog niet zeggen 
off  de agenten via Jordaan of over de andere route gestuurd zouden worden. Lauwers 
ontving,, zoals wij zagen, op 19 mei (49) overeenkomstige telegrammen. 

Jordaann liet vervolgens op 24 mei (18) weten, vanaf de 23ste gereed te zijn. Daar-
opp volgde op 25 mei (21) de mededeling dat de agenten door Timmer (Taconis-
Catarrh)Catarrh) opgevangen zouden worden, om dan via De Haas Andringa te bereiken. 
Tevenss werd gevraagd wanneer Andringa de indertijd bij zijn afsprong verborgen 
radiosetss kon bergen. En of men eventueel, als de eerste dropping op het nieuwe 
terreinn goed zou verlopen, drie nachten later op dezelfde plaats meer voorraden 
inn ontvangst kon nemen. Eenzelfde vraag werd Lauwers op 26 mei (53) gesteld. 

Opp de 29ste (22) liet Londen Jordaan weten, dat men helaas de 27ste niet had 
kunnenn komen, wél dee 28ste. Maar toen had men hen echter niet kunnen vinden. 
Vanaff  de 30ste zou Londen het opnieuw proberen; wat was er aan de hand geweest? 

Rotary-horloges:Rotary-horloges: misschien zelf-opwindende horloges? 
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Jordaann antwoordde op 30 mei (19) dat zij op dezelfde plaats zouden blijven 
wachtenn om in een van de komende nachten de voorraden in ontvangst te kunnen 
nemen.. Londen verzocht Jordaan dezelfde dag (23) om Andringa, Klooss en 
Dessingg te waarschuwen geen Zwitserse 'rotary-horloges te dragen. 

LettuceLettuce (Jordaan/Ras), Carrot (Dessing), Turnip (Andringa), 
LeekLeek (Klooss/Sebes) en Potato (De Haas) 

Opp 2 mei (12) ontving Londen van Jordaan bericht dat Ras sedert 30 april verdwenen 
wass en er sindsdien ook geen contact meer was met Andringa. Men was bezig uit 
tee zoeken wat er gebeurd was, maar men vreesde het ergste. BUHY probeerde de 
verlorenn contacten te herstellen.34 Men hoopte Andringa en Klooss te kunnen 
bereiken.. Jordaan zou dat weekend Ras' taken overnemen. Zijn nieuwe marconist 
konn op 4 mei met zenden beginnen, maar zou dan op vrijdag in plaats van op 
donderdagg gaan zenden. Londen ging op 2 en 3 mei (12 en 13) akkoord met de 
wisselingg van zenddag. Als Ras werkelijk verloren was, moesten Jordaan en 
Andringaa samen een team vormen in Andringa's gebied; diens sector was van 
meerr belang. In ieder geval moest Jordaan iedere verdere aantasting van de 
veiligheidd van zijn organisatie, die klaarblijkelijk gecompromitteerd was, zien te 
vermijden.. Nadere instructies zouden volgen zodra het contact met Andringa en 
Kloosss weer hersteld was. Op 3 mei (13) liet Jordaan weten dat Ras en Klooss in 
veiligheidd waren; laatstgenoemde zou hij dezelfde dag ontmoeten. Op 6 mei (15) 
liett Londen hem weten dat zijn marconist geaccepteerd was. De voor Andringa 
geworvenn marconist moest nu nog getest worden. Wist Jordaan inmiddels hoe 
Dessingg bereikt kon worden?* 

Opp 14 mei (16) vroeg Londen of de verbinding met Andringa hersteld was en 
hoee het met Dessing stond. Beide Londense telegrammen werden diezelfde dag 
mett een telegram (16) beantwoord: Andringa's marconist" zou de 17de getest kun-
nenn worden en Andringa kon Dessing niet vinden. Waar moest deze precies 
gezochtt worden? De dag daarop zond Londen (17) de gevraagde aanwijzingen: 
hett trefpunt met Dessing was een bepaald café. 

Opp 24 mei (18) liet Jordaan weten dat Andringa's nieuwe marconist voortvluch-
tigg was 'account of arrest former officers V *  Andringa zou proberen een nieuwe 
mann te vinden, SOE Dutch Section maakte uit de aangehaalde woorden op dat 
betrokkenee zich als vroegere beroepsofficier aan de terugvoering in krijgsgevan-
genschapp onttrokken had en dus niet inzetbaar was. Dat trof zeer ongelukkig, 
wantt nu zat Andringa nog altijd zonder verbinding. Daarom werd Jordaan op 25 
meii  (21) voorgesteld om, als Andringa er niet in zou slagen een marconist te 

Diee poging om contact te leggen was Londen op 29 april in Jordaans telegram (10) toegezegd. 

Gemeldd in Jordaans telegram (10) van 29 april 1942. 

KoninkrijkKoninkrijk 5, 971: op 15 mei 1942 werd het Nederlandse beroepskader in krijgsgevangenschap 

weggevoerd. . 
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vinden,, in overweging te nemen zijn reserve-marconist aan hem af te staan. Om 
eenn voorraad 'speeltjes' op te kunnen bouwen, moest Andringa voortmaken met 
hett organiseren van zijn receptiecomités. Was er al nieuws van Dessing en Klooss? 
Opp 30 mei (19) antwoordde Jordaan te hopen Dessing op i juni te ontmoeten. 

BalansBalans over mei 1942 

Inn de aprilbalans werd een gevaarlijke verknoping van contacten tussen de teams 
enn een streven bij SOE Dutch Section tot ontknoping daarvan geconstateerd. Van 
diee pogingen tot 'damage control' is vanaf begin mei 1942 geen spoor meer te 
vinden.. Het lijk t er eerder op dat SOE Dutch Section het bestaan van aparte cellen 
absoluutt wilde voorkomen. Het toppunt daarvan is de wijze waarop het afzetten 
vann de Beetroot-zgenten, Parlevliet en Van Steen, werd voorbereid, uitgesteld en 
laterr toch uitgevoerd. Daarmee wordt deze missie gekoppeld aan beide zenders: 
EbenezerEbenezer (Lauwers) én Trumpet (Jordaan). De waarschuwingen over beide zenders 
aann alle agenten tegen het dragen van de speciale Zwitserse horloges en het op 
gelijkee wijze aankondigen van volgende droppings, het hergebruik van afwerpter-
reinen,, de invoering van soortgelijke waarschuwingssignalen bij komende opera-
ties,, enzovoort, zijn andere voorbeelden van onnodig risicovol gedrag. Zeker als 
Londenn kon vermoeden dat een of beide zenders onder Duits toezicht stonden; 
voorr beide zenders waren er eind mei voldoende aanwijzingen in die richting. 

Watt Lauwers betreft hoeven die aanwijzingen hier niet herhaald te worden; hij 
hadd alweer veertien telegrammen zonder juiste check gezonden. Wat Jordaans 
zenderr betrof, waren er eind mei de volgende indicaties: 

 sinds 30 april werd Ras vermist en was er geen contact meer met Andringa; 
 op 3 mei meldde Jordaan wel dat Ras en Klooss {Leek) in veiligheid waren en 
datt hij laatstgenoemde nog diezelfde dag zou ontmoeten, maar of hij Ras' situatie 
zelff  constateerde en Klooss ook werkelijk ontmoette, blijkt niet uit de telegram-
men; ; 
 na 3 mei zond Jordaan (of zijn vervanger, die op 4 mei proefzond en op 6 mei 
geaccepteerdd werd) zonder security check, hetgeen direct door Londen gecorri-
geerdd werd: Jordaan moest betrokkene instrueren in het gebruik van de security 
checktcheckt Die 'vervanger' was natuurlijk een Duitser. De Londense 'berisping' is 
inn de Diary niet vermeld; SOE'S voormalige code-expert L. Marks plaatst dit 
incidentt in april en noemt de overtreder van de veiligheidsvoorschriften in 
Londenn bij naam;36 

 herstel van het contact met Andringa werd op 14 mei gemeld, maar deze had 
Dessingg niet kunnen vinden en vroeg nadere aanwijzingen; 
 ondanks die nadere aanwijzingen bleef Dessing onvindbaar; 
 de zwijgzaamheid van Baatsen {Abor) en het Z,^£-team (Klooss en Sebes). 

Verderr werd in mei afgeweken van eerder beleid, zonder dat daarvoor uit de 
stukkenn goede redenen blijken: 
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 vanaf mei werden agenten niet langer 'blind' gedropt; 
 door Londen werden twee in Nederland gerekruteerde marconisten geaccep-
teerd.. Dat was niet in overeenstemming met een eerdere beslissing van Londen 
opp Lauwers' voorstel uit januari 1942, om een voor hen beschikbare beroepsmar-
conistt direct in Nederland in te zetten. Londen wees dat voorstel van de hand; 
betrokkene,, J. Buizer, moest eerst voor training naar Londen oversteken.37 

TelegramwisselingTelegramwisseling juni 1942 - alle zenders onder Duitse regie 

EbenezerEbenezer - zender Catarrh-team (Lauwers/Taconis) 

Catarrh h 
Opp 3 juni {46) dankte Lauwers Londen voor de ontvangst van zes containers. Op 
66 juni (56) liet Londen weten op korte termijn behoefte te hebben aan een volledig, 
schriftelijkk rapport over de inzetbaarheid, expansiemogelijkheden en beschikbare 
opslagplaatsenn van de Gztarr/?-organisatie. Jordaan ontving dezelfde dag een gelijk 
verzoekk (25). Dezelfde dag liet Londen (57) weten dat men vanaf de 20ste weer 
voorradenn en nieuwe agenten kon verwachten. Op 15 juni (61) dankte Londen 
hett Catarrh-team voor zijn waardevolle hulp bij de Beetroot-operme en bij andere 
gelegenheden. . 

PotatoPotato (De Haas) 
Potatoo rapporteerde via Lauwers op 5 juni (47) dat dertien mannen in IJmuiden 
gearresteerdd waren; zij hadden Nederland op dezelfde wijze als destijds Ab' willen 
ontvluchten.. Op 9 juni vroeg Londen Lauwers (59) bij De Haas te informeren 
naarr diens mening over het beroep dat zijn oude vriend Han in bezet gebied het 
bestt als dekmantel zou kunnen gebruiken. Lauwers gaf antwoord op 25 juni (51): 
hett meest geschikt was het beroep van verzekeringsagent of iets dergelijks. 

Spinach/ParsnipSpinach/Parsnip (Buizer/Van Rietschoten) 
Londenn instrueerde Lauwers vervolgens op 14 juni (60) De Haas van de komst 
vann J. Buizer {Spinach) en J. van Rietschoten {Parsnip) op de hoogte te stellen; 
dezee zouden De Haas binnenkort op een bepaald adres opzoeken en De Haas 
moestt laten weten of dit adres nog bruikbaar was. De volgende dag liet Londen 
Lauwerss (62) weten dat Buizer, zodra deze zijn zaken op orde had, het radioverkeer 
vann De Haas zou verzorgen. Londen zou Potato (De Haas) nog laten weten wanneer 
dezee Spinach kon verwachten. Op 23 juni (64) meldde Londen dat Buizer en Van 
Rietschotenn vertrokken waren en dat De Haas snel moest laten weten of het 
contactadress nog steeds 'goed' was; een bevestigend bericht werd op 25 juni (50) 
doorr Lauwers verzonden. 

Ab:Ab: A. Homburg. 
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MarrowMarrow (Jambroes/Bukkens) 
Opp 14 juni (48) liet Lauwers Londen weten vanaf de 20ste gereed te zijn voor 
leveringenn op een nieuw afwerpterrein. Londen deelde de volgende dag mee (61) 
datt men zich pas vanaf de 23ste tussen 00.30 en 2.30 uur gereed moest houden. 
Opp 20 juni werd dit bericht aangevuld (65): men kon zes containers en twee 
parachutisten,, Jansen (Jambroes) en Smit (Bukkens), verwachten; de agenten 
zoudenn op weg geholpen moeten worden. Er was een afzonderlijk pakket voor 
SmitSmit (Bukkens) bij de lading, met daarin een zender en een oplader met accu's 
voorr De Haas. Op 25 juni vroeg Londen (66) Lauwers ervoor te zorgen dat Bukkens 
nogg enige dagen bij zijn team kon blijven, als deze dat zou willen. Lauwers 
antwoorddee diezelfde dag (51) bevestigend. 

Terwijll  op 27 en 28 juni (67 en 68) nog aanvullende instructies werden gestuurd, 
liett Lauwers de 27ste (52), onder dankzegging voor de nieuwe voorraden, weten 
datt alles in orde was en dat Bukkens voor enige tijd bij hen zou blijven. 

Operatie-FeatkerOperatie-Featker - aanslag op de zender Kootwijk 
Opp 5 juni had Lauwers (47) laten weten, dat zijn team zo spoedig mogelijk 
informatiee zou sturen over mogelijkheden Feather, een aanslag op het zendstation 
Kootwijk,, te kunnen uitvoeren. Op de vraag uit Londen van 15 juni (62) hoe het 
daarmeee stond, liet Lauwers de 24ste (50) weten dat zij de zaak hadden verkend 
enn gereed waren Feather uit te voeren. Zij zouden drie pylonen attaqueren zodra 
zijj  daartoe het signaal kregen. 

Londenn liet op 27 juni (67) weten, dat de actie enkele weken was uitgesteld;38 

Londenn zou hen tijdig waarschuwen. De eerste waarschuwing kwam op 21 juli 
19422 (77); Lauwers kreeg te horen dat de actie voorlopig op zeventien dagen na 
zijnn verjaardag* was gepland, maar alleen als hij daartoe een dag eerder een speciale 
boodschapp ontving. Nadat Lauwers op 22 juli (61) had laten weten de opzet te 
begrijpen,, liet Londen op de 29ste weten (82), dat Feather misschien eerder moest 
wordenn uitgevoerd. Daarom moest hij vanaf drie dagen voor de oorspronkelijk 
geplandee datum uitluisteren naar het speciale signaal. Op 3 augustus het Londen 
echterr weten (83) dat de actie voor enige tijd was uitgesteld. Drie dagen later, op 
66 augustus, kwam dan toch het signaal (86) om de actie bij de eerste de beste 
gelegenheid,, en hoe eerder hoe liever, uit te voeren. Op de 12de liet Lauwers weten 
(67)) dat de actie in de nacht van 9 augustus had plaatsgevonden, maar op een 
completee mislukking was uitgelopen. 

TrumpetTrumpet — zender Lettuce-team (Jordaan/Ras) 

CarrotCarrot (Dessing) 
Opp 4 juni (22) liet Jordaan weten geen contact met Dessing te hebben. Op 26 
junii  (26) droeg Londen hem op zijn contactpogingen voort te zetten: het Beet-

**  19 juli. 
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root-teamroot-team (Parlevliet/Van Steen) beschikte over alle nodige informatie (zie vervol-
genss onder Gilgal). 

Lettuce Lettuce 
Opp i juni (20) dankte Jordaan voor zes containers. Op 28 mei hadden zij geen 
verbindingg kunnen krijgen en dus Londens signaal niet gehoord. Zij bleven stand 
byby voor verdere zendingen. Londen (24) feliciteerde hen dezelfde dag met de 
geleverdee prestatie. Men zou vanaf 2 juni meer zendingen sturen. Jordaan ant-
woorddee op 4 juni (21) dat de nieuwe voorraden geborgen waren. Londen liet 
vervolgenss op 6 juni (26) weten dat de nieuwe stand £y-periode op de 20ste zou 
beginnenn en men een nieuwe afwerpplaats moest zoeken die voldeed aan de aan 
Parlevliett en Van Steen meegegeven richtlijnen. Verder bevatte het telegram ook 
instructiess over het doorgeven van kaartcoördinaten. 

Opp 11 juni (2)40 liet Jordaan weten na moeizame voorbereidingen klaar te zijn 
voorr het in ontvangst nemen van voorraden. Londen was blij dat te horen (5 aan 
Ras,, van 16 juni). Als het mogelijk was moesten zij bij Ras informeren naar 
beschikbaree terreinen en zo snel mogelijk een keuze bekend maken. Op 14 juni 
liett Jordaan weten (5) een betere plek gevonden te hebben en gaf de coördinaten 
door.. Londen kon die gegevens niet ontcijferen en vroeg 15 juni om herhaling 
(28).. Als het terrein geaccepteerd werd, moest men vanaf de 20ste tussen 00.30 
enn 02.30 uur gereed staan om zes containers en twee agenten, Jan en Piet (Buizer 
enn Van Rietschoten), op te vangen; de mannen moesten op weg geholpen worden. 

Jordaann gaf de gevraagde herhaling op 18 juni (3) en vroeg wanneer de zending 
tee verwachten was. Londen accepteerde het opgegeven terrein op 20 juni (30); het 
specialee signaal zou vanaf de 21ste, 17.30 uur, te horen zijn. Op 21 juni (31) zond 
Jordaann nog een correctie van het afwerppunt, dat door Londen niet begrepen 
werd.. Daarop gaf Jordaan nogmaals op 22 juni (27) de positie door, waarop Londen 
opp de 23ste (32) antwoordde dat zij op zijn signaal wachtte dat alles gereed was. 
Londenn stelde tevens voor de volgende lading eveneens naar dit terrein te zenden. 
Vanaff  de 28ste konden zes containers en de beide agenten verwacht worden. De 
agentenn moesten nader bericht afwachten, alvorens verder te reizen. 

Opp de 24ste (27) liet Jordaan weten dat de zes containers met moeite geborgen 
waren.. Buizer en Van Rietschoten hadden de afsprong overleefd, maar Buizer had 
zijnn enkel gekwetst; verder was alles in orde. Londen antwoordde op 25 juni (34) 
mett excuses. 

TurnipTurnip (Andringa) 
Opp 4 juni had Jordaan (22) laten weten dat Andringa's 'gevluchte' marconist* 
weerr was opgedoken en op de 7de zou zenden, zodat Londen hem kon testen. 
Londenn vroeg op 6 juni (61) of Andringa de eerder begraven zenders had kunnen 

Jordaanss telegram van 24 mei 1942 (18); zie aldaar. 
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bergen.. Daarop legde Jordaan op 9 juni (23) uit dat Andringa's marconist Mole-
naarss zender {Gilgal) gebruikte. Hij had op de 7de vergeefs geprobeerd contact te 
makenn en zou het opnieuw proberen. Op 9 juni (27) liet Londen Jordaan weten 
datt Andringa's marconist de 7de niet gezonden had, zodat hij niet getest had 
kunnenn worden (zie hierna Gilgal). Op de 17de volgde een telegram (29) aan 
Jordaan,, waarin hem werd opgedragen Andringa's nieuwe marconist, wiens pres-
tatiess overigens uitstekend waren, te instrueren in het gebruik van de identity check. 

Vanaff  half juni 1942 had Andringa dus een eigen marconist Gilgal. 

LeekLeek (Klooss/Sebes) 
Londenn vroeg op 6 juni (26) aan Trumpet (Jordaan) of deze wist waarom Klooss 
niett reageerde. Hij antwoordde op 9 juni (23) dat met Klooss alles in orde was; 
diee zou spoedig met zijn voorbereidingen klaar zijn en rapporteren. Op 20 juni 
werdd Jordaan (30) door Londen meegedeeld dat Klooss de voor hem bestemde 
telegrammenn uit Londen niet kon ontcijferen; ook moest hij hem informeren dat 
hijj  spoedig een zending kon verwachten.41 De plaats die Klooss had doorgegeven 
leekk over de grens te liggen of te ver oostelijk;*  Klooss werd gevraagd een ander 
terreinn op te geven. Jordaan beloofde op 22 juni (27) aanvullende gegevens te 
zullenn sturen. 

BeetrootBeetroot (Parlevliet/Van Steen) 
Opp 4 juni 1942 had Jordaan (22) Londen laten weten dat Andringa contact had 
mett Parlevliet en Van Steen. Londen vroeg Andringa via Gilgal (1) op 15 juni het 
Beetroot-teamBeetroot-team te feliciteren met hun uitstekende werk.42 

GilgalGilgal — zender Turnip (Andringa) 

Gilgal—Gilgal— de zender van de verongelukte Molenaar - kwam op 14 juni 1942 in de 
luchtt (1) en liet weten getracht te hebben vanaf de 7de contact te maken; men 
vroegg of Londen tevreden was met de prestaties. Londen antwoordde op 15 juni 
(1)) dat men de nieuwe marconist heel goed vond. Op de 14de liet Andringa via 
GilgalGilgal (1) ook weten dat hij de 'photographs (of instructions)' voor zijn zoektocht 
naarr Dessing van Beetroot (Parlevliet/Van Steen) gekregen had, maar nog steeds 
Dessingg niet had kunnen vinden; hij vroeg nadere instructies. Londen liet op 15 
junii  (1) aan Gilgalweten, dat zij kort geleden voor Dessing hadden laten omroepen" 

Misschienn betrof het hier een waarschuwingspoging van Klooss: 'over de grens', de verwijzing 

naarr Duitsland/Duitsers ligt voor de hand; was dat het geval dan heeft Londen de hint kennelijk 

niett begrepen. 

Viaa de BBC of Radio Oranje, waarschijnlijk. 
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datt Andringa hem bij de 'dame' zou zoeken;*  met deze dame moest hij in contact 
blijven.. Gevraagd werd uit te zoeken, of de betreffende 'dame' Dessing ooit al 
eenn keer ontmoet had. Andringa moest ook de cafés opnieuw proberen. 

Londenn liet in hetzelfde telegram (i) van 15 juni ook weten, gehoord te hebben 
datt Catarrh (Taconis) Andringa voorraden gaf. Maar Andringa moest proberen 
omm zelf zo spoedig mogelijk eigen voorraden uit Londen in ontvangst te nemen. 
Opp 16 juni (2) liet Gilgal weten, snel explosieven te willen ontvangen; hij gaf 
kaartcoördinatenn door, in de hoop dat Londen deze zou accepteren. Londen moest 
ookk geld sturen, evenals sigaretten en thee. Londen accepteerde op 18 juni (2) het 
opgegevenn terrein; men moest vanaf de 23ste, tussen 00.30 en 02.30 uur klaarstaan. 
Hett verzoek om geld wekte in Londen verbazing; Andringa had toch nog voor 
eenn paar maanden geld? Was dat niet het geval, dan moest het minimaal benodigde 
bedragg aan Londen doorgeven worden. 

Andringaa liet via Gilgal op 21 juni (3) weten dat hij de door Londen teruggelezen 
kaartcoördinatenn niet begreep. Zij zouden vanaf 16.00 u. naar het speciale signaal 
luisteren.. Londen liet de 23ste (3) weten dat de lading voedsel zou bevatten en 
enveloppenn in een speciaal gemerkte container. Als deze operatie goed verliep, 
hoee snel zou men dan een nieuwe operatie kunnen laten volgen? Londen zou dan 
tevenss een speciaal apparaat43 meezenden, waarvan Pijnackeren Vansittard(Beetroot 
-- Parlevliet en Van Steen) alles wisten. Met Gilgal (4) liet Andringa op 25 juni 
wetenn Jordaan gesproken te hebben; zij waren het eens over de landingsterreinen. 
Mett Pijnacker en Vansittard had hij zijn geldprobleem opgelost. 

Opp de 24ste liet Andringa (5) weten dat zijn helpers tevergeefs gewacht hadden. 
Zijj  hadden tussen 01.00 en 02.15 u. op grote hoogte een vliegtuig gehoord; de 
lichtenn hadden permanent gebrand. Zij zouden opnieuw op dezelfde plaats 
wachten,, zodra zij het speciale signaal hoorden; de daarop volgende zending kon 
echterr niet eerder dan drie nachten na de vorige gedropt worden. 

Opp de 27ste meldde Andringa (7) dat de zes containers geborgen waren en dat 
zijj  vanaf de 29ste het volgende 'bezoek' verwachtten. Londen feliciteerde hem op 
277 juni (4). Hij kon vanaf de 30ste zes nieuwe containers verwachten, plus een 
pakkett met een apparaat, waarvan het gebruik bij zijn helpers (Parlevliet en Van 
Steen)) bekend was. Dat apparaat mocht beslist niet in verkeerde handen vallen; 
hijhij  moest maatregelen nemen om het pakket zonodig te vernietigen. 

Inn de telegrammen (5 en 6) van 28 en 29 juni werden nog aanvullende instructies 
gezonden.. Andringa antwoordde op 20 juni (8) dat hij Londens aanwijzingen 
begreepp en vanaf 30 juni stand by was. 

Diee opdracht bracht met zich dat Andringa zich bij de 'dame' zou moeten kunnen legitimeren 

middelss de meegebrachte 'photographs (of instructions)'. Deze 'photographs', plus de zoektocht 

naarr Dessing, komen in de volgende paragraaf uitgebreid aan de orde. 
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BalansBalans over juni 1942 

Dee eerder vermelde vervlechting van missies en verbindingen ging ook in juni 
19422 door. Het hoogtepunt - of liever dieptepunt — werd bereikt toen op 15 juni 
dee missie-Marrow via Ebenezer werd aangekondigd en voorbereid: een heel nieuw 
project,, de opbouw van een geheim leger bestemd voor acties rond de invasie van 
West-Europa,, werd daarmee geknoopt aan een reeds langer bestaand sabotage-
circuit.. En wel een circuit dat vanwege die lange duur potentieel 'verdacht' diende 
tee zijn, als mogelijk door de Duitse veiligheidsdiensten gepenetreerd. 

Mett name voor deze laatste verknoping is, hoe men het ook wendt of keert, 
geenn zinnig argument te vinden: noch de schaarste aan vliegtuigen noch de 
wenselijkheidd voorraden mee te zenden woog op tegen de noodzaak zo'n belang-
rijkee nieuwe operatie af te schermen en te beveiligen tegen een mogelijke 'besmet-
ting'' door de al langer bestaande organisatie. Ook al omdat ook in de maand juni 
verontrustendee signalen niet ontbraken: 

 het onvindbaar blijven van Dessing ondanks de door het Beetroot-team meege-
brachtee nieuwe informatie, kennelijk een vertragingsactie van Andringa; 
 de 'afwezigheid' van Baatsen {Abor) 
 de 'zwijgzaamheid' van Klooss (Leek); 
 de 'bizarre' procedures rond de aanslag op de zender Kootwijk; de aanslag werd 
niett bevolen, men moest handelen als de goede gelegenheid zich voordeed, maar 
well  hoe eerder hoe liever! 
 de moeilijkheden bij het vinden en het correct opgeven van de coördinaten van 
afwerpp terreinen door Jordaan, Andringa en Klooss; 
 het plaatselijk werven van twee marconisten, waarvan er een, na een korte 
verdwijning,, plotseling weer opdook, terwijl de genoemde reden voor zijn 
verdwijning,, het afvoeren van de Nederlandse beroepsofficieren in krijgsgevan-
genschapp naar Duitsland, nog steeds gold. Ook deze marconist, werkend voor 
Andringa,, bleek niet op de hoogte van het bestaan en gebruik van de identity/ 
securitysecurity check. Via Jordaan moest hem deze kennis alsnog bijgebracht worden: 
eenn tweede kapitale inbreuk van dit soort op de veiligheid van de verbindingen.44 

 het volkomen onnodig informeren van Andringa dat Parlevliet en Van Steen 
alless wisten van een nieuw te zenden apparaat. 

Enn dit zijn alleen nog maar de in de Diary vermelde incidenten tot juli 1942. Een 
inspectiee van de rest van de Diary laat een voortzetting van de reeks incidenten 
zien.. Het zoeken in de soE-archieven bracht een document aan het licht dat het 
voorgaandee navenant onderstreept en aanvult. Het betreft een notitie van eind 
junii  1942, waarin vermeld wordt dat de agenten Van Rietschoten en Buizer bij 
hunn vertrek de opdracht kregen Lettuce (Ras) mondeling te informeren over de 
moeilijkhedenn die Londen had met het ontcijferen van de door Ras opgegeven 
kaartcoördinaten.. Moeilijkheden die Londen ook had bij het ontcijferen van 
berichtenn van Bob (Klooss) en Leo (Andringa). Daarom moest Ras contact met 
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beidenn opnemen en hun zeggen dat als zij hun conventional numbers ̂ vergeten 
waren,, zij Londen simpelweg moesten seinen: 'I have forgotten.' Bij ontvangst 
vann dat bericht zou Londen hen dan hun conventional numbers opnieuw in 
versleuteldee vorm laten weten, door er op Chinese wijze '33333' bij op te tellen.' 

Hett document meldt verder dat Buizer voor Jordaan een verzegelde enveloppe 
meenam,, waarin kopieën van diens code en gemaakte afspraken zaten en een 
papiertjee waarop stond 'NIET'VERGETEN27866'';46 dat berichtje betrof ongetwijfeld 
Jordaanss conventional number. Het gebruik dat de vijand van die informatie kon 
maken,, mocht die in zijn handen vallen, laat zich raden. 

Hett conventionalnumber'was immers, als het ware, het 'personeelsnummer' van 
dee agent, dat hij uit het hoofd had moeten leren en waarmee hij in vercijferde 
vormm Londen de sleutel voor de ontcijfering van ieder bericht toespeelde. Gebruik 
vann het juiste conventional number maakte dus het bericht leesbaar én identifi-
ceerdee de bron! Onjuist gebruik was, naast een foute of onjuiste security check, 
eenn tweede methode om alarm te slaan!47 

Tenn slotte staat in de Diary een laatste incident in deze reeks vermeld. Op 8 
septemberr 1942 rapporteerde een zekere captain Killic k van SOE Dutch Section 
aann Gubbins de stand van zaken betreffende de Gztarr/?-organisatie. Met betrek-
kingg tot de marconist van die organisatie (Lauwers) meldde hij : '...EBENEZER 

apparentlyy decoded his own messages but had transmission and reception carried 
outt by a third party whom he had recruited locally... '48 Afgezien van de mogelijke 
tegenspraakk met Lauwers' verklaringen, die zegt in die periode zelf nog geseind 
tee hebben, is het interessante van dit bericht dat Gubbins zélf begin september 
19422 over deze afwijking van de regels zonder toestemming van Londen werd 
ingelicht. . 

Dee toestemming voor vervanging van Ebenezer als marconist door een plaatselijk 
geworvenn vervanger werd pas op 21 oktober 1942 (99) door de Duitsers gevraagd 
enn door Londen, na het testen van de kandidaat (een Duitse beroepsmarconist, 
aangeduidd als 'TOM'), op 29 oktober afgewezen (135). De motivering van die 
afwijzingg luidde als volgt: 

... .his message had been understood but the reception was very difficult as the 
morsee was bad and the repetition of groups quite different from the original. 
Theyy could not therefore accept Tom at present. Could he get some practice 
andd try again later?4? 

Maarr vanaf november zat Lauwers toch niet meer zelf achter de sleutel; die werd 
voortaann door 'TOM' gehanteerd; Londen protesteerde kennelijk niet. 

Meerr uitleg over het gebruik van deze nummers en de Chinese wijze van optellen vindt de lezer 

inn hoofdstuk 8. 
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Georgee Dessing - Operatie- Carrot 

Dessingss aankomst in Nederland werd al op de eerste bladzijden van dit boek 
beschreven.. Hij sprong in de nacht van 27 op 28 februari 1942 uit het vliegtuig, 
datt later bij Hooghalen de eerste door de Duitsers geobserveerde wapendropping 
zouu uitvoeren. 

Dessingg landde veilig, maar op een verkeerde plek. Hij kwam terecht op een 
voorr particulieren verboden terrein achter de Jan van Schaffelaar-kazerne te Ermelo, 
waarinn ss-troepen gelegerd waren, en werd bij het verlaten van het terrein door 
Duitsee militairen gezien. Nonchalant een groet mompelend wist hij zijn eerste 
hinderniss te omzeilen; er zouden nog vele volgen.5° 

Dessingss marconist had vanwege het slechte weer niet willen springen, maar 
hijzelf,, veertien dagen eerder ook al boven Nederland, wilde niet opnieuw terug-
keren.. De marconist zou nu later komen; zijn komst zou met een bericht in code 
overr Radio Oranje gemeld worden. Men kon elkaar dan op de afgesproken plaats 
enn tijd treffen.51 

Inn het begin verliep alles voorspoedig. In Amsterdam kreeg Dessing, via een 
hemm in Londen verstrekt adres van de dames Lelie, vlot contact met de gezochte 
L.. van Looi. Als legitimatie toonde hij een foto van het dochtertje van Meyer 
Sluyser,, een in Londen wonende collega-journalist van Van Looi. Volledig geac-
cepteerdd werd hij pas toen er kort na zijn aankomst een brief van Sluyser uit 
Londenn arriveerde met aanvullende gegevens. 

Inn afwachting van de komst van zijn marconist begon Dessing aan de uitvoering 
vann zijn viervoudige opdracht: 
ii  de verkenning van de mogelijkheden een zeeroute naar Engeland te openen vanaf 

dee Zuid-Hollandse of Zeeuwse eilanden; 
22 het organiseren van de overkomst van een aantal belangrijke Nederlanders naar 

Engeland,, zoals dr. Colijn en minister Van Dijk; 
33 het leggen van contacten in sociaal-democratische en vakbondskringen met hulp 

vann de in die kringen ingevoerde Van Looi; 
44 het organiseren van sabotagekernen in de regio's Rotterdam en Dordrecht, 

voorall  in de scheepsbouw en scheepvaartsector.52 

All  spoedig liep dat werk ernstige vertraging op. De Zuid-Hollandse eilanden en 
Zeeland,, waar Dessings sabotageteams en de aanlanding van de zeeweg gepland 
waren,, bleken zonder speciale papieren volstrekt ontoegankelijk. Dat was het 
probleemm dat Laming in zijn eindrapport van november 1941 voorzien had. Het 
zouu tijd vergen dergelijke documenten te bemachtigen; intussen begon hij met 
hett aanwerven van manschappen en het verkennen van arwerpterreinen. Drie 

Oud-ministerr van Oorlog J.J.C, van Dijk . 

Besprokenn in hoofdstuk 5. 
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terreinenn werden geschikt bevonden, maar de coördinaten konden niet aan Londen 
doorgegevenn worden, omdat de radioverbinding ontbrak. De in maart over de 
radioo aangekondigde marconist was niet op de afgesproken plaats komen opdagen. 
Ookk in de weken daarna verscheen er niemand op de afgesproken tijd en plaats. 
Viaa de illegaliteit kreeg Dessing ten slotte te horen dat de verwachte man waar-
schijnlijkk bij zijn afsprong verongelukt was; er was in Overijssel een dode para-
chutistt gevonden. Hij zat dus zonder radiocontact en kon met zijn werk geen 
voortgangg maken. Wel leerde hij in de tussentijd Koos Vorrink kennen, die hem 
uitgebreidd over de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in bezet gebied 
informeerde.533 Vorrink zegde Dessing steun toe bij de uitvoering van zijn op-
drachten,, maar ging niet in op Dessings uitnodiging naar Engeland uit te wijken. 
Opmerkelijkk is dat Vorrink, die in die tijd contact had met de cm-agent De 
Jonge,, Dessings penibele situatie niet via De Jonges radioverbinding aan Londen 
heeftt laten doorgeven. 

Dessingg had de basis voor een vruchtbare samenwerking gelegd, maar door het 
ontbrekenn van een radioverbinding kon deze niet verder tot ontwikkeling gebracht 
worden;; Dessing wist wél van de geplande komst van nieuwe soE-agenten naar 
Nederland,, maar hij wist niet waar en hoe deze te bereiken. 

Halff  april kondigde Radio Oranje opnieuw de komst van een marconist aan, 
maarr ook deze verscheen niet. Dat spel herhaalde zich in mei, maar ditmaal zag 
Dessingg op de afgesproken plaats en tijd de agent Leo Andringa, die hij kende 
vann de opleiding. Maar omdat deze in gezelschap van een onbekende was én 
Dessingg hem niet verwachtte - Andringa was geen marconist - gaf hij geen blijk 
vann herkenning; ook Andringa reageerde niet. Na enige tijd vertrokken beiden, 
omm na een kwartier weer terug te keren. Een poging van Dessing om Andringa 
zonderr zijn begeleider te spreken te krijgen mislukte, maar Andringa slaagde er 
well  in Dessing in het voorbijgaan een waarschuwing toe te sissen: 'Ga weg, 
Gestapo!'54 4 

Naa dit incident werd nog tweemaal over de radio de komst van een marconist 
aangekondigd;; maar nooit kwam iemand opdagen. Ten slotte besloot Dessing, 
inn overleg met Van Looi en Vorrink, naar Engeland terug te keren om rapport 
uitt te brengen en om van daaruit de verbinding te herstellen. Op de terugweg 
namm hij voor de Nederlandse regering bestemde, gemicrofotografeerde documen-
tenn van Vorrink mee. Hij vertrok begin augustus 1942, kwam in september nog 
eenn keer in Nederland terug, vertrok opnieuw en kwam een jaar later in Londen 
aan. . 

Dee achtergronden en totstandkoming van Dessings missie en zijn verblijf in 
Nederlandd zijn bij de Enquêtecommissie uitgebreid voor het voetlicht gebracht.55 

Ikk zal die geschiedenis hier niet in detail herhalen, maar mijn verhaal toespitsen 
op: : 

 de Londense kant van de radioboodschappen die Dessing tot augustus in 
Nederlandd hielden. Als zijstap zal daarbij ook kort aandacht besteed worden aan 
hett fotootje waarmee Dessing zich legitimeerde en waarvan een kopie door de 
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Duitserss gebruikt werd om eind 1942 de kringen rond Vorrink te infiltreren; die 
kopiee was niet van Dessing afkomstig. Die infiltratie en de daarop volgende 
arrestatiee van Vorrink en anderen kreeg bijzonder veel aandacht van de Enquê-
tecommissie;56 6 

 Dessings terugreis, die gekenmerkt werd door lange wachttijden. Die werden 
primairr veroorzaakt doordat het Belgisch verzet, waarbij hij aanklopte, zijn 
verhaall  per radio in Londen wilde controleren, omdat Dessing zich niet voldoen-
dee kon legitimeren. In Londen reageerde men uiterst traag op de herhaalde 
verzoekenn van het Belgische verzet om uitsluitsel over Dessings bonafides. 
Gaandewegg werd de agent door zijn Belgische gastheren dan ook meer en meer 
gewantrouwd. . 

Dessingss terugreis wordt in dit hoofdstuk niet meer behandeld. Die draad wordt 
weerr opgepakt en uitgewerkt bij de beschrijving in hoofdstuk 8 van de activiteiten 
vann de soE-afdeling Clandestine Communications, verantwoordelijk voor ont-
snappingslijj  nen voor soE-agenten in West-Europa. 

Dee radioboodschappen 
Inn een bijdrage van Van Looi aan een in 1948 verschenen pamflet over Vorrink 
leestt men in de beschrijving over de contacten met Dessing, alias Gerrit van den 
Broek,Broek, dat deze steeds op de 10de, 11de en 12de van de maand over Radio Oranje 
inn codebericht de komst van een marconist kreeg aangekondigd. Dat gebeurde in 
totaall  vijf keer; voor het eerst in maart en voor het laatst in juli 1942.57 

Hett eerder vermelde, geparafraseerde telegrammateriaal geeft aan wat er vanuit 
Nederlandd in het tijdvak maart - juni 1942 over Dessing tot Londen doordrong.*8 

Diee gegevens worden hier nog eens, aangevuld met in Londen bekende informatie, 
samengevatt en vergeleken met de omroepberichten zoals ze door Van Looi zijn 
beschreven.. Dat levert het volgende beeld op: 

 maart 1942: de War Diary maakt melding van de succesvol verlopen dropping 
vann George Dessing op 27 februari; twee dagen eerder heeft men het in Londen 
zoo geregeld dat Dessing een beperkt aantal berichten zal kunnen versturen via 
dee zender van Molenaar, de marconist van Andringa;59 

 april 1942: het verslag meldt op de 14de de ontvangst van een telegram van Jor-
daan,, waarin de dood van de op 28 maart met Andringa afgesprongen marconist 
Molenaarr gemeld wordt. Op de 15de geeft Londen aan Andringa instructie 
Dessingg op te zoeken en hem met de marconist Lauwers in contact te brengen; 
Andringaa moet daarna het contact met Dessing verbreken. De 24ste, respectie-
velijkk de 29ste laat Jordaan weten dat zij Lauwers niet hebben kunnen vinden, 
maarr dat Andringa de volgende maand zal proberen Dessing te ontmoeten. Het 
verslagg meldt verder de geplande uitzending van de agent Van Rietschoten en 
dee marconist Van Hemert naar Dessing, in juni 1942. Mocht Dessing verloren 
zijn,, dan moest Van Rietschoten diens taak overnemen; 
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 mei 1942: de Diary meldt dat Jordaan op de 14de laat weten dat Andringa Dessing 
niett heeft kunnen vinden en instructies vraagt, die Londen dezelfde dag zendt: 
'zoekk in een bepaald café.'*  De 25ste informeert Londen opnieuw naar Dessing, 
waaropp Andringa op de 30ste via Jordaans zender antwoordt dat hij hem op 1 
junii  hoopt te treffen. 
 juni 1942: in de Diary staat dat Jordaan op de 4de laat weten, dat men nog steeds 
geenn contact met Dessing heeft. Londen antwoordt dan op de 6de dat het zoeken 
moett doorgaan en dat de binnenkort te zenden Beetroot-agemen de nodige 
informatiee mee zullen brengen. Andringa laat dan op de 14e weten, dat: 

' . ... he had received the photographs (of instructions) from Beetroot but still 
couldd not find Carrot and he asked what he should do'. Londen antwoordt de 
15dee dat, ' ... they had recently broadcast in order to tell Carrot that he (Andringa) 
wass seeking him with the 'lady' with whom he was to keep in touch. It was asked 
whetherr this lady had never met Carrot. Turnip (Andringa) was to try the cafés 
again.' ' 

 juli  1942: het verslag meldt slechts Londens telegram van 4 juli bestemd voor 
Andringa,, waarin deze opnieuw verzocht wordt Dessing bij de 'lady' op te 
zoeken;600 een reactie op dat telegram wordt niet vermeld. 

Dee naam Dessing {Carrot) zal nog regelmatig in de latere telegrammen opduiken, 
voorr het eerst weer in september 1942. In hoofdstuk 8, waar ik Dessings terugreis 
naarr Londen analyseer, kom ik op dat materiaal terug. 

Opp basis van het voorgaande kunnen de herhaalde boodschappen aan Dessing 
inderdaadd begrepen worden als pogingen van SOE Dutch Section om de agent via 
Andringaa in contact te brengen met een andere marconist, nu de eigen man was 
verongelukt. . 

Eenn tweede conclusie betreft de eerder aangekondigde zijstap. Op basis van de 
hierbovenn aangehaalde telegramtekst van 14/15 juni stel ik vast, dat de tweede foto 
vann Meyer Sluysers dochtertje — waarmee de collaborateur Van der Waals erin 
slaagdee eind 1942 tot Vorrink door te dringen, met diens arrestatie in april 1943 
alss gevolg6' — meegebracht is door de twee Beetroot-agenten, Parlevliet en Van 
Steen.. Die photographs (of instructions) waren bedoeld voor Andringa, die steeds 
liett weten Dessing maar niet te kunnen vinden. Dat leid ik af uit het woord 
photographsphotographs in combinatie met de instructies aan Andringa Dessing bij de 'lady' 
tee zoeken; bedoeld zal zijn 'ladies'. Zo wordt die boodschap ook door Van Looi 
weergegeven:: 'Wij zullen u bij de dames zoeken', waarmee de dames Lelie in 
Amsterdamm bedoeld waren. 6l Andringa moest zich met die photographs bij de 

Jordaann en Andringa waren inmiddels gearresteerd. 
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damess Lelie op dezelfde wijze legitimeren als Dessing indertijd: met een fotootje 

vann Marijke Sluyser. 

Conclusies s 

Opp basis van het voorgaande zou men op het eerste gezicht kunnen stellen dat 
dee vermelde incidenten temeer het gelijk bevestigen van degenen die menen dat 
hett Englandspiel het gevolg is geweest van ernstige fouten, zelfs blunders van SOE. 
Maarr de gesignaleerde, tussen maart en juli 1942 toenemende samenhang binnen 
dee reeks beschreven incidenten lijk t aan een dergelijke interpretatie meer en meer 
dee realistische grondslag te ontnemen. 

Wantt waar sprake is van een dergelijke absurde en ongeloofwaardige vervlechting 
vann voorvallen, met een duidelijk omslagpunt in de ontwikkelingen in mei 1942, 
resterenn maar twee mogelijke oorzaken: 

 het toeval in de vorm van een ongelooflijke keten van toevalligheden, waarbij 
ookk alles mis ging wat er mis kon gaan; of 
 een gestuurde actie op hoog niveau. 

Dee 'ernstige fouten/blunders'-hypothese is met geen van beide mogelijkheden in 

tegenspraak. . 

Eenn tweede conclusie is dat de hier besproken Nederlandse agenten waarschijnlijk 
niett slechts hun security check niet hebben prijsgegeven, maar in hun benarde 
positiee óók hebben getracht Londen bij voortduring van hun werkelijke positie 
opp de hoogte te stellen. Met name Andringa springt hier in het oog met zijn 
voortdurendee weigering Dessing te 'vinden'. 

Tenn derde kan worden vastgesteld dat het na de oorlog gepresenteerde beeld van 
dee agent Dessing herwaardering behoeft; de man is duidelijk door de Radio 
Oranje-telegrammenn in Nederland vastgehouden; er was geen sprake van gebrek 
aann initiatief of ondernemingslust. We zullen zien of in de analyse van zijn terugreis 
naarr Engeland in hoofdstuk 8 dat positieve beeld van de agent wordt bevestigd. 

Tenn slotte: één stukje van de puzzel gevormd door Van der Waals' infiltratie van 
dee kringen rond Vorrink/Nationaal Comité in i942/i94363 ligt op zijn plaats: de 
kopiee van het fotootje waarmee Van der Waals zich bij Vorrink als agent 'bewees' 
werdd meegebracht door de leden van het Beetroot-tea.m, Parlevliet en Van Steen, 
enn was bestemd voor Andringa, als middel om zich bij zijn speurtocht naar Dessing 
opp diens oorspronkelijke aanloopadres in Amsterdam te kunnen legitimeren. 
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