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HOOFDSTUKK  J 

Plann voor Holland 

Inleiding g 

Winstonn Churchill en zijn hoogste militaire adviseur, generaal Sir Alan Brooke,* 
warenn voorstander van 'the classical strategy whereby the power superior at sea 
usess its mobility to compel the enemy superior on the major landfront to disperse 
hiss forces in order to meet attacks at points favourable to the assailant'.1 De hele 
oorlogg door zou deze op omsingeling en verrassing gerichte strategie het Britse 
denkenn blijven beheersen. Vanaf het voorjaar van 1942 stond dit denken echter 
toenemendd onder invloed van Amerikaanse ideeën over een efficiënte, bedrijfs-
matigg geplande oorlogvoering. Beide grootmachten slaagden er in de loop van de 
oorlogg niet in deze doctrines geheel in lij n te brengen. Gelet op het verschil in 
politiekee belangen was dat ook een vrijwel onmogelijke opgave.2 Wel bleef het 
eenn bron van veel misverstanden en ongenoegens bij de respectieve achterbannen. 

Dee PEC en het Koninkrijk relateren het Plan voor Holland aan de geallieerde 
militairee plannen. Inhoud, doel, tijdstip en tempo van invoering van het Plan 
zoudenn door de geallieerde plannen voor de jaren 1942/1943 zijn bepaald. Om vast 
tee stellen of die relatie inderdaad gelegd kan worden, zullen hierna de achtergronden 
vann deze geallieerde plannen in grote lijnen geschetst worden.3 

PolitiekePolitieke en militaire ontwikkelingen — strategie 

Groot-BrittanniëGroot-Brittannië en de Verenigde Staten 

Dee strategisch belangrijkste ontwikkelingen in 1941 waren de toetreding van de 
Russenn en Amerikanen tot het geallieerde kamp én het vastlopen in december 
19411 van de Blitzkrieg in het oosten, het echec vóór Moskou. In mentaal opzicht 
betekendenn deze gebeurtenissen, ondanks succesvolle Japanse offensieven diezelfde 
maandd in het Verre Oosten, een keerpunt in de oorlog. Engeland vocht niet langer 
alleen.. Amerika's rijkdommen aan mensen en materieel kwamen op grote schaal 

A.F.. Brooke [883-1963, Sir Alan Brooke sedert 1940, Chief of The Imperial General Staff van 

1941-1946,, Viscount Alanbrooke in 1946. 
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voorr de oorlogsvoering beschikbaar. Bovendien waren de alsmaar voortrollende 
Duitsee legers voor het eerst afgestopt. Het geloof in de Duitse onoverwinnelijkheid 
wass gebroken; een invasie van Engeland niet langer een reële bedreiging. In het 
Britsee kamp werd weer over het hernemen van het initiatiefin het westen gedacht. 
Datt voorzichtige optimisme werd zeker gestimuleerd door de Britse successen in 
dezelfdee maand in Libië - toen Cyrenaica - waar de Italianen praktisch werden 
verdreven.. Dat dwong Hitler de Italianen met Rommels Afrikakorps te hulp te 
komen.. 1942 zou voor de geallieerden overigens nog heel wat tegenslagen in petto 
hebben.4 4 

Doorr de toetreding van de vs tot het geallieerde kamp kwamen grote personele 
enn materiele hulpbronnen ter beschikking. Maar dat betekende ook dat de Britten 
opp den duur hun regie van de oorlogsvoering met de Amerikanen zouden moeten 
delen.. Dat zou ongetwijfeld van invloed zijn op de te volgen strategie en conse-
quentiess hebben voor de toekomstige positie van het Britse imperium in de wereld. 
Hett lag dus voor de hand dat de Britten alles zouden doen om de Amerikanen 
vann de juistheid van hun strategische visies te overtuigen en om het Amerikaanse 
strevenn naar invloed op het beleid zoveel mogelijk naar Britse behoeften te 
kanaliseren.. De onvermijdelijke botsingen kwamen eerder dan verwacht. In de 
periodee april tot juli 1942 werd een eerste confrontatie over de te volgen strategie 
tussenn beide wereldmachten uitgevochten.Voor beide landen was Duitsland de 
primairr uit te schakelen vijand. Op grond van de hierboven beschreven strategische 
principess wilden de Britten dat land door blokkades, bombardementen, subversie 
enn hulp aan Rusland zó verzwakken, dat de finale afrekening kans op succes bood. 
Mett die benadering hadden de Amerikanen zich overigens nog in december 1941 
akkoordd verklaard.5 Bij nadere bestudering van het probleem vonden zij echter 
eenn geconcentreerde, massale aanval in West-Europa, met Groot-Brittannië als 
uitvalsbasis,, de betere optie. Twee belangrijke factoren waren daarbij voor de vs 
doorslaggevend.. Ten eerste was er de politieke noodzaak snel troepen in Europa 
inn te zetten, omdat deze anders vrijwel zeker onder druk van de publieke opinie 
inn de Verenigde Staten tegen Japan gebruikt zouden moeten worden. Ten tweede 
boodd een Tweede Front in Europa Rusland de meest effectieve hulp. Rusland 
moestt kost wat kost voor het geallieerde kamp behouden blijven; daarover waren 
dee Britten en Amerikanen het eens. Ruslands aanwezigheid in het Verre Oosten 
wass voor Amerika in de strijd tegen Japan van groot belang. Voor de Britten, bij 
wiee Ruslands uitval in de vorige oorlog nog vers in het geheugen lag, was Ruslands 
westfrontt strategisch van meer belang: niet alleen met het oog op het behoud van 
dee Kaukasus vanwege de daar gelegen olievelden, maar meer nog als grendel op 
dee mogelijk Duitse uitvalspoort naar het voor de Britten strategisch zo belangrijke 
Midden-Oosten.. De Middellandse Zee en het Suezkanaal vormden immers de 
onmisbaree schakel van dat gebied met het moederland. In eigen kring lanceerden 
dee Britten al op 2 januari 1942 een 'outline plan for landing a force on the Continent 
inn the final fase'. Met die laatste fase werd de uitzichtloze situatie bedoeld, waarin 
Duitslandd zou proberen een totale nederlaag te voorkomen. Het plan hield een 
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snellesnelle opmars naar het Roergebied in, met een legermacht van ruim twaalf divisies. 
Maarr naar zich liet aanzien, zou die slotfase pas tegen de vroege zomer van 1943 
intreden.. Tijdens de bespreking door de Chiefs of Staff van dit als 'nuttig' 
beoordeeldee plan, plaatste Brooke de opmerkelijke kanttekening: 'We should be 
preparedd to act on an earlier date ... .even though such an opportunity might now 
seemm remote.' Besloten werd het plan derhalve doorlopend aan te passen en 
periodiekk bij te stellen. Vervolgens concentreerden de Britse stafdiscussies zich 
vanaff  februari 1942 op grond van aanhoudende Russische successen meer en meer 
opp een eventuele Britse invasie van het continent, als beste steun aan de Russen. 
Wantt de ontwikkelingen aan het Duits-Russische front zouden in de komende 
zomerr wel eens beslissend kunnen zijn.6 

Juistt op het moment dat de Britse Chiefs of Staff op 8 april die discussie hadden 
afgesloten77 met de conclusie dat zo'n invasie in 1942 niet haalbaar was, arriveerden 
dee Amerikaanse generaal G. Marshall en de afgezant van president Roosevelt, 
Harryy Hopkins, in Londen.8 Zij brachten plannen mee voor een geconcentreerde 
landingg in Frankrijk in 1943, in combinatie met een invasie op kleinere schaal in 
1942.. Die laatste operatie zou uitgevoerd moeten worden als: 

 het uitvallen van Rusland dreigde, óf 
 de Duitse troepenmacht in West-Europa als gevolg van Russische successen sterk 
gereduceerdd werd.9 

Frankrijkk was als doel gekozen, omdat alleen daar de voor de invasie onmisbare 
luchtdekkingg vanuit Engeland gegeven kon worden. In deze plannen werd de 
opbouww van een Amerikaanse troepenmacht in Engeland aangeduid met de 
code-naamm Bolero, de invasie in 1943 met Round Up en de eventuele 'noodgreep' 
inn 1942 met Sledgehammer. 

Bijj  een invasie in 1942 zouden echter voornamelijk Britse troepen het spits 
moetenn afbijten, want er zouden dan nog te weinig Amerikaanse troepen in 
Engelandd zijn. Voor de Britten, met de slachtvelden uit de vorige wereldoorlog, 
diee de meeste Britse oorlogsleiders uit eigen ervaring kenden, voor ogen, was dat 
onaanvaardbaar.. De Britse Chefs van Staven accepteerden wél Round Up in 1943, 
maarr voor Sledgehammer stelden zij zulke stringente voorwaarden, dat er eigenlijk 
sprakee was van een beleefde, maar duidelijke weigering. De verovering van een 
bruggenhoofdd op het continent in de zomer van 1942 zou alleen dan worden 
uitgevoerdd als én de gelegenheid gunstig was én er voldoende zee- en luchtdekking 
gegevenn konden worden.10 Op 29 april 1942 ging het Britse kabinet met deze 
voorstellenn akkoord. Twee weken later ontving SOE zijn Tweede Aanwijzing van 
dee Britse Chiefs of Staff.11 Over die sterk geclausuleerde uitvoering van Sledge-
hammerhammer zouden van mei tot augustus 1942 nog heel wat misverstanden ontstaan, 
dann wel gecreëerd worden. De directe aanleiding was het bezoek van de Russische 
ministerr van Buitenlandse Zaken V. Molotov aan Londen en Washington in mei 
1942.. Hij deed een uiterste oproep aan de geallieerden om nog datzelfde jaar een 
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Tweedee Front op het continent te openen. In Londen werd hem op 20 mei 
meegedeeldd dat dat in 1942 niet mogelijk was, wél in 1943. In Washington vond 
Molotovv meer gehoor voor zijn pleidooi, met name bij president Roosevelt, aan 
wiee er veel aan gelegen was de Russen in de strijd te houden. Ondanks het advies 
vann generaal Marshall om geen jaartal te noemen, liet Roosevelt over deze bespre-
kingenn toch melden, dat: 'In the course of the conversations full understanding 
wass reached with regard to the urgent task of creating a Second Front in 1942.' 
Overr de inhoud was met de Britten geen overleg gepleegd. Molotov had dus, toen 
hijj  op zijn terugreis Londen weer aandeed, een sterke troef in handen, waarmee 
hijj  Churchill voor het blok zette. Deze antwoordde echter diplomatiek dat hij 
blijj  zou zijn als in 1942 gedaan kan worden wat voor 1943 gepland was, als de 
omstandighedenn dat toelieten. Roosevelts 'toezegging' is door de Russen publicitair 
bekwaamm uitgebuit. Britse pogingen deze zaak voor Moskou in een juister per-
spectieff  te plaatsen, liepen op niets uit.'2 In wezen werd er in die periode een 
principieell  verschil van mening tussen de Britten en Amerikanen uitgevochten 
overr de wijze waarop de As-mogendheden ten val gebracht moesten worden. Zoals 
gezegdd poogden de Britten met een flexibele strategie van uitputting, ondermijning, 
demoraliseringg en misschien met hulp van binnenuit (zoals in 1918 was gebeurd), 
dee condities voor de beslissende slag te creëren. De zich van hun kracht bewuste 
Amerikanenn 'fabriceerden' zelfde voorwaarden voor hun succes en baseerden die 
opp een rigoureuze planning van benodigde mankracht en materieel voor die slag, 
binnenn een strak tijdschema. Dat was, volgens hen, de enige juiste aanpak omdat 
hett pleit uiteindelijk toch door massale landlegers moest worden beslecht. 

Watt beide grootmachten daarnaast meer en meer verdeeld hield, waren de 
achterliggendee bedoelingen met Duitsland en Europa na afloop van de oorlog. 
Diee verschillen van inzicht werden in laatste instantie gevoed door nationale 
ambitiess met betrekking tot de eigen positie in de naoorlogse wereldorde.'3 

Vann 18 tot 27 juli 1942 vonden opnieuw uitgebreide besprekingen plaats tussen 
dee Amerikanen en Britten over de te voeren strategie. Het resultaat viel voorlopig 
uitt in het voordeel van de Britten. Op 24 juli werd het Britse plan voor de invasie 
inn Noord-Afrika in het najaar van 1942, Torch, geaccepteerd. Daar zou het beloofde 
Tweedee Front gevormd worden. Daarmee werd in principe tevens gekozen voor 
eenn 'defensive encircling line of action for the Continental European Theatre'. In 
datt gebied werden alleen blokkades en bombardementen uitgevoerd. De Ameri-
kanenn concludeerden direct dat die keuze ook betekende dat Round Up niet meer 
inn 1943 uitgevoerd zou kunnen worden.'4 Churchill verzette zich tegen dat idee. 
Hoewell  Torch de troepenopbouw in Groot-Brittannië, Bolero, ongetwijfeld zou 
vertragen,, was er volgens hem geen sprake van het ten gunste van Torch opgeven 
vann Round Up in 1943. Die troepenopbouw moest gewoon doorgaan om zo snel 
mogelijkk een Tweede Front in Europa te kunnen vestigen. De voortgaande 
concentratiee van Amerikaanse troepen in Engeland zou tevens veel Duitse troepen 
inn het westen binden, als Torch van start ging. Op 27 juli 1942 zond hij Roosevelt 
eenn telegram van die strekking: 
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Wee must establish a second front this year and attack at the earliest moment. 
Ass I see it this second front consists of a main body holding the enemy pinned 
oppositee 'Sledgehammer' and a wide flanking movement called Torch.15 

Maarr aan zijn eigen Chiefs of Staff had Churchill op 23 juli al laten weten dat hij 
dee mogelijkheid dat de flankaanval {Torch) de hoofdaanval zou worden niet 
uitsloot.166 De kritiek van het Britse kabinet, op 24 juli , dat niet duidelijk was of 
nuu tot de uitvoering van Torch dan wel van Round Up werd besloten, pareerde 
hijj  met: 

bothh the British and the United States Chiefs of Staff believed that it was 
unlikelyy that 'Round Up' would be carried out in 1943, and that unless this 
expectationn was falsified by events later in the present year 'Torch' held the 
field.field.11? ? 

Langg werd de schijn opgehouden dat het mogelijk zou zijn beide operaties, Torch 
enn Round Up, gelijktijdig of kort na elkaar uit te voeren.18 Op 31 december 1942 
werdd de Amerikaans-Britse strategie met betrekking tot Duitsland in een War 
Cabinett Report nog eens kort als volgt samengevat: 

opp dit moment kan Noordwest-Europa als een machtig fort worden be-
schouwd,, dat alleen na passende voorbereidingen te bestormen is. Daarop de 
aanvall  openen, voordat de situatie rijp is, is zinloos en rampzalig, vernietigt 
hett moreel in bezet Europa en helpt Rusland niet. Wij kunnen nog niet genoeg 
strijdkrachtenn inzetten om het Duitse leger in Frankrijk en de Lage Landen 
tee verslaan; de vijand kan snel een overmacht achter de sterke kustverdediging 
tegenn ons samentrekken.'9 

Opp basis van het voorgaande kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het 
eenn te eenvoudige voorstelling van zaken is om in de jaren 1942 en 1943 te spreken 
vann één geallieerd militair beleid. Elke partner poogde de aan de buitenwereld 
gepresenteerdee afspraken zoveel mogelijk naar eigen ambitie in te vullen. Wat de 
Brittenn betreft, werd na juli 1942, althans op het hoogste niveau, meer en meer 
duidelijkk dat de noodzaak om in 1942 en 1943 in West-Europa Secret Armies voor 
werkelijkee militaire acties in te zetten met de dag afnam. Tenzij er misschien 
andere,, politiek getinte opties waren; een revolte in Duitsland, bijvoorbeeld. Na 
augustuss 1942 kunnen Secret Army-operaties in West-Europa beschouwd worden 
alss bijdragen aan militaire schijnmanoeuvres ter binding van Duitse troepen in 
hett westen. Pas met de benoeming van het opperbevel voor het invasieplan 
Overlord,Overlord, eind december 1943, wordt de kans op daadwerkelijke inschakeling van 
dezee verzetseenheden weer reëel. Onduidelijk blijf t in hoeverre het soE-kader van 
dee schijninzet van haar Secret Army-orgamsatïe op de hoogte was. Haar sabotage-
actiess waren wel degelijk gericht op het toebrengen van zoveel mogelijk schade. 
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Nederland Nederland 

Ookk de diverse regeringen in ballingschap poogden bij de toetreding van de 
Verenigdee Staten tot de oorlog hun invloed op de te voeren strategie en de komende 
invasiee te vergroten. Op 13 april 1942 pleitte de Poolse generaal W. Sikorski bij 
Churchilll  voor de oprichting van een Geallieerde Generale Staf die de komende 
operatiess diende te plannen en te sturen. Churchill verwees deze zaak door naar 
dee Britse Chiefs of Staff. Deze machtigden hun voorzitter, generaal Brooke, op 6 
meii  1942 Sikorski's voorstel in een memorandum af te wijzen. Als officiële reden 
werdd vermeld dat SOE al deed wat de voorgestelde 'geallieerde staf zou kunnen 
doen.. Brookes memorandum werd aan alle betrokken regeringen ter hand gesteld. 
Eenn afschrift werd op 2 juni 1942 aan minister van Marine Furstner gezonden.20 

Opp grond van dit document protesteerde Furstner later schriftelijk bij de Enquête-
commissiee tegen de zijns inziens voorbarige conclusies in het Vierde Commissie-
verslag.211 Daarin werd vastgesteld dat kolonel De Bruijne niet die steun van de 
Nederlandsee regering zou hebben gekregen, die hij had mogen verwachten en dat 
hett memorandum in kwestie bij de uiteindelijke beslissing om met SOE in zee te 
gaann geen rol gespeeld zou hebben.11 

Uitt die protestbrief en een bijgevoegd 'Amice'-briefje aan minister-president 
Gerbrandyy blijkt tevens dat Brookes memorandum ook diende om een via Lord 
Selbornee door Gerbrandy en Furstner overgebrachte wens van de Nederlandse 
regeringg om gezamenlijk de voorgenomen agentendroppings enz. uit te voeren, 
aff  te wijzen.23 Blijkens die stukken werd De Bruijne bij de onderhandelingen op 
regeringsniveauu niet eens betrokken. 

Furstnerr schreef de Commissie dat hij dat memorandum eerst op 29 maart 1950, 
duss na de verhoren van Gerbrandy, De Bruijne en hemzelf, had kunnen toesturen. 
Nuu daaruit duidelijk bleek dat in juni 1942, niet alleen bij de SOE, maar ook bij 
dee hoogste Britse oorlogsleiding niets viel te bereiken op het vlak van samenwerking 
bijbij  uitzending van agenten naar Nederland, had de Commissie bedoelde conclusies 
nooitt alleen mogen baseren op het oordeel van De Bruijne; men had Gerbrandy 
enn hem opnieuw moeten oproepen. 

Inderdaad,, waarom heeft de Commissie dat overleg op regeringsniveau met 
Selbornee in tweede instantie niet grondiger uitgezocht? 

Duitsland Duitsland 

Hett vastlopen van de Blitzkrieg voor Moskou en de oorlogsverklaring van Hitler 
aann de Verenigde Staten schiepen weer kansen voor het militair en burgerlijk 
verzett in Duitsland,24 kortweg aangeduid met de term Widerstand of Schwarze 
KapellenKapellen Door de succesvolle veldtocht in het westen en de oorspronkelijk goed 
verlopendee aanval op Rusland vond deze verzetsbeweging in 1940/1941 nauwelijks 
gehoorr voor haar opvatting dat Hitler en de nazi's Duitslands ondergang bete-
kenden.. Toen echter eind 1941 de Duitse zegekar, althans voorlopig, tot stilstand 
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wass gebracht, werden bepaalde kringen weer ontvankelijk voor kritische geluiden. 
Beginn 1942 begon in ieder geval de militaire vleugel van deze Widerstand opnieuw 
hett uitschakelen van Hitler en de nazi-top voor te bereiden; een heropleving van 
pogingenn die al in 1938 waren begonnen.26 De commandant van het territoriale 
legerr in Duitsland, het reserveleger, kreeg opdracht de bestaande plannen voor 
hett mobiliseren van reserves ter aanvulling van de fronttroepen zo aan te passen 
datt die eenheden ook ingezet zouden kunnen worden om eventuele woelingen of 
opstandenn onder de ongeveer vier miljoen buitenlandse (dwang)arbeiders in het 
landd de kop in te kunnen drukken, om zo het Reich binnenlands te beveiligen. 
Dezee plannen, onder de codenaam Walküre, waren in oktober 1942 gereed. Onder 
diee officiële benaming werden die plannen echter door leden van het militaire 
verzett zodanig uitgewerkt, dat daarmee tevens Hitlers machtsbasis in Duitsland 
konn worden uitgeschakeld. In die opzet kreeg de oppositie tegen Hitler door 
middell  van eenheden van het thuisleger de macht om in een overgangsfase de 
Duitsee maatschappij effectief te controleren en gezag af te dwingen. Deze speciale 
gevechtseenheden,, ter grootte van een regiment, waren getraind, bewapend en 
zodanigg op sleutelposities binnen het Reich gestationeerd, dat zij zelfs waren 
opgewassenn tegen de ss, de Schutz Staffel van de Partij.27 

Menn mag aannemen dat de Britten redelijk van de plannen van de Duitse 
WiderstandWiderstand op de hoogte waren.28 Dr. C. Goerdeler, hoofd van het burgerlijk 
verzett tegen Hitler, heeft in april 1942 de plannen van zijn organisatie in Stockholm 
besprokenn met Jacob en Marcus Wallenberg, de Zweedse internationale bankiers 
diee voor zaken vaak naar zowel Duitsland als Engeland reisden. Dat was bekend 
zowell  bij Churchill als bij Stewart Menzies, het hoofd van M16.29 Of de Britten 
ookk van de Walküre-plannen en het voorgenomen gebruik daarvan door het 
Duitsee verzet op de hoogte waren, is niet bekend. In de officiële Britse en Duitse 
literatuurr valt slechts sporadisch iets over de zaak te lezen en 1942 vormt, wat dat 
betreft,, een blanco bladzijde. De Walküre-plannen in hun driedubbele rol worden 
meestall  in terugblik vanaf de mislukte aanslag op Hitler van juli 1944 tot 1943 
beschreven.. Vast staat wel dat het gebruik van eenheden van het thuisleger voor 
hett neerslaan van binnenlandse verstoringen inderdaad al in 1942 besproken werd.30 

Doorr de eenzijdige aandacht voor Stauffenbergs aanslag in 1944 is er relatief weinig 
bekendd over pogingen Hitler al eerder, in 1942/1943, uit te schakelen, de mogelijke 
inzett van het reserveleger daarbij en in hoeverre de geallieerden daarvan op de 
hoogtee waren.3' 

Inn 1942 waren er meer contactpogingen tussen het Duitse verzet en Groot-Brit-
tannië.. Het meest bekend zijn de contacten gelegd door dr. W. Visser 't Hooft, 
secretaris-generaall  van de Wereldraad van Kerken te Genève, en de bisschop van 
Chichester,, G. Bell. Visser 't Hooft bezocht in mei 1942 Londen en overhandigde 
Sirr Stafford Crips, Lord Privy Seal in Churchills regering, een memorandum 
namenss het Duitse burgerlijk verzet. Bell sprak die maand in Stockholm leden 
vann het kerkelijke verzet. Bekend is dat het memorandum en de uitkomst van 
Bellss gesprekken door Churchill en Eden positief ontvangen werden. Maar de 
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Brittenn weigerden de door het Duitse verzet gevraagde garanties te geven. Op 4 
augustuss liet Eden Bell in dat verband weten dat zolang de Duitse oppositie geen 
actievee stappen nam om het nazi-regime ten val te brengen, Duitsland niet méér 
beloofdd kon worden dan 'een plaats in het toekomstige Europa na de oorlog'.32 

Hett Britse belang was primair gediend met instandhouding van de anti-Hitler-
coalitie;; de Britse afhankelijkheid van de Verenigde Staten, nu en in de toekomst, 
speeldee daarin een grote rol.33 Voor de Amerikanen lag het accent bij het instand-
houdenn van de coalitie meer op behoud van de Russische partner. Zou Rusland 
eruitt stappen, dan zou vrijwel de totale last van de oorlogvoering op Amerikaanse 
schouderss komen te rusten. Op de Jalta-conferentie*  in februari 1945 verzocht 
Rooseveltt de Russen dringend zo snel mogelijk na afloop van de oorlog in Europa 
deell  te nemen aan de strijd tegen Japan.34 

Geenn formele bemoediging dus voor het Duitse verzet, hoewel dat de oorlog 
misschienn aanzienlijk had kunnen bekorten. Bovendien zou de politieke kaart van 
Europaa er na de oorlog anders hebben uitgezien. Zeker als het Westen, na het 
keerpuntt in de Duitse oorlog, het verlies van Stalingrad en het Zesde Leger in 
januarii  1943, een vredesgebaar gemaakt zou hebben. Maar Roosevelt en Churchill 
eistenn op 23 januari 1943, op de slotbijeenkomst te Casablanca, de onvoorwaar-
delijkee overgave van de vijand, zo luidt de officiële lezing.35 Churchill verklaarde 
laterr in het Britse parlement door Roosevelts 'unconditional surrender'-verklaring 
tee zijn overvallen.36 

Wass Roosevelts 'unconditional surrender' misschien ook bedoeld als schot voor 
dee Britse boeg? Vermoedde Roosevelt een subtiel Brits spel dat de Duitse oppositie 
tott zo'n coup tegen het nazi-regime had moeten aanzetten, waardoor de gealli-
eerdenn met een geheel nieuwe politieke situatie zouden zijn geconfronteerd? Een 
faitt accompli, dat als de staatsgreep slaagde een massale invasie overbodig maakte 
enn de weg naar onderhandelingen met het nieuwe regime opende? Zou deze greep 
naarr de macht uitlopen op binnenlandse woelingen (denk aan 1918!) of een 
burgeroorlog,, dan zou zo'n situatie mogelijk kansen bieden voor militair ingrijpen 
mett een snelle interventiemacht, om de balans in het voordeel van de opstand én 
dee geallieerden te doen doorslaan. 

Rooseveltss verdenking zou niet uit de lucht gegrepen zijn: een dergelijk scenario 
pastee in het Britse strategische denken en een begin van uitvoering was aanwijsbaar 
inn de vorm van de zogenaamde Rankin-plannen, een Brits initiatief. 

Rankin-plannen Rankin-plannen 

Hoezeerr dat omsingelings- en verrassingsconcept het Britse strategisch denken de 
helee oorlog door heeft bepaald, blijkt wel uit het feit dat in alle Britse bijdragen 

Eenn van de periodiek gehouden topconferenties van de geallieerden; zo ook de nog te noemen 

topconferentiee in Casablanca, januari 1943. 

148 8 



PLANN VOOR HOLLAN D 

aann geallieerde plannen om Duitsland te verslaan steeds het voorbehoud werd 
gemaaktt dat deze pas zouden worden uitgevoerd als de Duitse oorlogsmachine 
voldoendee zou zijn ontregeld om met enige kans op succes te worden verslagen. 
Eenn eerste concept langs deze lijnen werd al op 4 september 1940 aan de Britse 
oorlogsleidingg voorgelegd.37 

Opp de Casablanca-conferentie in januari 1943 werd duidelijk vastgelegd dat pas 
inn het voorjaar van 1944 een grootschalige oversteek van Het Kanaal mogelijk zou 
zijn.. Het leek echter niet ondenkbaar dat het Duitse leger eerder zou dreigen te 
bezwijkenbezwijken onder de voortdurende bombardementen en de gevechten aan de 
Russischee en Middellandse-Zeefronten. Om op die mogelijkheid voorbereid te 
zijnn werd besloten door te gaan met de opbouw van een zo groot mogelijke 
legermachtt in Groot-Brittannië. Een gemengd Amerikaans/Britse staf (COSSAC) 

werdd opgezet om plannen te ontwerpen voor een eventueel versnelde terugkeer 
naarr het continent. Het belangrijkste nevendoel was het in stand houden van de 
dreigingg van een invasie in 1943, om de overige fronten te ontlasten. De vijand 
moestt voortdurend in onzekerheid verkeren over plaats en datum van de komende 
aanvall  uit het westen. Bedoelde plannen droegen de codenaam Rankin. Het 
basisplann voorzag in offensieve actie bij desintegratie van het Duitse leger in de 
volgendee drie situaties: 

11 de Duitse verdedigingslinies zijn van de Pyreneeën tot de Noordkaap intact, 
maarr sterk uitgedund. In dat geval zou de landing in Frankrijk plaatsvinden, 
maarr door gebrek aan voldoende strijdkrachten was dat niet mogelijk vóór 
januarii  1944; 

22 de Duitse Wehrmacht wordt onder Invloed van ontwikkelingen elders gedwon-
genn zich uit bepaalde delen van zijn verdedigingslinie (bijvoorbeeld uit Frankrijk 
off  Noorwegen) terug te trekken, maar zijn hoofdmacht blijf t intact. In dat geval 
zoudenn in de ontruimde landen bruggenhoofden gevestigd worden, om van 
daaruitt de Duitse legers te verslaan; 

33 de totale ineenstorting van Duitsland langs lijnen zoals die zich indertijd in 
novemberr 1918 aftekenden en die toen leidden tot een snelle overgave. In dat 
laatstee geval zouden Jutland en delen van Noord-Duitsland worden bezet om 
vanaff  die uitvalsbases Duitslands overgave af te dwingen. 

Dee drie varianten werden respectievelijk met Rankin-A, -B en -c aangeduid. Half 
decemberr 1943 bijvoorbeeld werden plannen besproken voor inzet van de 54ste 

Divisiee in Nederland, ingeval Rankin-c zich zou voordoen.38 

Rankin-ARankin-A werd later uitgewerkt tot het invasieplan Overlord. Maar opp aandringen 
vann de Britten bleven ook daarna de overige Rankin-va.ria.ntcn van kracht en 
werdenn ze op basis van de ontwikkelingen voortdurend bijgewerkt.39 De Ameri-
kanenn ergerden zich grenzeloos aan deze, in hun ogen, totaal nutteloze exercities 
aann de zijlijn . Het versterkte hun toch al aanwezige wantrouwen, dat de Britten 
alsnogg zouden proberen zich aan de tegenover hen en de Russen aangegane 
verplichtingenn met betrekking tot Overlord te onttrekken.40 Hadden zij daar 
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gegrondee redenen voor? In ieder geval is uit het voorgaande duidelijk geworden 
datt de Britten van meet af aan rekening hielden met de mogelijkheid dat zich in 
Duitslandd op enig moment een ineenstorting van het regime zou voordoen, 
analoogg aan de gebeurtenissen die zich aan het eind van de Eerste Wereldoorlog 
haddenn afgespeeld, toen een binnenlandse revolutie het keizerlijk regime wegvaag-
de.. Zou men misschien van Britse zijde een herhaling van de geschiedenis actief 
hebbenn willen bevorderen? Rooseveks eis tot 'unconditional surrender' zou daarop 
eenn forse reactie hebben kunnen zijn. De Britse geschiedschrijving biedt voor die 
veronderstellingenn echter geen aanknopingspunten.41 

Duidelijkk is wel dat de Britten vóór 1944 nooit serieus de bedoeling gehad 
hebbenn een invasieplan in het westen uit te voeren, tenzij de Duitse strijdkrachten 
inn West-Europa aanzienlijk verzwakt waren. Met name Churchills woorden in 
zijnn telegram van 27 juli 1942 aan Roosevelt maken duidelijk dat alle landmacht-
activiteitenn in Groot-Brittannië in 1942 (en later) in belangrijke mate gericht waren 
opp het vastpinnen van de Duitse aandacht op het westen, op een mogelijke aanval 
uitt die richting. Men mikte op een verkeerde spreiding van troepen en middelen 
overr de fronten door de vijand: strategische misleiding. Speelden de soE-operaties 
inn West-Europa in 1942/1943, en in het bijzonder het Plan voor Holland, daarin 
ookk een rol? 

Politiekee en militaire ontwikkelingen — soE-planning 

Inleiding Inleiding 

Uitt het voorgaande blijkt ook dat de Grote Mogendheden in hun pogingen elkaar 
bijj  het wereldconflict te betrekken en betrokken te houden dubbele agenda's 
hanteerden.. Zij schuwden niet hun partners onder druk te zetten dan wel met 
(on)gepastee middelen voor hun doel te winnen, ook de Britten. In het voorjaar 
vann 1942, toen de vorming van een Tweede Front in Europa in 1943 of eventueel 
inn 1942, nog de officiële Britse politiek was, ontving SOE op 8 mei reeds de order 
actiess in Frans Noord-Afrika voor te bereiden met het oog op een invasie daar.42 

Diee invasie volgde dan ook in november 1942. 
Zoalss hiervoor vermeld, ontving SOE kort na de beslissing van 29 april 1942 tot 

dee vorming van een Tweede Front op het continent in 1943 haar Tweede Richtlijn 
vann de Chefs van Staven. De relatie tussen het Plan voor Hollanden die Richtlijn 
iss in de soE-documenten niet zo duidelijk nawijsbaar. De officiële sOE-geschiedenis 
zegtt over dat Plan alleen dat het was opgesteld naar de 'gebruikelijke regels', en 
verwijstt daarbij in een voetnoot naar de Outline of Planning for 1942 in de Dutch 
SectionSection History. In dat laatste document wordt de Tweede Richtlijn niet genoemd.43 

Omm het verband toch te kunnen leggen, is het nodig een stap terug te doen, om 
dee hierboven bedoelde 'gebruikelijke regels' te verduidelijken. 
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SOE-planning SOE-planning 

Dee terugblik start met een document getiteld Outline plan ofSOE operations from 
SeptemberSeptember 1941 till  October 1942. Dat plan werd op 14 en 15 augustus 1941 door de 
Chiefss of Staff besproken.44 Het betrof de jaarbegroting aan mankracht, materiaal 
enn transport, voor de opbouw in de bezette Europese landen van sabotageteams, 
enn Secret Armies voor de guerrillastrijd. 

Mett de formering van de sabotagegroepen ging men akkoord, maar de opbouw 
vann Secret Armies moest beperkt blijven tot Noord-Frankrijk, België, Nederland 
enn Noorwegen, in die prioriteitsvolgorde. Dat waren de gebieden waar later 
daadwerkelijkk offensieven ontplooid zouden kunnen worden. Die beperking was 
medee een gevolg van de noodzaak bij landingsoperaties luchtdekking te kunnen 
verlenen.. Een noodzaak die drastische grenzen stelde aan de uitvoering van de 
eerderr aangehaalde klassieke omsingelingsstrategie. 

Dee Chiefs of Staff bepaalden tevens dat sabotageacties onder de dekmantel van 
bombardementen,, dus daarmee gecoördineerd, moesten worden uitgevoerd en 
SecretSecret Army-phnnen op de algemene militaire strategie afgestemd. 

Diee strategie werd voor 1942/1943 omschreven in de Tweede Richtlijn van de 
Chiefss of Staff, die SOE in mei 1942 ontving. Het Brits-Amerikaanse offensief in 
West-Europaa zou in fasen op gang gebracht worden, startend in 1942 met een 
seriee overvallen op de kusten van Noorwegen tot de Golf van Biskaje, luchtoffen-
sievenn boven Noordwest-Europa en een grote raid op Frankrijk, om luchtgevechten 
tee provoceren dan wel daar een permanent bruggenhoofd te vestigen, dat voorjaar 
19433 moest culmineren in een grote invasie. 

Voorr SOE hield dat concreet in dat in gebieden waar de operaties zouden plaats-
vindenn met hulp van het plaatselijk verzet paramilitaire eenheden georganiseerd 
enn uitgerust moesten worden, die in het bijzonder tegen de (spoor)wegen en com-
municatienetwerkenn van de vijand zouden worden ingezet.45 Het Plan voor Holland 
vertoontt duidelijk trekken van de in de bedoelde Richtlijn geschetste contouren. 

Eerder,, in 1941 en begin 1942, kreeg het soE-beleid mede vorm onder het toen 
vann kracht zijnde Claribel-schema. Dat was het Britse plan om een Duitse aanval 
opp Engeland (Seelöwe) al op het vasteland te attaqueren en te ontregelen. In dat 
schemaa vervulde ook SOE een rol. Daarom ontwikkelde de dienst een aantal 
Claribel-actieplannen,, A t/m F, die betrekking hadden op respectievelijk Noorwe-
gen,, Denemarken, Nederland, België, Frankrijk en Ierland.46 Een interne evaluatie 
vann 17 juni 1941 laat zien dat alleen in Frankrijk de voorbereidingen bevredigend 
verliepen.. In de andere landen, behalve Noorwegen, waren op dat moment nog 
geenn agenten of organisaties voor uitvoering van de plannen beschikbaar.47 Op 
222 juni 1941 viel Hitler de Sovjetunie binnen, maar het Claribel-schema werd pas 
inn maart 1942 herroepen.48 Aangenomen mag worden dat de tot april 1942 aan 
dee sabotageagenten verstrekte opdrachten mede door dat Claribel-schema zijn 
bepaald.49 9 
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Hoee SOE Dutch Section, en bij wijze van contrast ook de Belgian Section van 
diee dienst, voorgaande richtlijnen concreet hebben ingevuld, wordt hierna kort 
beschreven. . 

SOEE Dutch Section 

Inn een notitie van 12 juni 1941 legde het hoofd van de SOE Dutch Section, Laming, 
dee grondslagen van beide organisaties in Nederland vast. Hij verdeelde het land 
inn drie districten: 
NoordNoord Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland, 
ZuidZuid Limburg en Brabant, 
WestWest Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. 

Inn dit schema wordt Zeeland niet genoemd. Op het eerste oog een opvallende 
lacune,, omdat daarmee de Schelde, de toegang tot de Antwerpse haven, in de 
sabotageplannenn niet was afgedekt. Mogelijk vormde de moeilijke bevoorradings-
situatiee in Nederland, waarvan Laming in zijn evaluatie (hoofdstuk 5) gewag 
maakte,, daarvoor een verklaring. Zeeland lag zo geïsoleerd ten opzichte van de 
droppingzones,, dat hij operaties daar niet mogelijk achtte. Bovendien had Ant-
werpenn in 1941 voor de Britse planning nog niet die betekenis die haven en stad 
naderhandd zouden krijgen. Lamings schema voorzag in dat stadium nog een Duitse 
invasiee van Engeland en een eventueel uit Zeeland vertrekkende invasievloot lag 
binnenn het bereik van de Britse RAF. Mogelijk speelde ook een rol dat de gebieden 
benoordenn de Schelde tot het gezagsgebied van de Duitse bevelhebber van de 
Wehrmachtt in België en Noord-Frankrijk behoorden.5° 

Dee sabotagedistricten dienden als onafhankelijke, 'waterdichte' compartimenten 
tee worden opgezet, voorzien van eigen verbindingen en transportfaciliteiten. Mocht 
dee organisatie in het ene district worden opgerold, dan konden de overige districten 
ongehinderdd blijven functioneren. 

Binnenn elk van de drie sabotagedistricten zou één man speciaal belast worden 
mett de opbouwvan de Secret Armies. De betrokken 'organisator' en zijn opdracht 
zoudenn alleen aan de chef van het sabotagedistrict bekend zijn; hij bracht via die 
districtscheff  aan Londen rapport uit. Ook de Secret Armies waren dus gecom-
partimenteerdd van opzet, met de 'organisator' hoofdzakelijk in de rol van liaison 
mett SOE Londen. Wel moest hij in het begin de juiste mensen voor het opzetten 
vann de nieuwe organisatie zien te selecteren en adviseren bij de uitbouw. In een 
laterr stadium regelde hij dan de aanvoer van voorraden en hield hij Londen van 
dee voortgang op de hoogte. De eerste maanden was zijn werk dus voornamelijk 
verkennendd van aard, zoekend naar geschikte medewerkers binnen het eigen 
gebied.. Omdat de kans op verraad met de omvang van een geheime organisatie 
toenam,, moest hij zorgvuldig te werk gaan en maar een beperkt aantal mensen 
benaderen.. In deze opzet zijn de sabotage- en Secret Army-organisanes per district 
inn de persoon van het districtshoofd gekoppeld. 
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Legtt men deze 'goede voornemens' tegen de in 1942 gevolgde praktijk, dan valt, 

naastt de tempoversnelling bij de opbouw, de verwaarlozing van genoemde secu-

rity-rity- regelsregels op. 

SOEE was bereid de opbouw van deze Secret Armies te stimuleren en te onder-

steunen,, maar het was de bedoeling dat, als ze eenmaal functioneerden, het beheer 

enn de controle tot het moment van de operationele inzet aan het binnenlands 

verzett zélf over te laten. Zoals in hoofdstuk 5 bleek, was dat laatste een belangrijk 

knelpuntt in de onderhandelingen met de Nederlandse regering, zoals Laming 

merkte.. Door tegenwerking van de Nederlandse autoriteiten c.q. Van 't Sant, de 

moeilijkee verbindingen met bezet gebied én pure pech, kon Laming slechts twee 

agentenn met een verkenningsopdracht en één sabotageteam, waaronder een mar-

conist,, in Nederland afzetten, voordat hij zelf eind november 1941 het veld moest 

ruimen. . 

SOEE Belgian Section 

Dee Belgische sectie kampte bij de uitvoering van haar opdracht met soortgelijke 

problemen.. Terwijl in Nederland de samenwerking tussen Laming en Van 't Sant 

niett van de grond kwam, werkte het hoofd van SOE Belgian Section, E. Dadson, 

aanvankelijkk wél samen met Van 't Sants Belgische evenknie, het hoofd van de 

Staatsveiligheid,, F. Lepage. Totdat eind 1941 de bewijzen zich opstapelden dat 

Lepagee die samenwerking voornamelijk gebruikte om de opbouw van de sabotage-

enn Secret ylrwry-organisaties in België te dwarsbomen, omdat sabotage tot repre-

sailless tegen de bevolking en dus tot vijandige gevoelens tegen de Belgische regering 

inn ballingschap zouden kunnen leiden. Bovendien betekende de opbouw van 

Secrett Armies in feite het bewapenen van potentiële (politieke) tegenstanders. 

Opp basis van een outline plan van mei 1941 slaagde Dadson er toch in, nog 

dezelfdee maand een agent belast met een politieke missie en een sabotageteam 

vann twee agenten naar België te sturen. Dat outline plan voorzag verder in het 

afzettenn van een 'organisator' met marconist in elk van de negen Belgische provin-

cies.. Deze moesten met hulp van plaatselijk geworven mankracht in hun provincie 

eenn 'ondergrondse' opbouwen. 

Eindd 1941 waren er zestien agenten gedropt en vij f radiolijnen operationeel; er 

wass slechts één arrestatie gemeld. Ook Dadson werd eind november 1941 vervangen 

doorr een militair, major C. Knight. Om hier kort op de geschiedenis vooruit te 

lopen:: evenals in Nederland vielen begin 1942 twee radioagenten in Duitse handen. 

Hunn zenders werden meer dan zes maanden lang met succes teruggespeeld. Dat 

hadd desastreuze gevolgen voor de hele opzet, SOE doorzag eind 1942 het bedrog 

enn stopte de infiltrati e af.51 

SOEE Dutch Section bleek minder veine te hebben. Hoewel dat uit hoofdstuk 5 

niett zo expliciet blijkt , is het aannemelijk dat Laming om soortgelijke redenen als 

 Slechts één agent werd in mei 1941 gedropt: Cesarevitch (E. Tromme). 
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zijnn Belgische collega Dadson door de Nederlandse autoriteiten werd dwarsgezeten. 

Dee vervanging van Laming en Dadson door militairen kan gezien worden als 

tekenn van de verschuiving in SOE'S takenpakket: van subversief naar paramilitair. 

Eenn opmerkelijk verschil is dat SOE Belgian Section eind 1942 zélf de Duitse 

penetratiee van haar radiolijnen ontdekte, waar dat SOE Dutch Section niet lukte. 

Waaromm werd Dutch Section niet getipt? Het was de RAF die wegens de buiten-

proport ionelee verliezen bij vluchten voor SOE boven Nederland aan die operaties 

halverwegee 1943 een einde maakte. 

I nn hoofdstuk 8 kom ik terug op de reden waarom SOE Dutch Section de Duitse 

infiltrati ee indertijd niet zelf ontdekte en hoe dat gegeven, samen met andere, past 

inn een nog in hoofdstuk 11 te beschrijven Britse geheime strategie: de dubbele 

agenda. . 

Politiekee en militaire ontwikkelingen - Plan voor Holland 

Tott december 1941 hing de mogelijke vestiging van een Tweede Front in Europa 

sterkk af van de ontwikkelingen in Duitsland, in de bezette landen en aan het 

verloopp van de oorlog aan de fronten. Maar vanaf begin 1942 zochten de geallieer-

denn het offensief. Een duidelijk teken daarvan was het afgelasten van de Claribel-

plannenn in maart 1942.52 In het voetspoor van die beleidsomslag werden ook de 

soE-plannenn aangepast en sterker in de militaire planning ingekaderd. Dat werd 

medee gestimuleerd door het aantreden in november 1941 van Sir Alan Brooke als 

nieuwee chef van de Britse Imperiale Generale Staf. Brooke zag beter dan zijn 

voorgangerr de mogelijkheden van SOE. Over die mogelijkheden sprak hij op 6 

januarii  1942 met Dalton, de voor SOE verantwoordelijke minister, en noemde 

daarbijj  als doelstelling: 'raising local forces in Europe to be armed at the last 

moment ' .53 3 

Hett is mogelijk dat naar aanleiding van dit gesprek SOE, in de personen van 

brigadierr Gubbins en major D. Keswick, eind januari 1942 opnieuw contact met 

dee Nederlandse autoriteiten zocht, om de samenwerking te hervatten en te 

verbeteren.544 In hoofdstuk 3 werd al geschetst hoe die samenwerking bij het vertrek 

vann Laming op een laag pitje was gezet, in afwachting van de benoeming van een 

nieuww hoofd. Die was inmiddels aangetreden en kon nu, gecoacht door Laming,55 

eindd januari 1941 de oude draad weer opnemen. 

Bijj  SOE Belgian Section gebeurde iets vergelijkbaars, toen daar een nieuw hoofd 

aantrad.. Ook daar namen Gubbins en Keswick in februari 1942 contact op met 

dee Belgische premier en zijn minister van Defensie. Het resultaat was, dat SOE 

zichh wat België betreft gedwongen zag Lepage, het hoofd van de Staatsveiligheid 

-- vrijwel vergelijkbaar met de Nederlandse CID - , de controle over de SOE-Operaties 

inn België te geven. Die afgedwongen instemming werd later de bron van veel 

problemen.56 6 

Watt Nederland aangaat, kon SOE de zaken in eigen hand houden. Toch was er 

sprakee van een niet onbelangrijk verschil met de oude situatie. Laming legde, als 
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hoofdd van SOE Dutch Section, steeds zélf contact met de aan Nederlandse zijde 
politiekk verantwoordelijken. Vanaf 1942 lag dat anders: voortaan werden die 
politiekee contacten onderhouden door het hoofd van de regio Noordwest-Europa, 
Keswick,, of hoger in de hiërarchie, door Gubbins. 

HernieuwdeHernieuwde contacten 

Dee uitnodiging voor hernieuwd contact kwam van Rabagliati, het hoofd Mi6 
Dutchh Section, dezelfde man die er eind 1941 door Laming van verdacht werd 
hett eerdere verlies van vertrouwen door de Nederlandse autoriteiten in SOE 
geënsceneerdd te hebben. Rabagliati had opdracht Blizard en Keswick van SOE met 
dee Nederlanders in contact te brengen. Wie hem die opdracht gaf is niet bekend. 
Lordd Selborne, de sedert maart 1942 voor SOE politiek verantwoordelijke minister, 
benaderdee de Nederlandse regering langs diplomatieke weg. Hij bracht de bood-
schapp over dat het Britse War Cabinet ontevreden was over het ontbreken in 
Nederlandd van verzetsorganisaties die bij een invasie hulp zouden kunnen bieden. 

Bijj  het gesprek dat Blizard en Keswick met de Nederlanders hadden, waren 
naastt De Bruijne, ook de minister-president, de minister van Marine admiraal 
Furstnerr en Van 't Sant aanwezig. Van 't Sant had officieel al sedert augustus 1941 
geenn bemoeienis meer met inlichtingenwerk. Kort daarop volgde een bespreking 
inn beperktere kring: van De Bruijne met het hoofd van SOE Sir Charles Hambro 
enn generaal-majoor Gubbins, hoofd van SOE'S afdelingen Operaties en Opleidin-
gen. . 

Volgenss De Bruijne wilden de Britten in Nederland een door hen geleide 
verzetsorganisatiee opbouwen, waarvoor zij Nederlands personeel nodig hadden; 
ookk wilden zij manschappen voor hun sabotagedienst aanwerven. Dat laatste 
onderwerpp was snel van tafel, want De Bruijne mocht zich in opdracht van de 
Nederlandsee regering niet met sabotage inlaten.̂  Uit een door De Bruijne opge-
maaktt gespreksverslag blijkt dat het eerstgenoemde onderhoud op 26 januari 1942 
plaatsvondd en dat er toen geen overeenstemming bereikt werd. De Nederlandse 
instantiess wensten de zeggenschap over de op te bouwen organisatie, maar daarover 
viell  niet te onderhandelen, omdat de Britse gesprekspartners onwrikbaar aan hun 
opdrachtt vasthielden. De suggestie van De Bruijne de beoogde verzetskernen uit 
onderr Nederlandse leiding staande verzetsorganisaties op te bouwen, werd dan 
ookk van de hand gewezen. De Britten wilden niet met bestaande organisaties in 
zeee gaan, omdat die vaak amateuristisch van opzet en dus kwetsbaar voor infiltratie 
waren.. Dat laatste, beweerden zij, kon men zelfs bewijzen.*8 Een week later vond 
hett tweede gesprek plaats, waarin de Britten al iets toeschietelijker werden, maar 
pass tijdens een derde gesprek bleek men tot enige concessies bereid. De Bruijne 
kreegg een zekere zeggenschap in het geheel, die erop neerkwam dat hij mocht 
meepratenn over de organisatie en de inzet van de agenten. Claims van De Bruijne 
opp het vlak van verbindingen en transport maakten geen enkele kans, die zaken 
blevenn geheel in Britse handen.59 
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Eenn belangrijke vraag is: wanneer heeft dat derde gesprek, waarin de Britten 
concessiess deden, plaatsgevonden, vóór of na de ontvangst van het eerste concept 
vann het Plan voor Holland op 25 april 1942?60 Het antwoord op die vraag is van 
belangg in verband met de opzet-kwestie, als men tracht na te gaan hoe de Britten 
-- in een rap tempo - ertoe kwamen hun (veiligheids)principes en niet geringe 
bezwarenn tegen het werken met bestaande verzetsorganisaties aan de kant te zetten. 
Omm nog maar te zwijgen van de latere beslissingen dat Plan vanuit een centraal 
puntt te introduceren en de agent met die centrale opdracht niet 'blind' te droppen, 
maarr te sturen naar een receptiecomité, dat werd gearrangeerd over de langst-
lopendee radiolijn van de sabotageorganisatie die met de opbouw van Secret Armies 
nietss van doen had. Welke argumenten van Nederlandse kant trokken de Britten 
overr de streep, door wie werden ze ingebracht en op welk niveau? Of stelden juist 
dee Britten de gekozen opzet voor? 

Dee informatie in de PEC over dergelijke punten is hoofdzakelijk van De Bruijne 
afkomstig.. Wat van regeringswege over dit onderwerp met de Britten besproken 
is,, door wie, wanneer en langs welke kanalen, komt men niet te weten. Geen van 
dee verantwoordelijke ministers, Gerbrandy noch Furstner, hebben volop de ver-
antwoordingg genomen voor het besluit onder deze risicovolle condities met de 
Brittenn in zee te gaan. Een besluit dat niet eens formeel is vastgelegd, maar 
mondelingg is genomen.6' Wie in het voorjaar 1942 op regeringsniveau met het 
PlanPlan voor Holland heeft ingestemd bleef voor de Commissie tamelijk duister. In 
iederr geval Gerbrandy, maar ook Furstner, de chef van De Bruijne. Maar Furstner 
ontkendee verantwoordelijk te zijn. Gerbrandy zwakte zijn aandeel in deze zaak af 
doorr Furstner als de eerstverantwoordelijke aan te wijzen.62 

Dee historicus Stafford meldt dat Lord Selborne op 15 mei 1942 de zaken besprak 
mett dr. Gerbrandy en prins Bernhardt Waarom de Parlementaire Enquêtecom-
missiee heeft nagelaten de besluitvorming rond de totstandkoming van het Plan 
voorvoor Holland aan de Nederlandse zijde tot de bodem uit te zoeken, is niet bekend. 
Dee Commissie heeft zelfs niet uitgezocht of het ontwerp-Plan eventueel besproken 
iss in de daarvoor in aanmerking komende ministeriële commissies-Oorlogvoering 
of-Voorbereidingg Terugkeer. De Commissie-Oorlogvoering ontsnapt in dit ver-
bandd volstrekt aan de aandacht van de Enquêtecommissie!6-*  De voormalig secre-
tariss van die Commissie, kapitein-ter-zee J. Nuboer, bleek aardig wat van het Plan 
voorvoor Holland te weten,6*  maar zijn kennis over dat onderwerp werd maar opper-
vlakkigg aangeboord. Informatie over de totstandkoming van een voor het feitelijk 
verloopp van het Englandspiel zo wezenlijk element had in het eindoordeel van de 
Commissiee en haar verklaring van het verloop daarvan natuurlijk niet mogen 
ontbreken. . 

Ookk het Koninkrijk maakt de lezer over bovenstaande vraagpunten maar weinig 
wijzer.. Waar de Commissie het Plan voor Holland impliciet koppelt aan het in 
19422 uit te voeren geallieerde invasieplan Sledgehammer, legt het Koninkrijk dat 
verbandd expliciet. Die invasie, waartoe begin april in beginsel besloten werd, werd 
tott eind juli 1942 serieus overwogen. Om de daaraan verbonden grote risico's 
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enigermatee te beperken, moesten gelijktijdig de Duitse achterwaartse verbindingen 

doorr verzetsstrijders volledig ontregeld worden. De voorbereiding van de organi-

satiee en uitvoering van die taak werd aan SOE toevertrouwd. 

Mett die expliciete koppeling, die niet door De Bruijne maar wél door Nuboer 

onderschrevenn werd,66 verklaart het Koninkrijk ook de haast waarmee dat Plan 

plotss tot stand kwam en de grote risico's die met de gekozen opzet van uitvoering 

verbondenn waren. Die mate van spoed zou echter des te opvallender zijn als zou 

blijkenn dat de besluitvorming rond dat Plan pas op gang kwam na de overhandiging 

vann het eerste concept op 25 april en niet al eerder zoals de betreffende tekst in 

hett Koninkrijk suggereert.67 

Dee aanvankelijke benadering van De Bruijne door Gubbins c.s. was zeker in 

lij nn met Lamings nota van 12 juni 1941 en zijn eindrapport van 26 november 1941. 

Hett doel was toen de organisatie van een Secret Army in Nederland, onder Britse 

leidingg en in beheer bij het Nederlandse verzet, maar met uitsluiting van de 

bestaandee verzetsorganisaties en zonder inmenging van de Nederlandse overheid. 

Inn april golden die voorwaarden plotseling niet meer. Dat is een drastische en 

verrassendee omslag in het Britse denken. Zeker als men bedenkt dat de Britse 

Chefss van Staven, zoals beschreven, al op 8 april 1942 tot de conclusie gekomen 

warenn dat een invasie van Europa pas tegen de zomer van 1943 mogelijk zou zijn, 

eenn standpunt dat zij ondanks grote druk van de Amerikanen en Russen hand-

haafden. . 

Opp zoek naar meer precieze gegevens omtrent de geconstateerde omslag aan Britse 

zijdee en het tempo waarin die omslag zich voltrok, worden in de volgende 

subparagrafenn een aantal in de soE-archieven aanwezige documenten betreffende 

hett Plan voor Holland geanalyseerd. Die analyse begint met een vergelijking van 

dee inhoud van het eerste concept-Plan en de definitieve versie. 

PlanPlan voor Holland 

EersteEerste versie 

Hett eerste concept van het Plan dateert van 25 april 1942. De doelstelling ervan 

staatt als volgt omschreven: 

Soo to organise, instruct and equip selected bodies from the patriot forces in 

HOLLAN DD that they wil l be in a position to create maximum disorganisation 

inn the rear of the enemy and prevent the movement of re-inforcements and 

reserves,, when called upon to do so. Direct armed support for any Allied forces 

whichh may be landing is not envisaged in this paper. 

Hett plan behelst verder een prioriteitenlijstje van te attaqueren doelen: 

 transport - rail, weg en waterwegen, 
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 telecommunicatie - versterkerstations, ondergrondse en bovengrondse leidin-

gen* * 
 vliegvelden en brandstoffendepots. 

Perr onderdeel wordt een schatting gegeven van het benodigde personeel, de 

bewapeningg en de voorraden: in totaal 1250 man plus voorraden, te transporteren 

inn dertig vluchten. In algemene termen wordt bovendien aangegeven hoe en waar 

dee diverse doelen aan te vallen. Paragraaf 4 van het Plan gaat over de te verwachten 

geallieerdee luchtsteun op het moment van actie, die nodig wordt geacht om zich 

vann steun door de bevolking te verzekeren. Die steun, in de vorm van aanvallen 

opp vliegvelden, knooppunten, enz. gedurende 24 uur, zal uiterst beperkt zijn en 

iss tevens bedoeld om gelijktijdig uitgevoerde sabotageaanslagen te camoufleren.68 

Di tt eerste concept speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen met de 

Nederlandsee autoriteiten, die uiteindelijk het Plan voor Holland opleverden zoals 

wi jj  dat in de eindversie van 12 juni 1942 kennen.6» Een aantal punten uit het 

adviess bij het eerste Plan, dat De Bruijne als hoofd van Bureau Voorbereiding 

Terugkeerr op 27 april voor de Nederlandse regering schreef, zijn in dit verband 

interessant. . 

Hoewell  de doelstelling dat niet vermeldde, bleek uit een mondelinge toelichting 

vann Gubbins dat het plan verband hield met een mogelijk zeer grote invasie op 

hett vasteland. Die zou niet direct plaatsvinden, maar de voorbereidingen moesten 

wéll  met spoed ter hand genomen te worden. De Nederlandse minister-president 

zouu binnenkort door Lord Selborne uitgebreid over de plannen geïnformeerd 

worden.. Gubbins maakte in die toelichting verder duidelijk dat de beschreven 

guerrilla-opzett misschien zou moeten ui tmonden in een volksrevolutie en dat de 

geallieerdee bevelhebber, Sir Alan Brooke, te zijner tijd graag stafbesprekingen over 

dezee aangelegenheid zou willen voeren.70 

Inn zijn advies oordeelde De Bruijne, verwijzend naar de vermoedelijk te ver-

waarlozenn steun die van de geallieerden kon worden verwacht, dat nu het moment 

gekomenn was voor een (politiek) antwoord op de vraag: 

Moett hier een (klein) gedeelte van het Nederlandsche Volk op de gevraagde 
wijzee worden ingezet en vermoedelijk opgeofferd tot het verleenen van die 
Nederlandschee steun welke de geallieerde oorlogsleiding bij haar grootsche 
invasiepogingg nodig acht? 

Hi jj  meende van wél, ook omdat bij weigering de geallieerden niet zouden aarzelen 
hett Plan toch uit te voeren. 

Omdatt de gevraagde reactie op het Plan onmogelijk kon worden gegeven vóórdat 

contactt met de in Nederland opererende verzetsorganisatie, de Ordedienst (OD), 

wass gelegd en daar de meningen en mogelijkheden waren gepeild, wilde hij : 

 op de kortst mogelijke termijn een contactman naar de OD sturen, en 

 een staf vormen om de plannen te bestuderen.71 
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Dee Bruijne had in een eerdere notitie bij zijn minister al met klem gepleit voor 
hett leggen van contacten met bezet Nederland. Volgens hem zou dat moeten 
gebeurenn door een Nederlandse dienst onder deskundige leiding, die zou moeten 
kunnenn beschikken over eigen radio-, vlieg- en zeeverbindingen.72 

Opp 4 mei 1942 zond De Bruijne Gubbins al een Appreciation of the Plan for 
Holland.Holland.77^  ̂De aanbevelingen daarin waren overeenkomstig zijn advies van 27 april; 
dee OD werd echter niet met name genoemd. De Appreciation behelsde, evenals 
Dee Bruijnes advies aan de Nederlandse regering, alleen een verkenningsopdracht, 
uitt te voeren door een naar bezet gebied te sturen agent. Pas na diens terugkomst 
konn op grond van zijn bevindingen en de in Engeland inmiddels verrichte studies 
beslotenn worden in welke vorm het Plan voor Holland zou worden uitgevoerd. 
Hiernaa zal blijken dat de uiteindelijk uitgezonden agent, Jambroes, met een veel 
ruimeree opdracht uitgestuurd werd. Hoe die ruimere opdracht precies met de 
Brittenn uitonderhandeld werd en wie daar aan Nederlandse zijde bij waren 
betrokken,, bleef in de Nederlandse studies redelijk vaag. Enkele Britse stukken 
scheppenn enige helderheid, zeker als het gaat om de reden voor die latere vaagheid 
aann Nederlandse kant. 

Hett eerste document, van 6 mei 1942, is van de hand van Gubbins en was gericht 
aann Hambro, sedert april 1942 het nieuwe hoofd van SOE.74 Het draagt de titel 
OurOur progress with the Dutch en behandelt zowel het Plan voor Holland als De 
Bruijness Appreciation van 4 mei. Het was bestemd voor minister Selborne, ten 
behoevee van diens gesprek met Gerbrandy op 13 mei 1942. Dat stuk maakt duidelijk, 
datt het Plan van 25 april geen serieus plan was, maar een provocatie, bedoeld om 
eindelijkk concrete toezeggingen van de Nederlanders los te peuteren. Gubbins 
melddee dat De Bruijne hem verteld had over diens herhaalde maar vergeefse 
pogingenn zijn regering ertoe te brengen een goed contact met bezet Nederland 
tott stand te brengen; zo'n contact was er nog steeds niet. Gubbins merkte bij dat 
laatstee op: 'This is a pretty good confession to begin with.' Het Plan had volgens 
Dee Bruijne in Nederlandse regeringskringen nogal opzien gebaard; hij had het 
ookk met de koningin moeten bespreken. 

Dee meeste kanttekeningen van De Bruijne, zoals de vraag of het doel de te 
verwachtenn 'bloody reprisals' tegen de bevolking wel heiligde, waren, naar Gubbins 
idee,, politiek geïnspireerd. Het meest positieve element vormde De Bruijnes 
voorstell  zo snel mogelijk een Nederlandse officier uit te zenden om de eerste 
contactenn te leggen. Dat zou, meende Gubbins, snel kunnen gebeuren, want SOE 
hadd enkele Nederlandse officieren in opleiding. In Gubbins nota wordt niet 
aangedrongenn op een ruimere opdracht voor de naar Nederland te sturen agent 
nochh op een tempoverhoging in verband met enig geallieerd of Brits plan. 

Hett tweede document is Selbornes gespreksverslag van zijn onderhoud op 13 
meimei met Gerbrandy, die vergezeld werd door prins Bernhard.75 Selbornes gespreks-
dossierr behelsde het concept-PAm voor Holland en Gubbins' notitie Our progress 
withwith the Dutch.76 Selborne vertelde zijn bezoekers dat SOE inmiddels over de 
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benodigdee wapens, transport- en verbindingsmiddelen beschikte om haar opdracht 
daadwerkelijkk te kunnen uitvoeren. Daarom waren kort geleden besprekingen 
mett de geallieerde regeringen begonnen over de opbouw van ondergrondse 
strijdkrachtenn in alle bezette Europese landen. Die taak zou SOE ook op eigen 
krachtt kunnen klaren, maar samenwerking had de voorkeur. Tegen die achtergrond 
verzochtt hij de Nederlandse regering om volledige medewerking bij de uitvoering 
vann dit project in Nederland. Zijn verzoek kwam in concreto neer op de vraag of 
Dee Bruijne in dat kader met Gubbins kon samenwerken. Selborne zei te weten 
datt er aan Nederlandse zijde bepaalde problemen geweest waren. Moeilijkheden 
diee hij overigens niet precies kende. Dit gesprek moest dan ook mede gezien 
wordenn als een poging helderheid in deze kwestie te verkrijgen. 

Prinss Bernhard nam daarop, volgens Selbornes verslag, het woord en bevestigde 
datt er in het verleden zekere zaken gespeeld hadden. De daaraan gekoppelde 
bezwarenn waren nu echter met een nieuwe regeling uit de weg geruimd. Die 
regelingg hield in, zei de prins, dat hij 'was placed in command of the entire S.O.E. 

andd s.i.s. work on the Dutch side. Col. de Bruyne would work under him.' In 
dezee had hij alle vertrouwen, dus stond niets een samenwerking tussen generaal 
Gubbinss en De Bruijne in de weg. De contacten met MI 6 zouden echter niet 
langerr via De Bruijne lopen; daarmee was voortaan een andere officier belast, die 
mett de Bruijne zou samenwerken. Beiden rapporteerden aan de prins en deze 
zou,, naar hij mededeelde, mogelijke meningsverschillen tussen beiden beslech-
ten. . 

Selbornee uitte zijn tevredenheid over de getroffen regeling, in het bijzonder wat 
dee nieuwe positie van De Bruijne betrof. Hij verzekerde zijn bezoekers dat SOE'S 

enigee doel was in Nederland een gedisciplineerde ondergrondse strijdmacht op te 
bouwenn en zeker niet uit was op 'zinloze explosies'. Integendeel, de ondergrondse 
strijdmachtt moest juist zo 'geruisloos' mogelijk én op tijd tot stand gebracht wor-
den. . 

Prinss Bernhard antwoordde dat men blij was met Selbornes verklaring; deze was 
geheell  in overeenstemming met de visie van de Nederlandse regering op deze 
zaak.. De prins vroeg zekere garanties, voor het geval de Duitsers bij het in actie 
komenn van het ondergrondse leger met represailles zouden dreigen, zoals het 
platbombarderenn van Amsterdam. Selborne zei de gevraagde garantie te kunnen 
geven,, in de vorm van een Britse dreiging met een soortgelijke vergelding tegen 
Duitsee steden. Daarop betuigden de prins en Gerbrandy beiden hun dank voor 
dezee toezegging, waaraan zij zeer veel waarde hechtten. 

Selbornee zei verder dat iedere actie in Nederland afgestemd zou worden met 
dee plannen van de geallieerde generale staven. Als de geallieerden, bijvoorbeeld, 
inn Bretagne zouden landen, was het misschien niet nodig of zelfs onwenselijk om 
dee Nederlandse ondergrondse op dat moment te activeren. Landde men echter 
bijj  Duinkerken, dan was onmiddellijke actie misschien geboden. Discipline bij 
dee ondergrondse én onder het Nederlandse volk was van groot belang, wilde men 
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gebeurtenissen,, zoals kort geleden in St. Nazaire,*  voorkomen. Daarom, meende 
Selborne,, moest SOE de beste Nederlandse manschappen toegewezen krijgen. Hij 
beloofdee dat iedere geaccepteerde kandidaat grondig zou worden opgeleid. 

Afgesprokenn werd dat Gubbins zo snel mogelijk De Bruijne zou benaderen. 
Mochtt een van de partijen dat nodig vinden, dan kon altijd een nieuw gesprek 
tussenn Selborne en de prins gearrangeerd worden.77 

Eenn derde document geeft inzicht hoe er op hoog niveau binnen SOE tegen de 
Nederlandsee verhoudingen werd aangekeken. Het is een begeleidend briefje bij 
hett gespreksverslag van Selborne van diens personal private secretary H. Sporborg 
(AD/S)) aan het soE-hoofd Hambro.78 Sporborg liet Hambro hierin weten dat 
Gubbins,, met inachtneming van Selbornes kanttekening op de nota Our progress 
withwith the Dutch, meteen contact met De Bruijne moest opnemen. Mocht blijken 
datt de zaken toch niet zo eenvoudig lagen als Gerbrandy en prins Bernhard voor-
gaven,, dan moest er een nieuw gesprek plaatsvinden. 

Interessantt is voorts de handgeschreven notitie van Hambro aan Gubbins (M) 
opp dit briefje: 

MM In action - I need not remind you that Prince B is the mouthpiece of Van 
'tt Sant. I think however that you will be able to get on with de Bruijne and in 
anyy event you will only be attempting 'insaissisable' sabotage" during the 
organisingg period, so you wont worry van 't. S. 

Voorr Sporborg, ter attentie van Selborne, noteerde Hambro op hetzelfde briefje: 
'ADSS I think s.o. should inform the F.o. by letter of his undertaking about 
Amsterdam.. (Copy to Ismay)."** 

's.o.'' is de codeaanduiding voor Selborne, 'F.O.' staat voor Foreign Office en 
mett 'Ismay' wordt Churchills secretaris voor militaire zaken, tevens secretaris van 
hett War Cabinet, H. Ismay bedoeld. 

Dezee kanttekening slaat kennelijk op Selbornes toegezegde represailles voor het 
gevall  de Duitsers met terreurbombardementen zouden dreigen bij het in actie 
komenn van het ondergrondse leger in Nederland. Het document bevat geen 
aanwijzingg dat aan 'Amsterdam' in dit verband een andere betekenis gehecht zou 
moett worden. Bijvoorbeeld, dat 'his undertaking about Amsterdam' zou slaan op 
hett Plan voor Holland-project, omdat de agent belast met de centrale opdracht 
terr uitvoering van het Plan voor Holland, Jambroes, vanuit Amsterdam zou gaan 
opereren.7^ ^ 

Dee raid op Sc. Nazaire van 27 maart 1942 had tot doel het vernietigen van het daar aanwezige 

droogdok,, door de Duitsers gebruikt voor het onderhoud van het slagschip Tirpitz. De plaatselijke 

bevolkingg die meende dat de invasie plaatsvond, kwam voor een deel in opstand en werd daarvoor 

genadelooss gestraft. 

Moeilij kk te traceren en te bewijzen vormen van sabotage. 

Onderstrepingenn door Hambro. 
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Eenn vierde geschrift is Gubbins' verslag van zijn gesprek met De Bruijne op 19 
meii  1942 over het gesprek van Selborne met de prins en Gerbrandy.8° De Bruijne 
lijkt ,, vindt Gubbins, iets meer tevreden. Zijn twijfels zijn nog niet geheel verdwe-
nen,, maar er kan begonnen worden. Zo vlug mogelijk zullen twee of drie 
Nederlandsee agenten, waaronder een marconist, in Nederland worden afgezet, 
omm daar contact te leggen met het geheime leger.' 

Geenn van de hier vermelde documenten bevat enige indicatie dat er gestreefd 
wordtt naar uitbreiding van de taak van de uit te zenden agent, noch dat er behoefte 
bestaatt aan een verhoogd tempo bij de uitvoering van de hele operatie. 

Dee in de stukken gelegde nadruk op een zo geruisloos mogelijk opbouw, de 
noodzaakk van discipline bij het verzet en de bevolking, en de opdracht tijdens die 
opbouwfasee slechts 'insaissisable' sabotage te plegen, werpt een scheef licht op de 
eerderr vermelde opdracht tot het opblazen van de Kootwijkzender en de hierna 
tee bespreken interventie van Sir Alan Brooke bij De Bruijne in het najaar van 
1942. . 

DefinitieveDefinitieve versie 

Achtergronden n 
Dee officiële geschiedenis van SOE zegt, onder verwijzing naar de paragraaf Outline 
ofPlanningforthefield1942ofPlanningforthefield1942 in de Dutch Section History, over het Plan voor Holland 
alleenn dat het was opgesteld naar de gebruikelijke regels.8' De Outline of Planning 
iss vaag; het betreft een aan het eind van de oorlog gemaakte reconstructie, opgesteld 
doorr officieren die in 1942 nog niet aan de sectie verbonden waren.82 Het eerste 
kwartaall  1942 is gereconstrueerd uit de opdrachten van de in die tijd in bezet 
gebiedd opererende agenten, voor de overige kwartalen zijn de hoofdlijnen van het 
PlanPlan voor Holland tn een uitvoeringsinstructie van Gubbins maatgevend geweest. 

Opvallendd is dat tussen die opdrachten uit het eerste kwartaal en dat Plan een 
hechtee samenhang gesuggereerd wordt. Er staat namelijk dat de betreffende agenten 
poogden: : 

establishingg in HOLLAND a nucleus of men who could undertake preparatory 
workk for future operations on a large scale, to follow a concerted plan... All 
thiss programme was designed gradually to lead up to the introduction of much 
moree ambitious and far-reaching schemes to be eventually worked out in 
conductionn with plans of the Allied High Command .. .In april the first draft 
off  the 'Plan for Holland' was drawn up... 

Maarr de opdrachten voor de betreffende agenten Catarrh, Carrot, Watercress, 
TurnipTurnip en Leek zijn, volgens de War Diary, al in 1941 geschreven. In die periode 

Mett dat geheime leger wordt hier de on bedoeld, waarover de Britten door de overkomst van 

G.. Dogger en P. Tazelaar in april 1942 goed geïnformeerd raakten. 
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was,, weliswaar, in principe besloten in West-Europa Secret Armies op te bouwen, 
maarr de definitieve stoot daartoe werd pas gegeven na de voorjaarsgesprekken 
overr de strategie met de Amerikanen, die wat SOE betreft resulteerden in de Tweede 
Richtlijnn van de Chiefs of Staff. Bovendien geven de opdrachten als verwoord in 
dee Dutch Section History zélf ook geen aanknopingspunten voor het gelegde 
verband.. De uitzending van deze agenten was gepland kort voor of vlak na de 
jaarwisselingg 1941/1942. Dat ze later dan gepland geparachuteerd werden was te 
wijtenn aan de weersomstandigheden en het vertraagde radiocontact met de eerst 
uitgezondenn marconist Lauwers {Ebenezer). 

Dee Outline of Planning geeft over de opbouw van een Secret Army niet meer 
informatiee dan in grote lijnen al uit het onderzoek van de Enquêtecommissie 
bekendd was. Kolonel De Bruijne noemde daar het Plan voor Holland Fase A van 
eenn omvangrijkere opzet die met SOE besproken was. Fase B had betrekking op 
dee vorming van een veel grotere organisatie, die van wapens en middelen zou 
wordenn voorzien op het moment dat de strijd in volle gang was. Deze fase is nooit 
uitgevoerd.. De Bruijne vermeldde ook een Fase c, die voorzag in verzet door het 
helee volk. Dat zou geen gewapend verzet zijn, maar sabotage, burgerlijke onge-
hoorzaamheid,, het openzetten van bruggen en dergelijke dingen meer.83 

Plantakenn Jambroes 
Aiss we nu kijken naar het Plan voor Holland zoals wij dat kennen uit de instructies 
vann Jambroes,84 dan waren diens primaire taken: 
11 het zoeken van contact met de leiders van de OD-organisatie 'Oom Alexander', 

terr sondering van mogelijkheden en moeilijkheden bij de uitvoering van het 
Plan; ; 

22 het via de centrale leiding, in overleg met de regionale leiders, starten met de 
rekruteringg van personeel en de opbouw van districten; 

33 het zo snel mogelijk formeren van drie a vier receptiecomités voor de opvang 
vann personeel en voorraden. Het eerste receptiecomité moest binnen enkele 
wekenn voor de opvang van instructeurs en voorraden gereed zijn. Waar deze 
comitéss gevormd moesten worden was vooraf bepaald. 

Hierr was sprake van een meer gecompliceerde opdracht - verkenning, voorberei-
dingg en uitvoering-, omvangrijker en tijdrovender dan De Bruijne oorspronkelijk 
inn zijn advies aan de Nederlandse regering van 27 april 1942 voor ogen stond.85 

Achterr dit Plan voor Holland en de uitzending van Jambroes en Bukkens zijn 
dann ook veel vraagtekens te plaatsen. Het staat wel vast dat de risico's aanzienlijk 
beperkterr zouden zijn geweest, als men zich tot de oorspronkelijke verkennings-
opdrachtt had beperkt en de beide agenten 'blind' waren gedropt. Bovendien: 
Jambroess was niet de juiste man voor de uitvoering van de laatste twee taken. Hij 
wass pas eind maart 1942 in Engeland aangekomen en daarom minder goed getraind 
dann zijn opvolger. Die kreeg een volledige agentenopleiding en had meer tijd om 
zichh in de ins en outs van het plan te verdiepen. Vreemd is ook dat Jambroes naar 
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dee OD-groep 'Oom Alexander' gestuurd werd. Rabagliati, hoofd MI 6 Dutch 
Section,, had G. Dogger, op wiens verslag over de OD-organisatie het Plan gebaseerd 
zouu zijn, al in mei 1942 verteld dat in die organisatie arrestaties hadden plaats-
gevonden.866 Doggers relaas over hoe zijn kennis van die organisatie bij het be-
veiligenn van de voorgenomen contactopneming werd genegeerd, is onthutsend. 
Hett gegeven dat MI 6 kort na half april 1942, eerder dan SOE, op de hoogte was 
vann Doggers kennis van de OD, vormt misschien een aanwijzing. Het was Rabagliati, 
enn niet De Bruijne, die Gubbins als eerste van Doggers informatie op de hoogte 
bracht.87 7 

Ookk De Jong toont zich verbaasd dat het risico om met de OD in zee te gaan 
genomenn werd. In Londen was bekend dat talrijke oo'ers waren gearresteerd, 
bijnaa honderd waren er geëxecuteerd, zoals de Duitsers officieel bekend hadden 
gemaakt.. Bekend was bovendien dat de Nederlandse beroepsofficieren op 15 mei 
19422 in krijgsgevangenschap waren afgevoerd.88 

Zoalss eerder gezegd, er is weinig bekend over hoe de onderhandelingen over de 
vormgevingg van het Plan tussen april en juni 1942 verlopen zijn en wie daar aan 
beidee zijden bij betrokken waren. Het ziet er naar uit dat de Britten in hun ijver 
inn Nederland een Secret Army op te bouwen een aantal principes, die zij zeker in 
februarii  1942 nog 'koesterden', tussen april en juni 1942 overboord zetten. Uit-
gangspuntenn die de opbouw van geheime organisaties in decentrale, onafhanke-
lijke,, volstrekt gescheiden districten met eigen verbindingen en transportfacilitei-
tenn voorschreven. Regels die bovendien het enten van nieuwe organisaties op 
bestaande,, amateuristische en dus voor infiltratie kwetsbare verzetsgroepen vol-
strektt van de hand wezen en een geleidelijke en voorzichtige uitbouw in een 
aangepastt tempo voorstonden. 

Eenn aantal van bedoelde principes zijn in het Plan-bestek wel terug te vinden. 
Maarr ze worden volstrekt ondermijnd door de uitvoering aan een centraal punt 
—— de groep 'Oom Alexander' — te binden, de agent een ruimere taakopdracht te 
gevenn dan voor een eerste contact nodig was en hem bovendien, met voorraden 
voorr derden, naar een bestaand receptiecomité te zenden. Dat receptiecomité werd 
bovendienn gearrangeerd over de langst functionerende radiolijn van een sabotage-
team,, dat met deze missie niets te maken had. Door deze opeenstapeling van op 
zichzelff  vermijdbare risico's werd de security van de hele operatie een volstrekte 
aanfluiting. . 

Warenn er zwaarwegende argumenten die tot het nemen van zulke op het eerste 
gezichtt volstrekt onverantwoorde risico's noopten? Een op korte termijn te be-
ginnenn invasie in het westen, Sledgehammer? Of slechts het wekken van de schijn 
vann zo'n aanval? Hoe het ook zij, in de Britse noch Nederlandse literatuur, PEC 
enn het Koninkrijk inbegrepen, zijn voor deze opeenstapeling van risico's ooit 
steekhoudendee redenen aangevoerd. 

Voordatt aan het eind van dit hoofdstuk getracht wordt een begin van een 
antwoordd op deze kernvraag te formuleren, zal eerst nog worden nagegaan of het 
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oorspronkelijkee concept en het definitieve Plan op essentiële punten verschillen. 
Enn of er nog iets wezenlijks te zeggen valt over het tempo waarin getracht is het 
Plann in praktijk te brengen. 

Vergelijking g 
Dee definitieve versie van het Plan kent acht paragrafen en een bijlage. Dat aan-
hangsell  is een opgave van de zeventien te creëren districten, de codenamen van 
dezee districten en het minimum aantal manschappen en voorraden per district. 
Hett oorspronkelijke concept telt vier paragrafen en heeft geen bijlage. 

Dee paragrafen over de doelstelling, aan te vallen doelen, benodigde mankracht, 
voorradenn en transport zijn in beide versies, op enkele kleine aanpassingen na, 
vrijwell  gelijk. Ook de laatste paragrafen, over de te geven geallieerde (lucht)steun 
zijnn gelijk, behalve dat in de definitieve versie een belangrijke zinsnede is toege-
voegd,, namelijk: '. ..in Nederland zelfde invasie plaatsvindt'. Nederland werd in 
dee eerste versie niet als invasiedoel genoemd. 

Hett belangrijkste verschil vormen de paragrafen i en 4 t/m 7 van het Plan, die 
inn het oorspronkelijk concept niet voorkomen. Het is daarom nodig kort stil te 
staann bij de inhoud van die paragrafen. 

ParagraafParagraaf 1 koppelt het Plan aan de geallieerde invasie van West-Europa. In 
hoofdlijnenn wordt aangegeven, hoe in Nederland een klein aantal geselecteerde 
verzetsstrijderss daaraan steun kan verlenen. Speciaal voor dit doel georganiseerde 
enn uitgeruste strijders dienen een aantal naar tijd, plaats en omvang met het 
invasielegerr afgestemde acties uit te voeren. Die hoofdlijnen moeten nader worden 
ingevuldd naar gelang de plaatselijke omstandigheden en lokaal beschikbare infor-
matie.. De leiders wordt alle ruimte en vrijheid van handelen gelaten, op voorwaarde 
datt het primaire doel verwezenlijkt wordt. Het Plan houdt geen verband met 
actiess van andere verzetsgroepen die op eigen gezag in het gebied opereren, of met 
gewapendee steun aan de invasiestrijdmacht zelf. 

ParagraafParagraaf 4 geeft de reden waarom nu al wapens en voorraden gedropt moeten 
wordenn en men receptiecomités zal moeten organiseren. Een surplus aan voorraden 
iss nodig om materiaal dat verloren gaat of in handen van de vijand valt tijdig te 
kunnenn compenseren. Zijn er dus op het moment van de aanval voldoende 
voorradenn beschikbaar, dan kunnen de transporttoestellen voor andere opdrachten 
wordenn ingezet. 

ParagraafParagraaf 5 bevat, onder verwijzing naar een bijlage, de hoofdlijnen van de te 
creërenn organisatie in zeventien districten, met per district het streefminimum 
aann personeel en voorraden. 

ParagraafParagraaf 6 geeft een aantal security-rege\s. Buiten de direct betrokkenen mag 
niemandd van het Plan en de voorbereidingen weten. Kennis van details is alleen 
opp basis van de regel need to know, en dan nog slechts in beperkte kring, toelaatbaar. 
Omm niet op te vallen, mogen de geselecteerde manschappen absoluut niet aan 
anderee ondergrondse activiteiten deelnemen. Zij mogen ook niet met de opvang, 
hett transport en de bewaking van voorraden belast worden. 
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ParagraafParagraaf j , ten slotte, behandelt de zogenaamde Warning for action, het sein 
tott actie. Het nieuws over een invasie, waar die ook plaatsvindt, zal zich binnen 
eenn paar uur in Nederland verspreiden. Om te voorkomen dat men ten onrechte 
inn actie komt, bijvoorbeeld omdat het om een commandoraid gaat of omdat de 
Duitserss zo'n reactie ook met valse berichten kunnen uitlokken, zal toch een 
duidelijkk signaal gegeven moeten worden als de invasie werkelijk plaatsvindt. Op 
welkee manier de opdracht tot handelen gegeven zal worden en met welk signaal 
zall  nog nader bekend gemaakt worden. 

Mett de aanvullende paragrafen vormt het oorspronkelijke concept in feite een 
'blauwdruk'' op hoofdpunten, die de uitvoerders veel armslag en ruimte bij uit-
voeringg laat. De vraag blijf t waarom Jambroes zoveel concrete, op de uitvoering 
betrekkingg hebbende informatie te lezen kreeg. Voor zijn hoofdopdracht, contact 
mett de centrale OD-leiding, en via deze met regionale leiders, had hij veel van deze 
gegevenss niet nodig. Kennis van die gegevens vormde bij eventuele gevangen-
nemingg zelfs een gevaarlijke extra belasting. 

Diee 'blauwdruk' bond anderzijds ook SOE Dutch Section aan een in de praktijk 
moeilijkk te controleren opdracht, juist vanwege de ruimte die het Plan de uitvoer-
derss in het veld gaf. 

Tempoo van opbouw 
Watt dat tempo van opbouw betreft, gaat het om de vraag of de specifieke 
soE-activiteitenn in Nederland in 1942, qua tempo en voortgang, al dan niet gestuurd 
werdenn door de meer algemene krijgsplannen voor dat jaar. De Enquêtecommissie 
enn De Jong hebben zo'n directe relatie aangenomen. De Jong heeft in 1979 de 
eertijdss bij de Commissie nog noodgedwongen vage noties over die concrete 
ontwikkelingenn van de algemene krijgsplannen concreet ingevuld: tempo en 
voortgangg werden volgens hem bepaald door het in maart genomen besluit 
SledgehammerSledgehammer in 1942 uit te voeren; een besluit dat tot eind juli 1942 serieus werd 
overwogen.89 9 

Kolonell  De Bruijne heeft zo'n directe relatie ontkend. Hij was van mening dat 
err min of meer sprake was geweest van een autonome ontwikkeling in de 
soE-plannen.. Hij gelooft ook niet dat het in 1942 genomen besluit niet Europa 
maarr Noord-Afrika binnen te vallen met het tempo van opbouw te maken heeft 
gehad;; het was een normale wijze van doorwerken. Wel moest hij toegeven in het 
najaarr van 1942 onder zware druk gezet te zijn om het tempo van de uitzendingen 
tee versnellen in verband met goede kansen in begin 1943. De Bruijne zei daarover: 

Inn het najaar, in elk geval in de tweede helft van 1942, is van Engelse zijde een 
grotee pressie uitgeoefend. Ik ben nog ontboden geweest bij Alan Brook (sic), 
dee chef-staf van de Imperial Staff, om ons tot spoed aan te zetten, omdat men 
inn begin 1943 een grote mogelijkheid zag van een overeenkomst met Duitsland, 
eenn terugtrekken althans van de troepen uit Holland. Dat is in die periode 
naarr voren gebracht en het heeft aanleiding gegeven tot een wat geforceerd 
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tempo.. U zult zien, dat in het begin van de uitzendingsperiode grote hiaten 
zitten.. Na Jambroes duurde het drie maanden, maar dan krijgen wij : Kamp-
horstt - 21 oktober; Koolstra - 24 oktober; Hofstede - 25 oktober. Dit was 
allemaall  onder de pressie van de gedachte: dan moeten zij er zitten.90 

Hoewell  de voorzitter van de Enquêtecommissie dit nieuwe feit een 'volmaakt 
novum'' noemde, heeft de Commissie deze uiterst belangwekkende interventie 
niett nader onderzocht. Daarover is ook bij de Britten geen navraag gedaan; althans 
daaroverr zijn geen gegevens beschikbaar. In de slotconclusies van de Commissie 
speeltt dit 'novum' geen enkele rol; ook in het Koninkrijk wordt deze zaak niet 
vermeld. . 

Eenn van De Bruijnes verhaal afwijkende lezing gaf de kapitein-ter-zee J. Nuboer.91 

Dezee was tot januari 1942 adjudant van admiraal Furstner en tevens secretaris van 
dee Commissie Oorlogsvoering. Tot oktober 1942 vervulde hij een functie in 
Washingtonn en trad daarna tot het einde van de oorlog in Londen op als Ger-
brandy'ss adviseur voor militaire aangelegenheden. Na de oorlog verrichtte hij voor 
dee zogenaamde Commissie Onnen92 enig speurwerk in de archieven, onder andere 
terr ontraadseling van het Englandspiel. Hij stelde dat de uitvoering van fase A van 
hett Plan voor Hollandurgent was, omdat toen plannen bestonden voor een invasie 
inn Europa. Toen die plannen in 1942 gewijzigd werden en de invasie van Europa 
naarr een later tijdstip verschoven werd, kwam er tijd voor verdergaande plannen, 
dee vorming van een ondergronds leger, fase B. Nuboer gaf daarmee aan dat SOE-
plannen,, zoals ook het Plan voor Holland, beïnvloed werden door de algemene 
krijgsverrichtingenn en krijgsplannen, een mening die in PEC en in het Koninkrijk 
werdd bevestigd. 

Datt is echter een mening die uitsluitend op de sOE-planning in relatie tot de 
militairee voornemens let én geen oog heeft voor de hiervoor beschreven: 

 taakverzwaring en tempoverhoging rond het definitieve Plan voor Holland en 
 Sir Alan Brookes interventie. 

Opp het moment dat die interventie plaatsvond, wist Brooke als geen ander dat er 
weinigg kans bestond dat SOE'S Secret Army in Nederland in 1942 en 1943 in actie 
zouu komen. Tenzij er aanwijzingen waren dat in Duitsland een Umsturz stond te 
gebeuren,, of dat zijn interventie een ander doel diende. Een strategisch doel dat 
pastee in de Tweede Richtlijn van de Chiefs of Staff aan SOE en de militaire 
doelstellingenn voor 1942: het binden van Duitse troepen in het westen. 

Opp 7 juli 1942 had Rauter Himmler van de inhoud van het Plan voor Holland  Holland 
opp de hoogte gesteld.93 Deze informatie en de (versnelde) inzet van agenten in 
Nederlandd in het najaar van 1942 kon, in samenhang met andere informatie, bij 
dee Duitsers de indruk wekken dat er aan de Kanaalkust iets stond te gebeuren. 
Eenn Führerbefehl van 9 juli 1942 sprak van 'hohen Wahrscheinlichkeit' van een 
vijandelijkee landing in het westen. Uit voorzorg werden reserve-eenheden 
(Walküre-Verbande)) van Duitsland naar Zuidwest-Nederland en de Belgische 
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kustt verplaatst. De voornaamste spoor- en wegverbindingen naar en van dat gebied, 
dee overige Kanaalkust, Normandië en Bretagne werden extra tegen verstoringen 
enn sabotageacties beveiligd.94 De missie-Jambroes had de Duitse oorlogsleiding 
kennelijkk aan het denken gezet. 

Opp twee fronten was een afleidingsmanoeuvre in het westen, najaar 1942, 
bijzonderr welkom: aan het Russische front, waar rond Stalingrad fel gevochten 
werd,, en aan het binnen afzienbare tijd te openen Tweede Front in Noord-Afrika 
{Torch).{Torch). De Chiefs of Staff besloten op 5 augustus 1942 om ten behoeve van Torch 
eenn aantal misleidingsplannen te laten uitwerken. De belangrijkste daarvan droegen 
dee codenamen Overthrow, Solo Oneen Solo Two. De laatste twee plannen waren 
specifiekk gericht op het verheimelijken van Torch. Plan Overthrow mikte op het 
inn het najaar van 1942 vastpinnen van zoveel mogelijk Duitse troepen tegenover 
Engeland,, ter ontlasting van het Russische front en het te verwachten front in 
Noord-Afrika. . 

Doorr middel van legeroefeningen, troepenverplaatsingen, concentratie van sche-
penn in Zuidoost-Engeland, luchtverkenningen boven Noord-Frankrijk en het 
verspreidenn van valse informatie werd gesuggereerd dat er een aanval op de kust 
bijj  Calais op handen was om daar een permanent bruggenhoofd te vestigen.95 Die 
misleidingsplannenn werden opgesteld door een speciaal voor strategische mislei-
dingsactiess in het leven geroepen orgaan, de London Controlling Section (LCS). 

Di tt maakte sedert 9 oktober 1941 deel uit van de organisatie van de Britse Chiefs 
off  Staff. De LCS ontwierp en begeleidde de uitvoering van strategische misleidings-
plannenn en coördineerde tevens soortgelijke in andere Britse oorlogsgebieden 
ontworpenn plannen. Al deze plannen moesten in laatste instantie door de Britse 
Chiefss of Staff worden goedgekeurd. Voor de uitvoering van dergelijke plannen 
werdenn eenheden ingezet van de Britse strijdkrachten, de inlichtingen- en veilig-
heidsdienstenn inclusief SOE, en van het Political Warfare Executive (PWE), dat de 
'zwartee propaganda' verzorgde. Deze eenheden werden natuurlijk niet op de hoogte 
gesteldd van het werkelijke doel van de acties. Het verkeerd informeren van het 
eigenn personeel over werkelijk doel en reden van hun inzet vormde een vast 
onderdeell  in zulke plannen. Dat was noodzakelijk om de veiligheid van de operaties 
tee waarborgen en om het waarheidsgehalte van het aan de vijand voor te spiegelen 
beeldd zo hoog mogelijk op te vijzelen.96 

Dee Les/soE-contacten liepen sedert 15/17 september 1942 via SOE Security 
Section.. Het hoofd daarvan, Senter, was LCS' algemene aanspreekpunt bij SOE. 
Eenn ander lid van de sectie was speciaal verantwoordelijk voor het functioneren 
vann SOE als kanaal voor het verspreiden van misinformatie ten behoeve LCS. In 
eenn interne notitie van begin 1943 noemt hij de sabotageorganisatie in Nederland, 
onderdeell  van SOE'S rumour organisation, een geschikt kanaal om per radio bin-
nenn 24 uur valse berichten in Nederland te kunnen verspreiden.97 SOE Security 
Sectionn werd op haar beurt aangestuurd door Air Commodore A.R. Boyle, 
Assistantt Chief of SOE en Director of Personnel Services, Intelligence, Security en 
Liaison.98 8 
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Hoee past Brookes interventie in voorgaand patroon? In elk geval in het mislei-
dingsplann Overthrow. Dat plan liep op een mislukking uit, wat hoofdzakelijk te 
wijtenn was aan de verschuiving van de oorspronkelijk voor oktober geplande 
operatiee Torch naar november 1942. Het tijdstip van de door Overthrow voorge-
spiegeldee oversteek van Het Kanaal door de geallieerde troepen kwam hierdoor 
tee laat in het seizoen te liggen om nog geloofwaardig te zijn.99 Brookes interventie, 
mett in dat spoor de (versnelde) inzet van soE-agenten in Nederland, zou dus 
gediendd kunnen hebben als aanvulling op, of als surrogaat voor Overthrow. 
Troepenbewegingenn in Zuidoost-Engeland konden wijzen op een mogelijke in-
vasiee op de Belgisch-Franse kanaalkust. Toenemende ondergrondse activiteiten 
inn Nederland zouden dat Duitse vermoeden versterken of het wegebben daarvan 
afremmen,, naarmate de herfst vorderde en er niets gebeurde.100 

Hett tijdstip van Brookes interventie is niet precies bekend. Baseert men zich 
opp De Bruijnes verklaring dan ligt de interventie ergens tussen september en half 
oktoberr 1942. Volgens de War Diary werd de eerste agentendropping in oktober 
19422 op 3 oktober voor het eerst aangekondigd.101 Brookes interventie zou dan 
voorr 3 oktober hebben moeten plaatsvinden. Op 21 september daaraan voorafgaand 
werdd de Torch-dztum definitief op 8 november vastgesteld; eerder werd 7 oktober 
alss aanvalsdatum genoemd.102 

Wass Brookes gesprek met De Bruijne bedoeld als poging nog iets van Overthrow 
tee redden, nu die operatie als afleidingsmanoeuvre voor Torch dreigde te mislukken? 
Dee inhoud van Brookes boodschap, bedoeld om de Nederlanders tot spoed aan 
tee zetten, was aantrekkelijk genoeg. Dat zou dan een misleiding van een bondgenoot 
omwillee van een nog omvangrijker misleiding van de vijand geweest kunnen zijn. 
Datt Brooke werkelijk naar een mogelijke Duitse revolte verwezen zou hebben, is 
niett erg waarschijnlijk: daarover zou hij niet zo open en met De Bruijne alléén 
gesprokenn hebben. 

Restt nog te verklaren hoe de Duitsers door de opbouw van de Secret Armies in 
Nederlandd en elders gealarmeerd zouden kunnen worden, als die opbouw, zoals 
bevolen,, in het diepste geheim plaatsvond en de sabotageteams alleen maar 
'ongrijpbare'' vormen van sabotage mochten uitvoeren. Van een toenemend aantal 
vluchtenn van een enkele eenzame Britse bommenwerper boven nachtelijk Neder-
landd zou de vijand niet al te zeer onder de indruk raken; daarvoor was meer nodig. 

Nieuwee interpretatie van het Plan voor Holland 

Hiervoorr werd beschreven hoe de Brits-Amerikaanse strategie met betrekking tot 
dee vestiging van een Tweede Front eind juli 1942 een drastische koerswijziging 
ondergingg met het besluit dat front niet in Europa maar in Noord-Afrika te 
openen.. Dat besluit van de opperste oorlogsleiding zal zeker, al was het maar om 
veiligheidsredenen,, niet lager in de eigen hiërarchie bekendgemaakt zijn. De 
Tweedee Richtlijn van de Chiefs of Staff van 12 mei 1942 gaf al duidelijk aan dat 
dee invasie niet in 1942 zou plaatsvinden. Na het besluit van juli om in 1942 in 
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Noord-Afrikaa te landen werd meer en meer duidelijk dat ook in 1943 geen invasie 
inn West-Europa mogelijk zou zijn. Een lange termijn om de verzetsorganisatie 
diee pas bij een invasie in actie moest komen, ongeschonden door te loodsen. Zou 
hett Plan voor Holland, tegen die achtergrond, nog voor een ander dan het oor-
spronkelijkee doel geschreven kunnen zijn? Voor een doel dat paste in Churchills 
bedoelingen,, omschreven in zijn telegram van 27 juli aan Roosevelt, om met de 
voortgaandee opbouw van Amerikaanse troepen in Engeland de Duitse troepen in 
hett westen te binden? Een opzet om de dreiging die van een dergelijke opbouw 
opp Hitlers westflank omgetwijfeld zou uitgaan te versterken en geloofwaardiger 
tee maken? Toenemende ondergrondse activiteiten in de bezette gebieden zouden 
inn zo'n opzet passen; zeker als er aanwijzingen waren die op een zekere coördinatie 
tussenn de activiteiten in Engeland en op het continent wezen. Maar een onopge-
merkte,, geruisloze opbouw van een Secret Army volgens het Plan voor Holland-
zou.zou. daar nauwelijks toe kunnen dienen. En ook voor de sabotageorganisatie in 
Nederlandd was immers verordonneerd dat alleen insaisissable sabotage geoorloofd 
was.. Het toenemende radioverkeer en het groeiend aantal vliegbewegingen boven 
Nederlandd zouden wel enige indruk maken, maar binnen het geheel van de aldoor 
rondzingendee geruchtenstroom weinig opvallen. 

Datt zou natuurlijk heel anders zijn als de Duitsers kennis van de inhoud van 
hett Plan voor Holland zouden krijgen. Want anders dan het eerste concept, dat 
alleenn de hoofdlijnen van een voornemen bevatte, nodig voor een eerste contact-
opnamee met het Nederlandse verzet, bevatte de definitieve versie zoveel concrete 
gegevenss dat daaruit de serieuze opzet van de voorbereidingen voor een groot-
scheepsee aanval kon worden afgelezen. Die gegevens waren vooral te vinden in 
dee hiervoor samengevatte paragrafen 1 en 4 t/m 7 van het Plan. Vooral de in para-
graaff  7 aangekondigde 'Warning for action' zou het geloof in een invasie versterken. 

Enn dat is precies wat er gebeurde, zoals wij zagen. De Duitsers raakten snel op 
dee hoogte van het Plan. Hoe dat kon gebeuren is door de Enquêtecommissie niet 
preciess uitgezocht. Indirect valt uit PEC af te lezen dat de Duitsers de inhoud bij 
dee gevangenneming van Jambroes, de agent belast met de centrale opdracht ter 
uitvoeringvann het Plan voor Holland, te weten kwamen. In het Koninkrijk wordt 
hardopp 'verondersteld' dat Jambroes de bron was. In de loop van de tijd doken 
err echter steeds weer geruchten op dat die geschiedenis zich misschien toch iets 
anderss had afgespeeld. In een in 1966 verschenen, nogal omstreden boek van de 
journalistt E. Cookridge werd al verteld dat het Plan voor Holland verpakt zat in 
eenn van de met Jambroes meegedropte containers.10^ Rep vermeldt datzelfde in 
zijnn boek en in de naar dat boek vervaardigde tv-serie. Daarin wordt dat verhaal 
aangesnedenn in een namens Giskes (die kort voor de opnames van de tv-serie 
overleed)) voorgelezen verklaring over de arrestatie van Jambroes. Letterlijk wordt 
gezegd:: 'hij (Jambroes) bracht gedetailleerd uitgewerkte plannen mee om met 
hulpp van de Ordedienst 17 sabotage en verzetsgroepen, ieder ter sterkte van 100 
mann op te bouwen ...' Giskes' lezing, een bijdrage aan een boek van G. Buchheit 
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overr de Abwehr, is teruggevonden in zijn persoonlijk archief.104 In 1981 viel 
hetzelfdee te lezen in een boek van de voormalige soE-officier J.G. Beevor: 

SOEE agents continued to be parachuted to German reception committees, 
includingg in June 1942 Professor Jambroes, briefed to be chief organiser of a 
secrett army and adviser to the leaders of the resistance movement. Jambroes 
broughtt with him detailed written instructions, all of which fell into the hands 
off  the Abwehr or SIPO, including plans for cooperation by the Orde Dienst, the 
militaryy network of resistance groups, with a possible future invasion force.10^ 

Alss die informatie juist is, zou in ieder geval Jambroes niets hebben hoeven prijs-
geven.. Dat hadden anderen al voor hem gedaan, door hem die instructies mee te 
geven,, in welke vorm dan ook. Vastgesteld moet worden dat de Britse historicus 
Foott die met voorgaande beweringen bekend is, er in zijn recente SOE in de Low 
CountriesCountries geen woord aan wijdt; verwerpen doet hij die mogelijkheid echter ook 
niet.106 6 

Dee veronderstelling dat het Plan voor Hollandmogelijk bedoeld was om Duitse 
troepenn in het westen te binden vindt zijdelings steun in de merkwaardige beslissing 
vann SOE om, zonder De Bruijne (en de Nederlandse regering?) daarin te kennen, 
inn te stemmen met het via de radiolijn van Jambroes (door de Duitsers dus) 
geopperdee voorstel om geen OD-personeel te rekruteren voor de opbouw van de 
nieuwee organisatie en zelfs elk contact met de OD te vermijden, omdat deze 
organisatiee qua doelstelling en mentaliteit niet geschikt zou zijn voor sabotage-
werk.1077 Had die informatie De Bruijne bereikt, dan was de kans op nieuwe 
vertragingg groot geweest: aan een belangrijke Nederlandse voorwaarde voor deel-
namee aan deze operatie zou dan niet zijn voldaan. De Britten zwegen wijselijk en 
gingenn hun gang. 

Aangenomenn mag worden dat als er sprake is geweest van een opzet zoals hier-
voorr bedoeld, SOE Dutch Section daar onkundig van was en dus niet bewust aan 
dee uitvoering ervan heeft meegewerkt. In zoverre hadden de PEC en het Koninkrijk 
gelijkk met hun conclusie dat SOE geen opzet gepleegd heeft, althans niet wat het 
operationelee onderdeel Dutch Section betreft. In de laatste aflevering van de in 
19955 opnieuw uitgezonden tv-serie van Jelte Rep laat Leo Marks, voormalig chief 
cypherr officer SOE, zich in gelijke bewoordingen uit, al beweerde hij dat er geen 
sprakee geweest zou zijn van 'misleiding'.108 

Conclusies s 

Hett voorgaande maakt duidelijk dat de soE-activiteiten in West-Europa in 1942, 
enn een groot deel van 1943, inderdaad voortvloeiden uit de geallieerde militaire 
strategie,, zoals in PEC en Koninkrijk betoogd, maar gericht waren op een ander 
doell  dan in deze studies werd aangenomen. Bedoelde activiteiten droegen bij aan 
hett vasthouden van Duitse strijdkrachten in het westen als steun aan Rusland én 
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alss afleidingsmanoeuvre voor acties elders. Dat was voor de Britten het primaire 
strategischee doel van de opbouw van de sabotage- en Secret Army-orgsimsztïes in 
hett westen in die periode. Zouden deze organisaties op het moment van de invasie 
nogg intact zijn en kunnen ageren, dan zou ook het oorspronkelijke militaire doel 
bereiktt zijn: paramilitaire steun van het binnenlands verzet aan de reguliere 
invasielegers. . 

Inn feite werden dan dubbele agenda's gehanteerd. Eén door de opperste Britse 
oorlogsleidingg en de andere door de uitvoerende echelons, die de eerste agenda 
niett kenden en vol vertrouwen doorwerkten aan de oorspronkelijke opdracht, de 
opbouww van sabotageorganisaties en geheime legers in bezet Europa. 

Tegenn die achtergrond is de in PEC en het Koninkrijk veronderstelde relatie 
tussenn de soE-plannen voor Nederland enerzijds en de geallieerde militaire plannen 
anderzijdss te direct op de in 1942 of 1943 uitvoerbare militaire plannen gericht. 
Halverwegee 1942 werden die plannen door de Britten en Amerikanen al niet meer 
alss uitvoerbaar beschouwd, ook niet in 1943, als gevolg van de keuze het Tweede 
Frontt in Noord-Afrika te vestigen. Maar de dan resterende mogelijkheid van een 
'schijn'-uitvoeringg van de soE-plannen in 1942 en 1943 werd in beide studies 
wegenss het ontbreken van een feitelijke basis voor deze veronderstelling afgewezen. 
Zoalss ik in hoofdstuk 2 heb aangegeven, berust dat manco echter niet uitsluitend 
opp een gebrek aan informatie maar is de door de onderzoekers gekozen benadering 
daaraann mede debet: bepaalde facetten werden niet grondig uitgezocht en bekende 
feitenn en gegevens zijn genegeerd. 

Gelett op de algemene Britse terughoudendheid in de relaties met de regeringen 
inn ballingschap, zeker wat unavowable activiteiten betreft, is het niet aannemelijk 
datt de Nederlandse regering van zo'n mogelijke 'schijn'-uitvoering wist. Om 
dezelfdee reden geldt dat waarschijnlijk voor alle indertijd onder haar gezag en 
verantwoordingg functionerende personen. 

Inn dit verband zijn helaas twee interessante beslissingen van de Nederlandse 
regeringg in PEC en Koninkrijk sterk onderbelicht gebleven. De eerste betreft de 
inn het najaar 1941 gestarte samenwerking met MI 6 in het Contact Holland-project, 
onderr de gelijktijdige verbreking van de relaties met SOE Dutch Section. De tweede 
beslissingg betreft de herstart van de onderhandelingen met SOE Dutch Section in 
februarii  1942, die uitmondden in een innige samenwerking met die dienst in het 
PlanPlan voor Holland-project in juni 1942, waarbij de contacten met MI 6 op hun 
beurtt na mei 1942 op een laag pitje kwamen te staan. De contacten met MI 6 
werdenn pas bij de oprichting van het Bureau Inlichtingen in het najaar van 1942 
weerr op het oude niveau hersteld. 

Dee ins en outs van die Nederlandse ommezwaai zijn nooit goed voor het voetlicht 
gebracht,, zodat niet is na te gaan welke overwegingen de Nederlandse regering 
ertoee brachten de oorspronkelijke bezwaren tegen samenwerking met SOE (ZO snel) 
tee laten varen. Ongetwijfeld speelden politieke overwegingen daarbij de hoofdrol, 
mett name het streven naar de politiek 'ongeschonden' terugkeer van koningin en 
regeringg naar Nederland. 
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