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HOOFDSTUKK 8 

Verbindingen n 

Inleiding g 

Eerderr werd beschreven hoe de geallieerden eind 1942 bezet Noordwest-Europa 
beschouwdenn als een zwaar verdedigde vesting, die pas na langdurige en grondige 
voorbereidingg bestormd kon worden. Een bestorming die de Britten, met de 
slachtveldenn uit de Eerste Wereldoorlog in herinnering, in 1942 en 1943 nog wisten 
uitt te stellen. Maar zij verloren nooit uit het oog dat de politieke werkelijkheid 
henn ooit tot een invasie zou kunnen dwingen. 

Vandaarr dat men bij de planvoorbereiding van meet af aan veel aandacht had 
voorr het verrassingselement: voor manieren om de vijand te misleiden omtrent 
tijdstip,, plaats, kracht en richtingvan zo'n aanval. De doctrine leert dat verrassing 
aann de basis ligt van iedere militaire operatie.1 Maar de bestorming uit zee van 
Fortt Europa was dermate riskant, dat voor het slagen van deze operatie verrassing 
eenn volstrekt noodzakelijke voorwaarde was. Nuchter bezien lagen alle voordelen 
aann de kant van de verdedigende partij. Die kon de voor een landing geschikte 
gebiedenn ruwweg inschatten op basis van twee factoren: de aan de vereiste 
luchtdekkingg uit Engeland gestelde grenzen én de behoefte aan een diepstekende 
havenn voor de bevoorrading van de invasiemacht. Het aantal in aanmerking 
komendee gebieden was echter te groot om het geheel afdoende te beveiligen. 
Sterkee reserves moesten achter de hand gehouden worden, om te kunnen inzetten 
alss vaststond waar de geallieerden voet aan land zetten. De noodzaak reserves 
achterr de hand te houden en het idee dat het bezit van een haven dwingend was, 
bodenn de geallieerden kansen om de vijand op het verkeerde been te zetten. Die 
moestt ertoe gebracht worden zijn reserves zo te positioneren dat ze voor de aanval 
enn de ontplooiing daarvan het minste gevaar opleverden. Daarom werden geruch-
tenn verspreid dat de leiding van de invasiemacht aarzelde over de keuze welke 
havenn te veroveren; buiten het zicht van de vijand werden intussen kunstmatige 
havenss geconstrueerd. Misleiding van het Duitse oppercommando, strategische 
misleiding,, was het uitgangspunt. Deze vorm van misleiding gold onder de experts 
alss een zo moeilijke opgave, dat het in het verleden zelden geprobeerd was. 

Volgenss de Britse historicus Howard, op wiens studie1 veel van het voorgaande 
enn wat volgt gebaseerd is, slaagden de geallieerden er in 1944 toch in de vijand te 
misleidenn dankzij twee uitzonderlijk gunstige omstandigheden: 

173 3 



HOOFDSTUKK 8 

ii  men beschikte over uitstekende inlichtingen, vooral verworven door het afluis-
terenn en 'kraken' van de belangrijkste geheime verbindingen van de Duitse rege-
ringg en het opperbevel; 

22 het hoge security-niveau in Groot-Brittannië, waar men een vrijwel volledige 
greepp had op de communicatie en verbindingen. Daardoor kreeg men onder 
anderee vat op de naar Engeland gezonden vijandelijke agenten, die gevangen-
genomenn werden en voor een deel tegen hun vroegere meesters werden ingezet. 

Inlichtingenn {intelligence) en beveiliging {security) vormen de twee peilers waarop 
iederee misleidingsoperatie rust. Dat geldt voor iedere geheime operatie, van welke 
aardd dan ook. 

Dezee studie onderzoekt of het Englandspiel mogelijk tot de categorie 'geheime 
operaties'' behoort, met SOE Dutch Section als onkundig - vermomd als ondes-
kundig?? - werktuig. De sectie werd mogelijk niet over het geheime karakter van 
haarr operaties geïnformeerd. In hoofdstuk 4 beschreef ik een aantal interne struc-
turenn en security-procedures rond het soE-radioverkeer na juni 1942, die het 
mogelijkk maakten een operationele sectie, in dit geval SOE Dutch Section, onder 
hett mom van security permanent over de werkelijke situatie in Nederland in het 
ongewissee te laten. Onderdeel daarvan was dat SOE geen directe toegang had tot 
afgeluisterdd en gedecodeerd Duits radioverkeer - special intelligence - 3 waaruit 
misschienn de werkelijke toestand in Nederland had kunnen worden afgeleid. Wat 
dezee special intelligence betreft was men volstrekt afhankelijk van Mi6 Section v. 
Inn hoofdstuk 4 schreef ik ook dat er één man binnen SOE was die dat materiaal 
wél,, maar dan op strikt persoonlijke titel, ontving: Boyle, het hoofd van SOE'S 

afdelingenn Intelligence, Security en Personnel Services. Enkele andere leden van 
dee soE-top werden van tijd tot tijd door de secretaris van het War Cabinet over 
datt topgeheime materiaal, aangeduid met de algemene term isos, bijgepraat als 
daarinn zaken opdoken die voor SOE van belang waren.4 

SOEE had overigens ook geen directe toegang tot andere onderdelen van het 
overheidsapparaat,, wat het effectief functioneren van de dienst soms ernstig 
belemmerde,, SOE kon, bijvoorbeeld, niet rechtstreeks gebruik maken van de 
dienstenn van de Government Code and Cypher School (GC and es), het crypto-
grafischh zenuwcentrum, of van de daarmee nauw verbonden afluisterdiensten -
dee Y-Service —, die ook de peilfaciliteiten beheerden. Controles op de zenders en 
dee plaatsen in bezet gebied vanwaar de marconisten zonden kon SOE niet zelf 
uitvoeren,, daartoe moest een beroep op de Y-Service gedaan worden. Na juni 1942 
verbeterdee die situatie geleidelijk, toen SOE over eigen radiofaciliteiten ging be-
schikken.5 5 

Ongetwijfeldd waren er goede administratieve redenen en vooral security-argu-
mentenn om de nieuwe geheime dienst SOE van dergelijke hoogst geheime staats-
dienstenn af te schermen en afgeschermd te houden. Daarbij kwam, zoals major 
generall  Sir Colin Gubbins na de oorlog opmerkte, dat er pas in de Tweede 
Wereldoorlogg sprake was van verzet van enige omvang in de bezette gebieden dat 
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vann buiten werd georganiseerd, opgebouwd, geleid en bevoorraad. Dat werd 

mogelijkk door speciaal voor dit type oorlogvoering ontwikkelde toepassingen van 

vliegtuigg en radiotelegrafie.6 Toepassingen die in de harde praktijk van alle dag, 

inn een continu proces van trial and error, ontwikkeld moesten worden. Beproefde 

proceduress en ervaringen waren voor deze volslagen nieuwe onderneming niet 

voorhanden.. Het werk stelde bijzondere eisen aan voorzieningen, regels en pro-

cedures.. Dat gold bij uitstek voor de seinverbïndingen, het 'centrale zenuwstelsel' 

vann SOE, en voor de clandestiene aan- en afvoerroutes van agenten naar en van 

hunn bestemmingen in bezet gebied, de clandestine communications. 

Inn de volgende paragrafen zal ik nagaan of er met betrekking tot de radiover-

bindingen,, inclusief codes, van SOE Dutch Section en de clandestiene verbindingen 

ietss op te merken valt dat zou kunnen wijzen op sturing van de ontwikkelingen 

opp dat vlak door derden buiten SOE, met onder andere Dessings terugreis naar 

Engelandd als voorbeeld. De lij n van Dessings verhaal neem ik op waar ik die in 

hoofdstukk 6, losliet. 

Radioverbindingen n 

Tott juni 1942 had SOE voor de radiocontacten met zijn agenten in bezet Europa 

geenn eigen verbindingsnet; die radiocontacten werden door M I 6 onderhouden. 

SOEE verzette zich vanaf het begin tegen de machtspositie die deze regeling Mi6 gaf. 

All  snel bleek bovendien dat Mi6 nooit aan de verbindingsbehoeften van de 

snelgroeiendee nieuwe dienst zou kunnen voldoen. Begin 1942 startte SOE dan ook 

mett de opbouw van een eigen radiodienst met zenderpark, personeel, opleidingen, 

enzovoort.. De eerste fase van opbouw werd in juni 1942 afgerond met de overname 

vann het door M I 6 beheerde radionet met de soE-agenten in bezet en neutraal 

Europa.. Mi6 ging overigens pas op 26 maart 1942 formeel met deze regeling 

akkoord,, onder voorwaarde dat 'SOE should not "pirate" frequencies', maar van 

eenn open frequentiesysteem gebruik zou maken, onder controle van de W/T Board.7 

Kennelijkk had Mi6 er blijvend belang bij te kunnen nagaan welke informatie er 

binnenn de soE-netwerken werd uitgewisseld. 

Inn deze paragraaf wordt voornamelijk aandacht besteed aan het seinverkeer met 

Nederlandd in het tijdvak januari tot juli 1942. Slechts een enkele keer wordt, waar 

datt in het betoog van pas komt, aan later seinverkeer gerefereerd. Specifiek op dat 

lateree verkeer gericht onderzoek is niet nodig, omdat de condities waaronder dat 

tott eind 1943 plaatsvond in de eerste helft van 1942 werden bepaald. Opnieuw ligt 

hett accent op Lauwers' getuigenis. Hi j is de enige uit die belangrijke periode die 

uitt eigen ervaring over de SOE sein- en codeopleiding, de afgesproken instructies 

enn procedures, het seinverkeer, en dergelijke, kan getuigen. Zij n verklaringen 

wordenn afgezet tegen relevante Britse en andere documenten en uitspraken van 

derdenn die betrekking hebben op het seinverkeer in die periode. 
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Lauwers'Lauwers' getuigenis 

Lauwers'' verhaal is bijzonder goed gedocumenteerd. De Enquêtecommissie be-
schiktee bij zijn verhoor al over een uitgebreid rapport van zijn hand, gedateerd 12 
februarii  1946.8 Een aantal punten daaruit is in hoofdstuk 1 al aan de orde geweest, 
maarr die worden hier opnieuw in breder verband behandeld. 

Lauwerss ontving zijn sein-, code- en veiligheidsopleiding op twee scholen, te 
Beaulieuu en Grendon Underwood. Op de 'Finishing School for Secret Agents' in 
Beaulieu?? verbleef hij in de tweede helft van juli 1941; daar lag het accent vooral 
opp onderricht in codes en veiligheidsinstructies. In Grendon volgde hij aansluitend 
dee marconistenopleiding; ook daar stonden cryptografie en security op het pro-
gramma.100 Vandaar vertrok Lauwers eind oktober 1941 naar Londen om zijn inzet 
voorr te bereiden. 

Opp beide scholen werd verteld dat: 'het hem als agent-radiotelegrafïst toegestaan 
was,, in geval van arrestatie, zijn code af te geven en voor den vijand berichten 
doorr te zenden, op voorwaarde, dat hij zijn security-check niet bekend maakte,'" 
ciD-agentt Van der Reyden kreeg dezelfde instructies.12 

Ditt deel van Lauwers' getuigenis wordt bevestigd in een schriftelijke beantwoor-
dingg op 11 april 1946 door SOE van een aantal door de Belgische Süreté (Veilig-
heidsdienst)) gestelde vragen over soortgelijke in België spelende gebeurtenissen. 
Diee dienst vroeg bij SOE informatie op ter voorbereiding van processen tegen 
agentenn die ervan werden beschuldigd tijdens hun gevangenschap met de Duitsers 
tee hebben samengewerkt. De strekking van de ontvangen antwoorden was dat de 
agentenn niets te verwijten viel als zij de vijand maar niet hun security check onthuld 
hadden.. Men geloofde in Londen indertijd - 1941/1942 -, dat het mogelijk zou 
zijnzijn die 'True Check' uit de telegram tekst te isoleren, maar dat bleek in de praktijk 
niett mogelijk. De telegramteksten kwamen vaak verminkt over en in die tijd 
functioneerdee het ontvangstation in Londen nog absoluut niet zo als het moest. 
Hett personeel van die centrale was nog niet in staat de marconist aan zijn 
'handschrift'' te herkennen. Pas in de loop van 1943 werd overgegaan tot het 
registrerenn van de 'handschriften' van de soE-marconisten, zodat men hun iden-
titeitt later met zekerheid kon vaststellen.'3 

Naarr aanleiding van de antwoorden van SOE rijst dan de vraag of men echt moet 
aannemenn dat de Mi6-centrale, want daar gaat het hier om, indertijd nog zo 
'onderontwikkeld'' was. 

Lauwerss getuigde verder dat in Grendon in het bijzonder benadrukt werd dat 
dee security check voor de marconist het enige middel was om een arrestatie aan 
Londenn kenbaar te maken, een mededeling die eveneens in het hiervoor aange-
haaldee document wordt bevestigd.'4 De consequentie daarvan was, naar Lauwers' 
idee,, dat dan aan de Londense kant een perfecte controle van elk ontvangen 
telegramm op het juiste gebruik van die check geboden was. Hij had daarom de 
officierr die hem naar het vliegveld begeleidde nadrukkelijk verzekerd dat men, als 
err onregelmatigheden in zijn check geconstateerd zouden worden, daaruit moest 
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concluderenn dat hij gevangengenomen was. Situaties zoals die ooit in Grendon 
mett hem besproken waren, waarin een agent in Frankrijk zijn security check wegliet 
enn SOE besloot de radioverbinding met de agent toch voort te zetten omdat alle 
anderee tekenen wél klopten, wilde hij nadrukkelijk voorkomen. Overigens werd 
Lauwerss bij die gelegenheid verteld dat er nog nauwelijks arrestaties hadden 
plaatsgevonden.. In dat verband werd hem ook herhaaldelijk verzekerd dat het 
gevaarr van uitpeilen niet groot was, omdat de te gebruiken ultrakortegolfzenders 
vrijwell  niet te traceren waren. Deze laatste mededeling wordt in een andere intern 
documentt van de Belgische Süreté bevestigd.15 

Lauwers'' uiterst informatieve rapport bevat nog een aantal punten die in het 
vervolgg van dit betoog opnieuw aan de orde komen. Dat zijn de aanvankelijk 
aangekondigde,, maar later uitgestelde dropping van de agent Abor (Baatsen), 
Lauwers'' security check en het gebruik van 'betekenisloze' (jumbled) letters in 
codetelegrammen.166 Lauwers heeft zijn rapport in twee verhoren door de Enquête-
commissiee nader aangevuld en toegelicht.1? Bij het laatste verhoor waren ook 
deskundigenn op het gebied van verbindingen en cryptografie aanwezig. De Com-
missiee heeft in haar eindverslag voornamelijk de gegevens uit dat laatste verhoor 
verwerkt.188 Daardoor is een aantal interessante gegevens uit de eerste ondervraging 
uitt het zicht geraakt. Twee daarvan zijn in dit verband van bijzonder belang. 
Lauwerss verklaarde onder ede: 

 de instructeurs in Grendon noemden als belangrijkste argument voor de bij 
arrestatiee te volgen tactiek: 'wanneer wij door julli e security check weten, dat je 
gearresteerdd bent, is het voor ons mogelijk, met de vijand een spel te spelen'. 
Menn legde er speciaal de nadruk op, dat het in oorlogstijd van het grootste 
gewichtt is om over een onverdachte verbinding met de vijand te beschikken, 
waardoorr men hem op eé*n dwaalspoor zou kunnen brengen;19 

 De mensen van deze (separate Radio-)dienst schijnen tegen Bingham gezegd te 
hebben:: Och, een man in het veld, daarvan is het best mogelijk, dat hij zijn 
security-checksecurity-check verandert; het behoeft niets te betekenen.20 

Mett die verklaringen geeft Lauwers de richting aan waarin de redenen voor het 
besluitt van SOE Dutch Section om, ondanks het ontbreken van de juiste security 
check,check, de radioverbinding toch voort te zetten gezocht moeten worden. 

Dee eerder aangehaalde Belgische documenten geven geen uitsluitsel over het 
eerstee door Lauwers genoemde punt: de mogelijkheid om via de radioverbinding 
vann een gevangengenomen agent een spel met de vijand op te zetten; een dergelijke 
vraagg is niet aan SOE voorgelegd. 

S.. Bingham, plaatsvervangend hoofd SOE Dutch Section. 

177 7 



HOOFDSTUKK 8 

Hoee men het ook wendt of keert, Lauwers' getuigenis, met als kern voorgaande 
verklaringen,, vormt een voldoende feitelijke grondslag voor een vermoeden dat 
dee aanvankelijke Britse poging van Lauwers' nood een deugd te maken, het begin 
vann een breder geregisseerd tegenspel geweest kan zijn. Van opzet dus, vermoedelijk 
gerichtt op benadeling van de vijand in een of andere vorm en het vergroten van 
dee overlevingskansen van de betrokken agenten. Dat tegenspel impliceerde mo-
gelijkk ook het zenden van agenten en materieel over 'besmette' radiolijnen, waarbij 
ookk de betrokken vliegtuigbemanningen aan extra grote risico's werden blootge-
steld,, omdat de vijand immers vooraf op de hoogte was van data, plaatsen en 
tijdstippenn van de geplande parachuteringen. Die latere gebeurtenissen, vooral 
hett zenden van mensen over 'besmette' lijnen, deden 'boos' opzet vermoeden. Na 
dee oorlog leidden deze gebeurtenissen tot allerlei speculaties omtrent het mogelijke 
doell  van deze operaties: wat had men willen bereiken? 

Inn hoofdstuk 2 zagen wij dat de Enquêtecommissie een beperkt aantal speculatieve 
antwoordenn op voorgaande vraag in oktober 1949 in Londen heeft voorgelegd. 
Daarbijj  is het onderwerp 'opzet' slechts in algemene termen aangeroerd en is 
Lauwers'' concrete getuigenis betreffende een mogelijk Brits spel niet integraal aan 
dee orde gesteld. Blizard, die vermoedelijk verantwoordelijk was voor de beslissing 
omm de operaties ondanks foute of ontbrekende security checks voort te zetten, is 
niett gehoord. Zijn overwegingen voor dat gewraakte besluit zijn in Londen door 
anderen,, met name door R. Brook,*  'ingevuld'. Naar een 'separate Radiodienst' 
diee de leiding van SOE Dutch Section bij die beslissing geadviseerd zou hebben, 
iss niet geïnformeerd. Althans, uit wat de Commissie daarover in haar Verslag heeft 
vermeld,, is over deze zaken niets op te maken. 

Lauwers'' getuigenis is door de Commissie indertijd wel gebruikt om een eigen 
theoriee over het gebeuren te formuleren. Het Koninkrijk onderschreef de PEC-
conclusie. . 

AgentAgent Abor (Baatsen) 

Volgenss Lauwers werd de komst van de agent Abor (Baatsen) tegelijk met mate-
riaaldroppingg aangekondigd in een van de eerste berichten die hij onder Duitse 
controlee ontving. Abor zou een speciaal apparaat meebrengen dat de vijand nooit 
inn handen mocht vallen. Onmiddellijk nadat Lauwers zijn security check veranderd 
had,, werd Abors komst uitgesteld, maar de materiaaldropping vond wél plaats. 
Lauwerss heeft die zending mogen inspecteren: het speciale apparaat zat er niet bij. 
Voorr Lauwers waren deze gebeurtenissen hét teken dat Londen zijn veranderde 

R.. Brook, hoofd van het SOE'S directoraat Noordwest Europa, verantwoordelijk voor de operaties 

inn genoemd gebied sedert november 1942; eerder vervulde hij bij SOE een hoge staffunctie. 
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securitysecurity check begrepen had. Totdat later die maand, op 28 maart, toch een agent 
arriveerde,, wiens 'veilige' aankomst hij aan Londen moest melden. In de gevangenis 
herkendee Lauwers betrokkene aan een door deze gezongen lied: de amateur-zanger 
Baatsen,, met wie hij een deel van de soE-opleiding doorlopen had. Lauwers besloot 
daaropp Londen, behalve door het permanent verkeerd gebruiken van zijn security 
check,check, nog op andere manieren te waarschuwen. Hij maakte daarbij herhaaldelijk 
gebruikk van een combinatie twee vaste lettergroepen met een seintechnische 
betekeniss die, indien samen gelezen, het woord caught opleverden. Eenmaal slaag-
dee hij erin caught driemaal in één bericht te vervlechten. Ook zond hij, gebruik-
makendd van de tien tot maximaal vijftien 'betekenisloze letters' die ter beveiliging 
aann elke gecodeerde telegram tekst moesten worden toegevoegd, de zinsnede 
'workedd by Jerry since'. Het tweede deel van die boodschap 'March six Jeffers 
Mayy third' kon door omstandigheden niet meer gezonden worden.21 

Inn hoofdstuk 6 werd al aangegeven dat Lauwers' lezing maar voor een deel door 
SOE'SS War Diary wordt bevestigd. Lauwers is er nog steeds van overtuigd dat de 
gebeurtenissenn rond Baatsens komst zich volgens zijn lezing hebben afgespeeld.22 

Daaromm heb ik gepoogd in de vluchtgegevens van beide betrokken RAF-squadrons, 
hett 138ste en het 161ste, na te gaan op welke datum en welk tijdstip Baatsen precies 
gedroptt is en of er kort voordien nog een materiaaldropping heeft plaatsgevonden. 
Tussenn 15 maart en 1 april 1942 is echter geen afsprong van een agent noch een 
materiaaldroppingg boven Nederland geregistreerd.23 In bedoelde Records zijn de 
overigee Englandspiel-vluchten overigens wel nauwkeurig na te lezen. 

Baatsenn volgde de agentenopleiding gelijktijdig met Lauwers, Ras, Andringa, 
Kloosss en Taconis; hij kreeg geen marconistenopleiding.24 Vergeleken met andere 
missiess wordt zijn opdracht relatief laat, namelijk pas op 24 februari 1942, in SOE'S 

WarWar Diary genoemd. Zijn missie kreeg toen de codenaam Watercress toebedeeld,25 

eenn naam die eerder al op 8 januari 1942 aan Gerald Roelofi, de agent Ras, gegeven 
was,, die samen met Jordaan - het Lettuce-tezm - in Amsterdam en Utrecht zou 
gaann opereren.2ÓDit gegeven wijst op een plotselinge verandering van de plannen. 

Curieuss is dat hoewel Baatsen voorzover bekend geen marconist was, Leo Marks, 
ex-chieff  cypher officer van SOE, weet te melden dat (in de tweede helft van 1942) 
dee telegrammen van Baatsen als eerste zijn aandacht trokken. Die berichten waren 
vlekkelooss gecodeerd, maar droegen alle het opschrift 'SECURITY CHECKS OMITTED'. 

Markss kaartte deze zaak aan bij SOE Dutch Section, maar werd gerustgesteld met 
dee woorden: 'The whole thing has been looked into; the agent's all right.'27 Marks 
zegtt verder dat Baatsen twee security checks had: hij moest in iedere achttiende 
letterr van elk telegram een spelfout maken en bovendien aan het eind van het 
berichtt steeds drie 'betekenisloze letters' toevoegen; maar hij heeft geen van beide 
checkschecks ooit gebruikt. Lauwers heeft echter in de tijd dat hij, van maart tot november 
1942,, onder Duitse controle telegrammen codeerde en decodeerde, nooit tele-
grammenn van of voor Baatsen verzonden of onder ogen gehad. 
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Ookk Lauwers had volgens Marks twee security checks: een spelfout in iedere 
zestiendee letter en drie 'betekenisloze letters' aan het eind van ieder bericht. Lauwers 
hadd beide checks tot april 1942 op de juiste wijze toegepast, daarna gebruikte hij 
eigenn variaties op het woord 'stop', maar nooit in de zestiende letter of in veelvouden 
daarvan;; zijn tweede check gebruikte hij helemaal niet meer.z8 

Twééé checks, één in het bericht, de ander in de 'betekenisloze letters', was 
kennelijkk het systeem dat SOE hanteerde om te controleren of men wel met de 
juistee man in verbinding stond. 

SecuritySecurity check en 'betekenisloze letters' 

Tweee security checks 
Markss had met zijn bewering in één opzicht gelijk: Lauwers beschikte inderdaad 
overr twee checks: één formele en een, op particuliere afspraken berustende, uiterst 
'onrechtmatige'' twééde security check. 

Dee formele check, een fout in de zestiende letter of een veelvoud daarvan, heeft 
Lauwerss bij zijn verhoren en in zijn rapporten ook steeds vermeld. Dat Lauwers 
maarr over één check beschikte spoort met informatie uit de al eerder genoemde 
schriftelijkee beantwoording door SOE van een aantal door de Belgische Süreté 
gesteldee vragen. Daaruit blijkt dat in het algemeen een agent beschikte over een 
TrueTrue Check en een Bluff Check, de laatste bedoeld om af te geven onder Duitse 
druk.. Beide checks bestonden uit het opzettelijk verkeerd spellen van een letter in 
dee telegramtekst op tevoren overeengekomen plaatsen. Maar voor bepaalde agenten 
bestondd de Bluff Check simpelweg uit ofwel het weglaten van de True Check of 
hett veranderen van een letter op een andere dan de voor de Bluff Check overeen-
gekomenn plaats. Helaas geeft het document niet aan voor welke soort agenten die 
laatstee regeling gold. 

Lauwers,, kennelijk een agent uit laatstbedoelde categorie, kende het gebruik 
vann een Bluff Check niet eens. Zijn tweede, informele, check berustte louter op 
eenn particuliere afspraak, die hij tegenover de autoriteiten nooit ter sprake heeft 
willenn brengen om de betrokken officier niet alsnog in de problemen te brengen. 
Lauwerss was tijdens de voortgezette telegrafieopleiding te Grendon bevriend 
geraaktt met de radio-instructeur, een luitenant, en diens verloofde, die op de 
decodeerafdeüngg van de dienst werkte. Welke dienst dat precies was en tot welk 
onderdeell  de luitenant behoorde, heeft Lauwers tot na de oorlog niet geweten: 
hijj  heeft er niet naar gevraagd en hij was er bovendien niet nieuwsgierig naar. 
Toenn eenmaal vaststond dat hij uitgezonden zou worden, heeft Lauwers met het 
bevriendee stel, uiteraard tegen alle security-regeis in, afgesproken dat hij, als alles 
goedd ging, in de 'betekenisloze letters' van tijd tot tijd een groet zou overbrengen 
inn de vorm van de voornamen van beiden: 'JIM/PAM' en 'PAM/JIM'. 

Pamm zou op de decodeerafdeüng de telegrammen onder ogen krijgen, en het 
ontbrekenn van de security check of het voor langere tijd uitblijven van die 'groeten' 
zouu haar opvallen. Jim, die regelmatig als marconist dienst deed op het ontvang-
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station,, zou dat niet opvallen; hij noteerde immers slechts voor hem betekenisloze 
lettergroepen. . 

Inn de jaren vijfti g kreeg Lauwers bezoek van het inmiddels getrouwde stel. Hij 
kreegg toen te horen dat hun afspraak gewerkt had. Toen na zijn arrestatie in zijn 
telegrammenn behalve de security check ook de 'groeten' ontbraken, hebben beiden 
datt aan hun superieuren gemeld en daarbij de gemaakte irreguliere afspraken 
opgebiecht.. Zij waren ervan overtuigd dat Lauwers door de Duitsers gearresteerd 
was,, maar men verbood hen verder nog over de zaak te spreken. Als 'juniors' bleef 
henn niets anders over dan zich daarbij neer te leggen.29 Dit verhaal kreeg nog meer 
reliëff  toen, in overleg met Lauwers, de toenmalige hoogleraar A. Korthals Altes 
inn de jaren tachtig pogingen deed het echtpaar op te sporen, om meer over deze 
zaakk aan de weet te komen. Lauwers zelf had het contact met beiden verloren. 
Korthalss Altes slaagde erin het stel op te sporen. Ook zij waren door een in 1984 
uitgezondenn BBC-serie over SOE weer met de zaak geconfronteerd. Jim stemde erin 
toee nadere bijzonderheden in een brief uiteen te zetten.30 

Lauwers,, als direct betrokkene, ontving van Jim een kopie van deze brief. In 
eenn begeleidend schrijven vermeldde hij nog een aantal bijzonderheden die het 
vermoedenn van Lauwers dat de Britten bewust een spel gespeeld hadden, nog 
meerr versterkten. 

Uitt beide brieven31 kwam het volgende naar voren: 
11 Lauwers ontving zijn training als radio-operator van voor MI 6 werkend per-

soneel.. Ten tijde van Lauwers training stonden radiotraining, verbindingen 
enn decoding onder Mi6-controle; 

22 Jim was verbonden aan het voor MI 6 werkende radiostation, waarmee Lauwers 
opp dat moment in verbinding stond; 

33 Jim beging inderdaad de security crime Lauwers aan zijn verloofde voor te 
stellen.. Deze werkte voor de Mi6-decodeerafdeling; de gecodeerde berichten 
werdenn van hieruit naar SOE gezonden; 

44 Op een gegeven moment, de juiste datum wist hij niet meer, merkte Jim dat 
Lauwerss niet op de normale wijze seinde, aangevend dat hij onder dwang 
seinde.. (Het zou interessant zijn om te weten hoe Jim dat constateerde: hij 
konn de telegrammen immers niet lezen. Met andere woorden, deed hij dat 
louterr op het gehoor, of met behulp van bepaalde instrumenten?); 

55 Opnieuw tegen dee regels, informeerde Jim bij zijn verloofde of die iets vreemds 
aann Lauwers' zendverkeer had geconstateerd. Zij antwoordde bevestigend: niet 
alleenn ontbrak Lauwers' security check, maar ook ontbrak in de jumbled letters 
hett gebruikelijke JIM/PAM; 

66 Beiden rapporteerden hun bevindingen op de gebruikelijke wijze: Pam ver-
melddee het ontbreken van de security check op het gedecodeerde bericht; Jim 
noteerdee op het radioberichtenformulier en in het logboek van het radio-
stationn dat Lauwers niet op de normale manier werkte; 

77 Maar beiden rapporteerden ook de feiten nog eens apart bij hun superieuren 
enn werden prompt berispt; 
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88 Jim meende na dit gebeuren nog een of twee keer met Lauwers gewerkt te 
hebben,, maar hij was daar niet zeker van; 

99 Volgens de standaardprocedure zou het contact met Lauwers, volgens Jim, op 
dee gebruikelijke wijze zijn voortgezet: dat was de normale praktijk. Men 
hooptee gevangengenomen marconisten op deze wijze in leven te houden. Ten 
tijdee van Lauwers' arrestatie gebeurde dat wél met verscheidene marconisten 
inn Frankrijk. Gebruikelijk was in dergelijke gevallen dat de Abwehr probeerde 
henn een vervangende marconist te laten accepteren, maar dat werd, zover Jim 
wist,, nooit geaccepteerd. Misschien dat de Duitsers er in Lauwers' geval wel 
inn slaagden vanwege de in die tijd heersende rivaliteit tussen SOE en sis (MI6) ; 

IOO In de aan Lauwers gerichte begeleidende brief vulde Jim deze veronderstelling 
nogg wat aan. Hij schrijft: 'I learnt one thing from Pam yesterday (25 maart 
1986)) that I had not known before and that is that after your messages which 
shee decoded and reported without security check, no further messages went 
throughh the normal decoding circuit. God knows if they were sent undecoded 
too SOE or to another sis office. We were much too junior to know about these 
things." " 

Hett onder 1. genoemde punt dat Lauwers als marconist door sis/Mi6-personeel 
werdd opgeleid, wordt in sOE-documenten bevestigd.32 Daaruit valt af te lezen dat, 
hoewell  Grendon formeel een sOE-opleiding was, de marconisten door voor MI 6 
werkendd personeel werden opgeleid. MI 6 beschikte al lange tijd over compleet 
uitgerustee radionetwerken en een cryptografïsche dienst met de beste experts.33 

Toenn de instructie later door eigen soE-personeel werd gegeven, werden de 
agentmarconistenn na voltooiing van de opleiding aan Mi6 overgedragen.34 Lauwers 
behoorde,, evenals Jordaan en Molenaar,35 tot de eerste categorie. Hij ontving dus 
zijnzijn code- en radio-instructie onder Mi6-supervisie. Dat hield tevens in dat Mi6 
tott juni 1942 de door de marconisten te hanteren security checks verstrekte.36 Andere 
consequentiess uit de gegevens bij dit punt worden in het tweede deel van deze 
paragraaff  besproken. De punten 9 en 10 komen in de daaropvolgende paragraaf 
aann de orde; de overige behoeven geen commentaar. 

Voorgaandee tekst illustreert overigens op fraaie wijze de Britse zwijgzaamheid 
rondd veiligheidszaken en de strikte wijze waarop het daarmee nauw verbonden 
needneed to knoiv-pnnc'ipe als vanzelfsprekend, ook als het om naaste familie en goede 
vriendenn ging, werd aanvaard. Men kan zich overigens afvragen of Jims security 

JIM/PAM'SS adres in Zuid-Frankrijk uit 1986 was bekend, brieven kwamen echter steeds retour. 

Naa een bevestiging van de Franse politie najaar 1996 dat het adres nog klopte, bracht een bezoek 

voorjaarr 1997 geen uitkomst: volgens de conciërge waren de betrokkenen zonder achterlating van 

adress vertrokken. Een aansluitende rondgang langs de plaatselijke politie en het Britse consulaat 

leverdee niets op. Latere naspeuringen in Parijs en Londen waren evenmin succesvol. Op een 

verzoekk tot inzage in het archief van de inmiddels overleden A. Korthals Altes werd om redenen 

vann privacy negatief beschikt. 
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crimecrime wel op een louter particulier initiatief berustte. De mogelijkheid is niet 
denkbeeldigg dat Lauwers op deze 'vertrouwenwekkende' wijze een tweede security 
checkcheck in handen werd gespeeld. Hij bestrijdt dat laatste overigens; volgens hem 
gingg het initiatief op dat punt van hemzelf uit. 

Naa de oorlog drongen soortgelijke ervaringen als die van Jim en Pam tot de 
buitenwereldd door. In het Nieuwsblad van het Zuiden van 13.1.1979, bijvoorbeeld, 
werdd een ingezonden brief afgedrukt waarin, in reactie op een publicatie over het 
Englandspiel,, de schrijver mededeling doet van zijn ontmoeting in Engeland, 
beginn jaren zeventig, met een voormalige medewerkster van de Britse inlichtin-
gendienstt die soortgelijke ervaringen als hiervoor beschreven had. Ook zij sprak 
vann frustraties bij de Britse marconistes, omdat men van hogerhand geen geloof 
wildee hechten aan duidelijke signalen dat niet de eigen agenten aan de seinsleutel 
zaten.37 7 

Betekenislozee letters - 'ware' check op verkeerde plaats 
Inn hoofdstuk 2 werd er al op gewezen dat Lauwers slechts over één security check 
beschiktee en geen andere middelen had om alarm te slaan. Zijn in dezelfde tijd 
uitgezondenn Mi6-collega Van der Reyden had er drie, aangevuld met een test 
question.question. Die vooraf overeengekomen question zou door het hoofdkwartier worden 
gesteldd zodra het vermoeden bestond dat hij niet langer in vrijheid opereerde.38 

Opp zijn beurt moest Van der Reyden dan het afgesproken, niet logische antwoord 
geven,, anders zou worden aangenomen dat hij niet langer in vrijheid was. 

InIn datzelfde hoofdstuk werd ook de voormalige soE-officier Bickham Sweet-
Escottt aangehaald, die beweerde dat warning messages niet in het gecodeerde bericht 
zelfwarenn opgenomen maar in de 'routine signals which passed between operator 
andd operator before ... transmitting the actual coded message'. Lauwers' enige 
checkcheck bevond zich nu juist wél in het gecodeerde bericht. Dat is opmerkelijk, 
omdatt de - voor de hand liggende - grondregel is dat een security check nooit in 
dee gecodeerde tekst zelf mag staan, als met in principe 'breekbare' vercijferme-
thodenn wordt gewerkt. Dat werd pas anders, toen SOE later de in principe niet te 
'kraken'' one-time pad invoerde.39 

Lauwerss had het coderen in de zogeheten double transposition geleerd, een zeker 
tee breken codesysteem, zoals zijn instructeurs ook hadden toegegeven. Jordaan 
gebruiktee hetzelfde systeem en had dezelfde soort check. Zoals uit Britse docu-
mentenn blijkt, maakten beiden gebruik van de zogenaamde L.M.T. 2-code, geba-
seerdd op een uit het hoofd geleerd gedicht. Om aan te geven op welke sleutelzin 
uitt het gedicht een concreet bericht gebaseerd was, maakte men gebruik van een 
vijfcijferig ee indicator-groep, waarin ook het personal number*Van de agent verwerkt 

Ookk wel aangeduid als: secret number. 
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werd.. * De optelsom van de cijfers van dat personal number- of een veelvoud van 
diee som - gaf de plaats in de telegramtekst aan waar de security check, de spelfout, 
moestt worden aangebracht. Lauwers' personal number was 1672, samengeteld levert 
datt het getal '16' op. Jordaan had 1218 als personal number, diens security check 
bestondd dus uit het maken van een spelfout in de twaalfde letter of een veelvoud 
daarvan:: 24, 36, enzovoort. Beiden waren tevens uitgerust met een 'noodcode'. 
Diee emergency phrase bestond bij Jordaan uit de woorden 'Thomas vaer en pieternel' 
enn die van Lauwers zou hebben bestaan uit de bekende stervenswoorden van 
Willemm van Oranje: 'Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de ces pauvres 
peuples.'400 Lauwers herinnert zich niet ooit een noodcode gehad te hebben, en 
zekerr niet in die bewoordingen.41 

Hunn Mi6/ciD-collega Van der Reyden had dezelfde code-uitrusting en werkte 
ookk met het double transposition-systeem, maar zijn code was degelijker beveiligd. 
Alss basis voor het te coderen bericht moest hij, bijvoorbeeld, steeds twee sleutel-
zinnenn uit twee verschillende liedjes hanteren. Ook kon hij de plaats van de in te 
voegenn security checks — hij had er drie - per bericht variëren: de gekozen plaats 
gaff  hij op een bepaalde manier aan in het vijfde of zevende woord van het bericht.42 

Veell  achtergrondkennis van het te hanteren codesysteem en de beveiligings-
methodenn werd Lauwers in elk geval niet bijgebracht.43 Opvallend is ook, dat hij 
niett op de hoogte bleek van een aantal bij het gebruik van het double transposi-
tion-systeemtion-systeem in acht te nemen veiligheidsvoorzieningen. Bijvoorbeeld, dat een 
telegramm uit minimaal 100 en maximaal 400 tot 500 letters mag bestaan en dat 
dee te gebruiken sleutels een verschillende lengte dienen te hebben. Dat waren 
regelss die bij SOE pas vanaf begin 1942, dus na Lauwers' vertrek, werden onder-
wezen.44 4 

Eenn fundamentele nalatigheid? 
Voordatt in de volgende paragraaf geprobeerd zal worden aan te geven op wiens 
rekeningg deze, inderdaad op 'amateurisme' duidende, fundamentele nalatigheid 
geschrevenn moet worden, zal eerst aangegeven worden hoe bij gebruik van een 
codesysteemm dat niet volstrekt veilig is, zoals double transposition, de security check 
verantwoordd in een telegram verwerkt had moeten worden. 

Hett principe gaat uit van een op bepaalde af te spreken wijze te versleutelen 
securitysecurity check bestaand uit bijvoorbeeld de drie letters HGM, en die versleutelde 
letterss dan te vermelden in de groep onmiddellijk voorafgaand aan het echte 
bericht,, in de 'betekenisloze letters'. Die check wordt vervolgens herhaald in de 
laatstee lettergroep, ook weer in de 'betekenisloze letters', maar op een andere wijze 

Hett begin van die sleutelzin lag, bijvoorbeeld, in het dertigste woord (30), bij de derde letter (3) 

enn de sleutelzin was tweeënveertig letters lang (42): 30342 + 1672 {personal number) levert op 

'Chinesee wijze', zonder transport van tientallen, enzovoort, opgeteld de indicator-groep op: 31914; 

inn Londen ging men 'omgekeerd' te werk om 30342 terug te vinden. 
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gecodeerd.. De letters HGM worden de eerste keer bijvoorbeeld 'vertaald' door de 
tweedee opvolgende letter van het alfabet, dus: JIO. De tweede maal worden ze 
vervangenn door de vijfde volgende letter: MLS. De zo versleutelde checks worden 
vervolgenss met twee willekeurig gekozen letters aangevuld tot 'vijfletter'-groepen, 
bijvoorbeeld:: JIOCK en MLSKT. De security check maakt op die manier 'gecamou-
fleerd'fleerd' deel uit van de aan de eigenlijke telegramtekst toegevoegde 'betekenisloze 
letters'.. Vanzelfsprekend dient een dergelijke check, in dit voorbeeld HGM, frequent 
opp een tevoren afgesproken wijze te worden gewijzigd omdat anders bij langdurig 
gebruikk het 'patroon' te zeer gaat opvallen. Het systeem werd verder beveiligd met 
zogenaamdee test questions, waarop van te voren afgesproken 'onzin'-antwoorden 
gegevenn moesten worden zolang de agent in vrijheid opereerde. Werd men gepakt, 
dann gaf men een eveneens vooraf afgesproken zinnig antwoord.45 

Dee beschrijving van een tweede manier om de security check op een verantwoorde 
manierr in een bericht te verhullen trof ik aan in het NiOD-archief. In het daar 
gevondenn voorbeeld was de afspraak, dat de derde stomme letter*  na het einde 
vann het bericht, dus in de toegevoegde 'betekenisloze letters', dezelfde zou zijn als 
dee onder het cijfer 8 van de sleutelzinnummering geschreven stomme letter uit 
dee te coderen tekst.46 

Lauwers'' check veranderde nooit, wel kreeg hij één keer een nieuw codegedicht 
toegezonden.477 Zijn security check, een spelfout in de zestiende letter of een veelvoud 
daarvan,, kon uiteraard in de hiervoor beschreven systematiek niet als de 'ware' 
checkcheck gebruikt worden. Wél kon hij dienen als bluff check, bestemd om, zoals het 
woordd al zegt, bij arrestatie af te geven om de 'ware' check te verbergen. 

Beziett men na dit technisch uitstapje Lauwers' informele en formele check 
opnieuw,, dan lijk t het informele 'JIM/PAM - PAM/JIM' op de 'ware' check en de 
formelee check op de bluff check uit het hiervoor beschreven systeem, zelfs wat de 
plaatsingg in de telegrammen betreft: 'JIM/PAM' etc. in de 'betekenisloze letters', de 
anderr in de tekst zelf. 

Schrevess onderzoek 
G.. Zembsch Schreve, een Nederlandse agent die voor SOE in Frankrijk werkzaam 
geweestt was, is de enige voor de Enquêtecommissie verschenen getuige die het 
oorspronkelijkee op het Englandspiel betrekking hebbende Britse telegrammateriaal 
heeftt kunnen inzien. Volgens een mede door hem geschreven boek kwam hij na 
diee inspectie tot de conclusie dat: 

Lauwerss de letters van zijn security-check en de testvraag had verwisseld. In 
lateree uitzendingen zond hij meermalen de eerste letters (...) als CAU en GHT 
uit.. (...) Het eerste falen van de Nederlandse V-sectie" ligt in het feit dat er 

Bedoeldd is: medeklinker. 

'N-sectie'' staat voor 'Netherlands Section', vaak aangeduid als SOE Dutch Section. 
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absoluutt geen aandacht aan de waarschuwing werd geschonken. Zo begon het 
Englandspiel.48 8 

Schrevee interpreteerde kennelijk de lettercombinatie 'JIM/PAM - PAM/JIM' als Lau-
wers'' antwoord op een test question, die hij, als waarschuwing dat hij gevangen 
zat,, vervangen had door de combinatie CAU-GHT in de 'betekenisloze letters'. 
Normaall  zou het antwoord op een testvraag in het bericht zelf gestaan hebben. 
Verderr had Lauwers zijn 'ware' security check weggelaten. Die omissie, de 'verwis-
seling'' van het 'JIM/PAM' plus de lettercombinatie CAU-GHT zou dan een 'driedub-
bele'' waarschuwing opgeleverd hebben. 

Schrevee zag zowel de originele telegrammen als de gedecodeerde telegramteksten 
diee aan SOE Dutch Section doorgegeven werden. Op die gedecodeerde exemplaren 
stondd vermeld '"True check absent, Bluff check absent", maar de letters CAU-GHT 

ontbraken,, aangezien zij niet belangrijk waren.'49 Met dat laatste zal bedoeld zijn 
datt de letters CAU-GHT in de aan SOE Dutch Section gezonden kopieën ontbraken, 
omdatt zij in de 'betekenisloze letters' vermeld waren en dus voor het bericht zélf 
niett van betekenis waren. Het is niet bekend of Schreve zijn interpretatie van het 
Britsee telegrammateriaal aan andere gegevens getoetst heeft; in ieder geval heeft 
hijj  er met Lauwers niet over gesproken. 

OpdrachtOpdracht De Graaf 
Dee hiervoor vermelde informatie was het resultaat van een kort na de oorlog door 
Schrevee uitgevoerd onderzoek in opdracht van K. de Graaf, het toenmalige hoofd 
vann het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO) te Utrecht. Of hij die opdracht 
kreegg omdat hij al eerder voor SOE Londen een met het Englandspiel verband 
houdendee bijzondere missie had uitgevoerd, is niet bekend.50 Die missie wordt 
laterr nog kort besproken. 

Bijj  zijn terugkeer uit Engeland in augustus 1945 legde Lauwers een aantal 
verklaringenn af. Om die te controleren werd Schreve naar Londen gezonden, in 
hett bijzonder om een onderzoek in te stellen naar voor de oplossing van het 
Englandspiel-raadsell  zo belangrijke telegrammen: de in 1942-1943 verzonden 
morseberichten,, gewisseld tussen SOE Dutch Section in Londen en haar agenten 
inn Holland. De resultaten van dat onderzoek legde Schreve bij terugkeer vast in 
eenn rapport, zoals hij voor de Enquêtecommissie verklaarde.5' 

Inn een in 1996 in Engeland verschenen boek van zijn hand vult Schreve zijn 
eerderr gepubliceerde informatie verder aan.52 Hij had het betreffende telegram-
materiaall  mogen inzien dankzij zijn goede relatie met het hoofd van SOE, generaal 
Gubbins.. Verder concludeert hij in dit nieuwe boek, op basis van dat onderzoek, 
datt de oorzaak van het Englandspiel-debacle gezocht moest worden in menselijke 
foutenn aan Engelse kant. Hij stelde vast dat een complex van elkaar versterkende 
factoren,, geboren uit routine en overmatige zelfverzekerdheid, de oorzaak van het 
falenn was geweest. Die factoren waren: 
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ii  De decoders in Londen hadden, vanwege de vaak door atmosferische storingen 
verminktee telegrammen, de gewoonte ontwikkeld alleen de actuele, van beteke-
niss zijnde tekst te decoderen; zij wisten immers waar die begon. Maar daarmee 
veronachtzaamdenn zij de lettergroepen waarin de security checks verwerkt waren; 

22 Wat aan die gewoonte bijdroeg was dat het personeel dat belast was met het 
opnemenn van de boodschappen zo goed was in het herkennen van de speciale 
'aanslag'' -fingerprint- van iedere marconist, dat ze hen op het gehoor konden 
identificeren; ; 

33 De regel dat de aan de landensecties te zenden afschriften van de telegrammen 
voorzienn dienden te worden van een aantekening dat de security check gecontro-
leerdd was, werd vaak geschonden en dat had ernstige gevolgen. 

Vergelijktt men deze nieuwe informatie met Schreves eerdere uitspraken, dan 
constateertt men een tweetal verschuivingen. Was er eerst sprake van een enkel-
voudigee oorzaak, in 1996 levert een complex van factoren de verklaring voor het 
debacle.. En waar vroeger SOE Dutch Section de schuld kreeg toegeschoven omdat 
menn daar geen acht sloeg op het ontbreken van de security check in Lauwers' 
telegrammenn - het begin van de keten die onontkoombaar tot de catastrofe 
leiddee - wordt nu verwezen naar een aantal, achteraf desastreus gebleken gewoon-
tenn bij de dienst die verantwoordelijk was voor het ontvangen en decoderen van 
dee telegrammen. 

Enn dat was, zoals wij eerder zagen, tot juni 1942 de verantwoordelijkheid van 
MI6 .. Maar dat roept dan de vraag op of die gewraakte gewoonten later door SOE'S 

eigenn ontvangstcentrale zijn voortgezet. Het antwoord daarop is niet bekend, 
medee omdat de Enquêtecommissie bij het verhoor van Schreves aan het originele, 
vlakk na de oorlog uitgebrachte rapport geen aandacht geschonken heeft. 

Eenn feit is dat SOE Dutch Section ook na juni 1942 foute security checks bleef 
negeren. . 

SOE-opdracht SOE-opdracht 
Schrevess eerdergenoemde bijzondere missie hield verband met twijfel bij SOE 
Londen,, in juli 1943, over het verzet in Holland, dat kennelijk door de Duitsers 
gepenetreerdd was.53 Daarom kreeg Schreve opdracht naar Zwitserland en Neder-
landd te gaan. Welke hoofdtaken hij daar moest uitvoeren komt men niet te weten; 
wéll  dat hij, als neventaak, een smokkellijn voor strategische goederen van Zwit-
serlandd naar Engeland moest opzetten en een nieuwe ontsnappings- en infiltratie-
routee van Delfzijl naar de Pyreneeën voor soE-personeel in Denemarken, Neder-
land,, België en Frankrijk, los van iedere bestaande organisatie. Ook omdat er in 
Londenn verdenkingen waren gerezen tegen de verzetsorganisaties in de streek rond 
Bordeauxx en de teams die in Frankrijk het luchtvervoer van agenten en goederen 
regelden.. Dat laatste had voornamelijk betrekking op de persoon van de Fransman 
Henrii  Déricourt {Gilbert), die voor SOE French Section werkte, en die, zo was 
gebleken,, contacten had met de Gestapo in Parijs.54 Om die reden kreeg Schreve 
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ookk opdracht in Frankrijk goede afwerpplaatsen en landingsterreinen te zoeken, 
waarbijj  hij contacten met Déricourts netwerk volstrekt diende te vermijden. 

Inn november 1943 kreeg Schreve tevens de opdracht naar de Britse legatie in 
Bernn te gaan, om daar de verklaringen van de inmiddels gearriveerde agenten 
Ubbinkk en Dourlein te verifiëren en de bonafides vast te stellen van de organisatie 
diee hen had helpen ontsnappen. Dat laatste onderzoek Het hij uitvoeren door een 
medewerkerr in België. Op grond van die resultaten kon hij Londen in januari 
19444 per radio laten weten, dat hij beide agenten volstrekt betrouwbaar achtte." 

Bezigg met de uitbouw van het laatste traject van zijn vluchtlijn Nederland-
Pyreneeënn liep Schreve in een Duitse val bij het uitvoeren van een nevenopdracht, 
hett helpen ontsnappen van een 'aangebrande' collega.56 

Schrevee noemde zijn arrestatie tegenover de Enquêtecommissie 'een Nordpol-
Spiell  in het klein'. Giskes, in Nederland, bleek vroegtijdig op de hoogte te zijn 
vann de komst van een agent naar Frankrijk wiens opdracht was een ontsnappingslijn 
Nederland-Pyreneeënn te organiseren, informatie die hij zijn collega's in België en 
Frankrijkk niet heeft onthouden.57 

Schrevee heeft dit punt en de door De Graaf gegeven opdracht, in een breder 
kader,, bij de Enquêtecommissie voorzichtig maar duidelijk ter sprake gebracht. 
Hijj  heeft gemeld dat hij het telegrammateriaal in Londen heeft gezien en daarover 
rapportt heeft uitgebracht. Maar die informatie is door de Commissie niet echt 
opgepakt:: een gemiste kans.58 Ook is hij door de rapporteurs-deskundigen inzake 
dee cryptografische en verbindingstechnische problemen van het Englandspiel niet 
inn persoon gehoord. Een drietal punten uit zijn verhoor door de Enquêtecommissie 
iss wel in het deskundigenrapport verwerkt, maar niet zijn onderzoek in Londen 
vann het oorspronkelijke telegrammateriaal.5^ 

TelegramTelegram wisseling 

Procedures s 
Lauwers'' telegrammen werden door een voor MI 6 werkend radiostation opgevan-
genn en gedecodeerd in de Mi6-codeercentrale {Bletchley Park), vanwaar zij met een 
aantekeningg of de security check wel of niet in acht genomen was, naar SOE werden 
gezonden.600 Wie of welk bureau bij SOE die telegrammen ontving en intern 
verspreiddee en tot wanneer die regeling, althans voor de Dutch Section-telegram-
men,, van kracht bleef, is onbekend; de precieze gang van zaken in de eerste helft 
vann 1942 kreeg in PEC en Koninkrijk wel aandacht, maar weinig diepgravend. 

Inn ieder geval kwam vanaf juni 1942 SOE'S radiocentrale te Grendon Underwood 
inn bedrijf.61 Het coderen en decoderen gebeurde voortaan door het codebureau 
vann SOE Signal Section in Londen. In augustus 1942 werd dat bureau naar Grendon 
verplaatst.62 2 

SOEE Signal Section beoordeelde het gebruik van de security check en moest de 
landensectiess op leemten daarin wijzen. Was de landensectie dan van oordeel dat 
err iets mis was, dan kon deze het probleem vanaf september 1942 voorleggen aan 
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eenn speciale afdeling van SOE'S Security Section, die belast was met het onderzoeken 
vann verdacht telegramverkeer en de ondervraging van teruggekeerde soE-agenten. 
Pass in 1943 kreeg deze specialized operational security section eigen afschriften van 
hett telegramverkeer. Vanaf dat moment was zij in staat zelfstandig een onderzoek 
naarr verdacht verkeer in te stellen, onafhankelijk van een eventuele melding daarvan 
doorr de betreffende landensecties. Onduidelijk blijf t in die structuur de rol van 
hett in september 1942 gevormde Panel c {signal security), bestaande uit experts 
vann M15 en de SOE Security Section, verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
zendverkeerr en de verbindingen.63 

Senter,, nota bene hoofd van SOE Security Section, verklaarde tegenover de 
voorzitterr van de Enquêtecommissie, dat hem tot mei 1943 nooit gemeld is dat 
err met de verbindingen met Nederland iets mis was; 64 ook Bingham, de tweede 
mann van SOE Dutch Section, zei nooit geweten te hebben dat er met de telegrammen 
vann Lauwers iets niet in orde was.65 

Dee Signal Sections van MI 6 en van SOE waren achtereenvolgens verantwoordelijk 
voorr de aan de agenten te verstrekken codes en security checks. De instructies hoe 
tee handelen in geval van arrestatie werden op de diverse marconistenopleidingen 
onderwezen.. De landensecties waren van deze zaken niet, of alleen bij toeval op 
dee hoogte.66 Die secties ontvingen slechts de ontcijferde telegrammen; nooit de 
originelen.. Toen De Bruijne in het kader van het Plan voor Holland met SOE ging 
samenwerken,, kreeg zijn bureau BVT, later MVT,*  van die telegrammen slechts 
parafrasen;; daarop stond nooit aangegeven of de security check correct vermeld 
was.67 7 

Inn welke vorm de landensecties van SOE die gedecodeerde telegrammen precies 
kregenn is uit geen enkel onderzoek duidelijk geworden. Maar dat is wel van belang 
omm te kunnen vaststellen of landensecties, los van eventuele meldingen van de 
Signall  Sections van MI 6 of SOE, wel in staat waren uit de hen voorgelegde telegram-
tekstenn af te leiden of een agent al dan niet onder Duitse regie zond. 

Eenn aantal kopieën van telegrammen die rond de jaarwisseling 1941/1942 gewis-
seldd werden tussen een tweetal Belgische SOE-agenten en hun — toen nog — MI6-
homehome station geven daar enig zicht op.68 De daarop geplaatste kanttekeningen Note 
byby codes geven aan dat: 
11 het met het decoderen belaste personeel wel degelijk het hele telegram, inclusief 

dee jumbledletters — de 'betekenisloze letters' - in beschouwing nam en de teksten 
métt de inherente fouten in de boodschap zélf doorgaf; 

22 de 'betekenisloze letters' en technische indicaties, zoals een frequentiewissel-
teken,, enz., niet vermeld werden, 'stop' daarentegen wél; 

BVT:: Bureau Voorbereiding Terugkeer, halverwege 1942 omgedoopt tot MVT: Militair e Voorbe-

reidingg Terugkeer. 
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33 de berichten per teleprinter werden doorgegeven en bij zich voordoende proble-
menn contact werd opgenomen met de Night Duty Officer (NDO)*  om te over-
leggenn of er actie ondernomen moest worden. Vaak komt de aantekening: 'NDO 
contacted,, no action taken' voor, hoewel op de betreffende telegrammen dikwijl s 
'Identityy check not given' vermeld staat. 

Onderr andere de volgende kanttekeningen werden op het materiaal aangetroffen: 
 identity check given; security measure used; 
 message received via Cesarevitch in Lacquers code. No way of distinguishing if 
itt was from Dery * or Lacquer; message very mutilated, above is a suggested 
version; ; 
 identity check given; Lacquers emergency plan - The Lords Pr.; 
 identity check not given unless in mutilated parts of message; 
 identity check not given unless in meaningless letters in capitals; 
 decypherment delayed as check of indicator group had to be requested. 

Dee vraag is dus of deze kanttekeningen nog op het afschrift stonden dat uiteindelijk 
dee hoofden van de landensecties onder ogen kwam. 
Inn deze kanttekeningen wordt steeds gesproken van identity check en nooit van 
securitysecurity check. De betreffende decoders werkten in Bletchley Park, het cryptografisch 
centrum;; misschien hadden beide termen dezelfde betekenis. Helemaal zeker is 
datt echter niet, dat punt is nooit uitgezocht.69 

Omdatt Lauwers' telegrammen, en die van zijn collega's, tot juni 1942 via dezelfde 
kanalenn liepen als het Belgische verkeer, ligt de veronderstelling voor de hand dat 
diee telegrammen ook volgens dezelfde procedures zijn afgehandeld. 

Dee regel was dat bij MI 6 binnengekomen informatie die voor SOE van belang 
was,, verstrekt werd aan her hoofd van de intelligence- en security-zfdel'mg van SOE, 
airr commodore Boyle. De landensecties van MI 6 en SOE hadden onderling wel 
contact,, maar belangrijke berichten liepen via Boyle.7° Die onderhield relaties 
mett M15, Mi6 en de inlichtingendiensten van de strijdkrachten. Door zijn ervaring 
alss voormalig Director Air Intelligence genoot hij veel aanzien.71 

Watt er moest gebeuren wanneer een landensectie de indruk had dat een agent 
onderr toezicht van de vijand zond, werd in hoofdstuk 2 vermeld. Daar werd een 
voormaligg soE-officier aangehaald, die schreef: 'Playing back a set was not our 
concernn but that of another section in GHQ.'72 Dat geval speelde zich echter in 
Bulgarijee af, dat niet onder het Londense hoofdkwartier, maar onder Cairo viel, 
maarr dat doet aan de praktijk van het terugspelen van 'besmette' zenders niets af. 
Watt West-Europa betreft, worden in de literatuur twee voorbeelden daarvan 
genoemd.. De Britse historicus Foot meldt een geval van 'triple cross' in Frankrijk, 

Vann MI 6 in die periode, naar verondersteld mag worden. 

Dery:: pseudoniem van Cesarevitch. 
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waarbijj  het radioverkeer '...passed from the hands of SOE into those of other 
descendantss of MIR, where we must leave it...'.73 Waarschijnlijk doelde Foot hier 
opp de Inter-Service Security Board (ISRB), een bureau dat een grote rol speelde 
bijj  de uitvoering van de (latere) misleidingsplannen en dat was voortgekomen uit 
eenn van de voorlopers van SOE, MI(R).74 

Dee auteur West zegt in een commentaar op de door Brook tegenover de voorzitter 
vann de Enquêtecommissie in Londen afgelegde verklaring van het Englandspiel, 
datt deze verklaring andere opties die SOE had, niet uitwerkt: 'If, for example, N 
Sectionn suspected that it was in contact with an enemy-controlled circuit, SOE 
wass under an obligation to hand over the entire case to sis.'75 Hij meldt aansluitend 
datt Blizard, hoofd van N (Dutch) Section, tijdens een intern onderzoek van MI6 
naarr het Englandspiel een verklaring had afgelegd. Dat onderzoek stond onder 
leidingg van colonel John Cordeaux, die na de oorlog als parlementariër een van 
dee belangrijkste verdedigers was van het principe dat over soE-operaties nooit iets 
naarr buiten gebracht mocht worden.76 

Westss bewering dat SOE Dutch Section verplicht was om de zaak aan Mi6 over 
tee dragen als men vermoedde met de vijand in contact te staan, wordt bevestigd 
inn een Belgisch document van \6 oktober 1945, waarin de Belgische Süreté 
informatiee verstrekt aan de Substitut de 1'Auditeur Militair e te Charleroi. De 
exactee vragen zijn mij niet bekend en MI 6 wordt in het document weliswaar niet 
specifiekk genoemd, maar gemeld wordt: 

Lorsquee 1'on se rendait compte a Londres de ce que Ie poste émettait sous 
controlee ennemi. Jamais la liaison n'a été coupée. Londres a continue a 
répondree aux emissions avant tout pour sauver la tête de 1'agent... La direction 
dee ces réponses et 1'exploitation des communications avec 1'ennemi étaient 
entree les mains d'un service britannique entièrement distinct des services de 
renseignementt et d'action.77 

Dezee onafhankelijke bron bevestigt een praktijk, die spoort met de aangehaalde 
voorbeeldenn en ook met de mededeling van de auteur Masterman dat MI 6 in de 
eerstee helft van 1942 haar blown sets aan het 'Double-Cross Committee' ter 
beschikkingg stelde.78 En, niet te vergeten, met de tegenover Lauwers geuite argu-
mentenn om de toe te passen tactiek in geval van arrestatie te verklaren.79 Het 
internee Mi6/sis-onderzoek waarvan West spreekt, heeft inderdaad plaatsgevonden. 
Datt bleek uit een voor de Enquêtecommissie afgelegde getuigenverklaring, al werd 
daarr het optreden van Blizard niet genoemd.80 

Opp basis van het voorgaande mag men ervan uitgaan dat in bepaalde Britse 
kringenn het voortzetten van 'besmette' radioverbindingen praktijk was, met het 
dubbelee doel de levens van de agenten te redden en (misleidings)spelen met de 
vijandd op te zetten. Zoals men dat ook met succes deed over de radioverbindingen 
vann de in Groot-Brittannië afgezette en gearresteerde vijandelijke agenten met 
hunn Duitse hoofdkwartieren. 
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Lauwers'' waarschuwingen 
Lauwers'' security check moet, als men hetgeen hiervoor is gezegd over de Procedures 
volgt,, via SOE afkomstig zijn geweest van Mi6 Signal Section. Meer aanwijzingen 
daarvoorr vindt men in het boek van de voormalige chief cypher officer Marks.8' 
Ookk het afwijkende karakter van die check, de plaatsing in het bericht zelf, en het 
feitt dat Lauwers maar één check kreeg, komt dan uiteindelijk voor rekening van 
dezee Signal Section, die in dezelfde tijd de Nederlandse inlichtingenagent Van 
derr Reyden uitrustte met drie, veel beter beveiligde checks dan Lauwers ontving.82 

Off  de bijzondere manier waarop Lauwers zijn tweede check toegespeeld kreeg ook 
opp rekening van MI 6 geschreven moet worden, zal wel altijd een vraag blijven.' 

Maarr Lauwers' verkeerd gebruikte check, althans de aantekening daarvan op de 
telegramafschriften,, gaf het hoofd van SOE Dutch Section, Blizard, reden tot 
bezorgdheid. . 

Menn kan ervan uitgaan dat telegrammen die Blizard onder ogen kreeg, dezelfde 
vormm hadden, als het hiervoor omschreven Belgische telegrammateriaal, tenzij een 
anderee instantie bij MI 6 of SOE die aantekeningen verwijderde. Dat hield in, dat: 
ii  de telegrammen de aantekening droegen 'identity check not given' of andere 

aanduidingenn van gelijke strekking; 
22 Blizard in de tekst Lauwers' foute check in de vorm van 'stip' of'stap' enz. wel 

zag,, maar deze, omdat hij Lauwers' juiste check niet kende, niet kon interpreteren 
alss de reden voor de kanttekening van MI6 Signal Section dat de identity check 
ontbrak.. Zonder kennis van Lauwers' check kon Blizard de fouten in het woord 
'stop'' ook interpreteren als afwijkingen veroorzaakt door atmosferische storin-
gen; ; 

33 Blizard Lauwers' overige waarschuwingen, op één na, nooit heeft kunnen zien, 
omdatt de 'betekenisloze letters' niet op de aan Blizard verstrekte versie vermeld 
werden. . 

Enn Blizard heeft die ene waarschuwing, waarbij Lauwers erin slaagde driemaal 
'caugh'caugh t in het bericht zelf te verwerken,8' misschien ook helemaal niet gezien. 
Dee reden daarvoor geeft Lauwers zelf in zijn Naschrift bij Giskes' boek Abwehr 
IIIFMIIIFM  Hij schrijft daar dat hij de codegroep 'crags' driemaall  overseinde als 'caugh' 
gevolgdd door een 't', waarna hij steeds een vergissingsteken zond. Zo'n vergissings-
tekenn werd niet genoteerd; de marconist haalde alleen de vorige lettergroep 'caugh 
t'' door. juist vanwege die doorhalingen zijn die groepen hoogstwaarschijnlijk niet 
aann de codeafdeling doorgegeven. En als dat wel gebeurd is, heeft de decodeerder 
diee drie groepen hoogstwaarschijnlijk niet meegenomen: het waren immers ver-
gissingen. . 

Maarr Lauwers heeft gelijk dat in Londen in ieder geval één marconist driemaal 
dee lettercombinatie 'caugh t' onder ogen heeft gehad die, na ontvangst van her-

**  Lauwers is van mening dar het initiatief tot deze afspraak van hem uitging. 
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haaldee vergissingstekens, een totaal afwijkende lettergroep bleek te zijn. Voor alle 
zekerheidd vroeg de betreffende marconist na ontvangst van het hele bericht dan 
ookk om herhaling van die lettergroep. De ontvangst daarvan werd 'beantwoord 
mett een ononderbroken reeks 'begrepen'-tekens', zoals Lauwers schrijft, voor hem 
hett teken, dat zijn waarschuwing begrepen was.85 

Lauwers'' interpretatie van deze gebeurtenis steunt met name op het onderricht 
overr de werkwijze van de ontvangcentrale in Londen die hij in Grendon had 
gekregen:: omdat de security check het enige middel was waaraan het hoofdkwartier 
konn zien of iemand nog in vrijheid opereerde, werden de telegrammen altijd door 
tweee marconisten 'uitgeluisterd', een van beide bediende de seinsleutel, de ander 
noteerde.. All e gegevens werden opgeschreven en doorgegeven. Lauwers voert nog 
eenn andere reden aan waarom hij geloofde dat Londen zijn 'caugh t'- waarschuwing 
begrepenn had. Kort nadat het telegram in kwestie verzonden was veranderde 
Londenn de opdracht voor het opblazen van de zendmasten in Kootwijk. Die 
aanvall  zou pas moeten worden uitgevoerd 'op een daarvoor nader aan te geven 
tijdstip',, nu werd gezegd de aanval uit te voeren op 'een ogenblik dat het de 
agentenn het meest geschikt leek.' En dat komt overeen met de strekking van wat 
daaroverr in de War Diary is opgetekend en samengevat is in hoofdstuk 6. 

InIn eerdere onderzoeken is Lauwers' interpretatie van dit incident genegeerd of 
afgewezenn op grond van de aanname dat marconist noch decoder aan Britse zijde 
dee lettergroepen in een telegram 'lazen' en dus tot betekenisvolle 'woorden' 
samenvoegden;; bovendien berustte de verantwoording een radiocontact al dan 
niett voort te zetten bij het hoofd van de landensectie. 

Naa wat daarover in het voorgaande al is opgemerkt, lijk t het evengoed mogelijk 
datt de Britse marconist Lauwers indertijd wél nadrukkelijk heeft willen laten weten 
datt hij diens 'waarschuwing' gezien en begrepen had. Op hoger niveau kan men 
dan,, zoals bij 'JIM/PAM' het geval was, ingegrepen hebben en verhinderd hebben 
datt Blizard deze duidelijke waarschuwing in het bericht zélf onder ogen kreeg. 

Hett voorgaande illustreert wel duidelijk hoe afhankelijk Blizard was van de 
aantekeningenn van de Signal Section op de gedecodeerde telegrammen. Dat maakt 
ookk aannemelijk dat hij, toen hij het sein kreeg dat Lauwers' check niet langer 
klopte,, elders zijn licht is gaan opsteken, zoals Lauwers eerder al aangaf.86 Die 
wegg volgde ook Blizards latere chef Brook in november 1942, toen hij de tele-
grammenn van de Nederlandse marconisten onder ogen kreeg die niet voorzien 
warenn van de vereiste security checks. 

Wijj  weten niet wat Blizard ertoe bewogen heeft Lauwers' waarschuwingen te 
negerenn en de operaties voort te zetten. Bij de gesprekken van de voorzitter van 
dee Enquêtecommissie met vertegenwoordigers van MI 6 en SOE te Londen in 
oktoberr 1949 was hij niet aanwezig; de reden voor die afwezigheid is niet bekend. 
Dee resultaten van het interne Mi6-onderzoek, waarin Blizard een verklaring zou 
hebbenn afgelegd, zijn nooit openbaar gemaakt, tenzij Brook, namens Blizard, de 
kernn van diens verweer bij de Londense oktobergesprekken met de Commissie-
voorzitterr verwoord heeft. Brook gaf toen aan dat een afwijkende security check 
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alleenn niet doorslaggevend was omdat ook andere elementen werden meegewogen 
bijbij  een beslissing om de operaties voort te zetten.87 

Inn een BBC-documentaire over SOE uit 1984 beschreef (inmiddels Sir Robin) 
Brookk hoe hij, toe hij in november 1942 werd belast met de leiding van het 
directoraatt Noordwest-Europa, geconfronteerd werd met het feit dat de Neder-
landsee marconisten, met als belangrijkste Ebenezer (Lauwers), seinden zonder de 
juistee security check te gebruiken. Hij deed navraag, maar ontving geruststellende 
antwoorden:: deze regeling berustte op een in het verleden gemaakte fout, die nu 
niett meer te herstellen was. De Nederlanders en ook Signal Security waren ervan 
overtuigdd dat Lauwers een man was die nooit voor de Duitsers zou seinen. 'Daarom 
kreegg hij "clearance" om zonder juiste check te seinen. Dat was de afspraak en 
watt die ook waard was, die "clearance" gold ook voor zijn collega-agenten.'88 

Gelett op het belang van deze uitspraak, in het bijzonder omdat Brooks verhaal 
dee situatie schildert waarmee hoogstwaarschijnlijk acht maanden eerder Blizard 
geconfronteerdd werd, heb ik deze uitspraak voor commentaar voorgelegd aan de 
SOEE Adviser van het Britse Foreign Office. Deze raadpleegde zowel Foot als Marks. 
Beidenn zeiden zich niet te herinneren dat Brook dat ooit gezegd had.*  Maar toen 
dee Adviser hen vervolgens met de door mij toegezonden letterlijke tekst van Brooks 
verklaringg confronteerde, lieten zij weten niet te kunnen verklaren waarom Brook 
datt had kunnen zeggen; zij waren het er ook niet mee eens.89 

Dee beweringen van beide deskundigen zijn in die zin curieus, dat Brook de 
strekkingg van zijn uitspraken herhaalde tijdens een discussie op een conferentie 
overr Brits-Nederlandse relaties die in 1989 in Londen gehouden werd; aan die 
conferentiee namen ook Foot en Marks deel.9° Het enige element dat in Sir Robin 
Brookss latere betoog ontbrak was dat Lauwers' clearance ook voor zijn collega-
agentenn gold. Maar Brook vulde het oorspronkelijke betoog ook aan met twee 
nieuwee elementen: 

 'A comparable situation developed in Belgium early in my time of office (...); in 
Belgiumm it was checked right at the start and never got going, (...) It's a great 
sadnesss that it was allowed to flourish so in the case of Holland.'; 

**  'And there is one other clue (...) too good a ground reception to be in itself 
sinister.. (...) but it is the sort of clue we picked up in Belgium and failed to pick 
upp in Holland and I think it was a tragedy for Holland and for the RAF.'9' 

Mark«« meldde in die BBC-serie uit 1984 over SOE, dat hij kort na zijn aantreden 
bijj  SOE'S codesectie in juni 1942 vragen ging stellen over het fenomeen, dat de uit 
Hollandd ontvangen telegrammen steeds geaccepteerd werden zonder de vereiste 
securitysecurity check. 

Well  herinnerde Foot zich dat Sir Robin Brook hem enige jaren na de uitzending vertelde eens 

eenn telegram van Lauwers gezien te hebben waarop genoteerd stond dat de security check ontbrak. 

Toenn hij daar naar informeerde werd hem gezegd dat dit niet belangrijk was, omdat Lauwers de 

securitysecurity check nooit gebruikte. 
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Hijj  kreeg geruststellende antwoorden: men wist ervan. Zijn aandacht was echter 
getrokkenn en in januari 1943 concludeerde hij op zuiver codetechnische gronden 
datt vrijwel het gehele agentennet onder Duitse controle moest staan. Hij rappor-
teerdee schriftelijk, maar werd gevraagd zijn stelling met harde bewijzen te onder-
bouwen.. Dat deed hij, naar eigen zeggen, op een zeer onorthodoxe wijze, die hij 
echterr niet nader beschreef. Op basis daarvan kon hij de SOE-Ieiding, in de persoon 
vann Gubbins die toen nog plaatsvervangend hoofd SOE was, ervan overtuigen dat 
dee zaak in Nederland volstrekt fout zat. Zijn gesprek met Gubbins vond plaats 
inn februari 1943; Gubbins was op dat moment nog Chief Operations. Toch werden 
err tussen 16 februari en 21 mei 1943 nog zestien Nederlandse agenten rechtstreeks 
inn Duitse handen gedropt.91 

Moett men na dit alles nog steeds aannemen dat blunders van SOE Dutch Section 
dee oorzaak waren van deze tragedie? Of is er op hoog niveau tot een risicovolle 
actiee in bezet Nederland besloten, die de desnoods hoge kosten aan eigen mensen 
enn materieel waard was? Als SOE Dutch Section in zo'n opzet van hogerhand echter 
'onwetend'' een rol gespeeld zou hebben, moet eerst nog worden vastgesteld hoe 
voorkomenn werd dat de sectie langs andere wegen van de werkelijke stand van 
zakenn in bezet gebied op de hoogte raakte. 

Clandestienee verbindingen 

Dezee paragraaf beschrijft een aantal wegen waarlangs de berichtenstroom uit bezet 
gebiedd Engeland bereikte en de maatregelen die genomen werden die te kanaliseren 
enn de interne verspreiding van die informatie te controleren. Eén stroom vormde 
dee post via neutrale landen; de Britse censuur hield deze onder observatie. De in 
Engelandd binnenkomende vreemdelingen en de uit bezet gebied terugkerende 
agentenn en gevluchte militairen vormden andere belangrijke bronnen van infor-
matie.. Dat gold ook voor het radioverkeer met de in bezet gebied opererende 
agenten,, hoewel dat verkeer afgegrendeld was door de security-procedures die voor 
diee laatste informatiestroom van kracht waren. De kans dat SOE Dutch Section 
langss die weg van de werkelijke stand van zaken op de hoogte zou raken, was 
miniem.. Hoe de afgrendeling van dat radioverkeer in de praktijk werkte zal hierna 
geïllustreerdd worden aan de hand van de verhalen van vier soE-agenten: Dessing 
enn de gezamenlijk uit Haaren ontsnapte agenten J. van Rietschoten, A. van der 
Giessenn en K. Wegner. 

Eerstt worden de voorzieningen beschreven die de Britten in staat stelden de 
doorr vreemdelingen, agenten en militairen verschafte informatie centraal te regi-
strerenn en te controleren. 
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LondonLondon Reception Center (LRC) 

Praktischh alle vreemdelingen die tijdens de oorlog Engeland binnenkwamen 

werdenn opgevangen en ondervraagd in het London Reception Centre (LRC), 

gevestigdd in de Royal Victoria Patriotic School (RVPS) in Wandsworth. Het LRC 

wass een belangrijke bron van inlichtingen over de toestand in bezet Europa en 

tevenss dé ' jachtgrond' voor het werven van nieuwe agenten, SOE had er contacten. 

Overr die contacten schrijft Foot dat de contraspionageafdeling van M I 6 , Sec-

tionn v, in de beginperiode probeerde te voorkomen dat SOE over nieuwe aankom-

stenn werd geïnformeerd. Nadat SOE had geklaagd werd Section v tot de orde ge-

roepen:: op 14 mei 1942 kreeg SOE de verzekering dat het LRC SOE voortaan op 

dezelfdee manier zou behandelen als MI6 . 93 Over de reden voor Section v's obstruc-

tiee doet Foot geen uitspraak. 

Ui tt de geschiedenis van SOE'S Security Section blijk t dat SOE per november 1941, 

mett instemming van M15 en M I 6 , eigen mensen bij het LRC plaatste. Dat was een 

FieldField Security-ecnheid, die geïnterneerden ondervroeg over voor SOE van belang 

zijndee onderwerpen, SOE'S aanwezigheid binnen het LRC was echter geen lang 

levenn beschoren. Al in juli 1942 werd het soE-detachement wegens 'gebrek aan 

succes'' opgeheven. Bij SOE werd nu een officier speciaal belast met het onderhouden 

vann de LRC-contacten. Zij n hoofdtaak was het vergaren van kopieën van de 

ondervragingsrapportenn van de Security Service, M15.94 

Hett lijk t erop dat SOE per juli 1942 op afstand gezet werd van een voor haar 

functionerenn belangrijke inlichtingenbron. Vormde 'het gebrek aan succes' de 

waree reden of speelde de eerdere obstructie van Section v een rol? Of was het ge-

gevenn dat M I 6 per gelijke datum niet langer greep had op SOE' S radiocommunicatie 

dee aanleiding? 

Naarr Engeland terugkerende agenten en militairen konden, soms, rekenen op 

hulpp en steun van twee ontsnappingsdiensten: M19 en DF Section SOE. Bij aankomst 

inn Engeland werden deze agenten en militairen niet in het LRC, maar door speciale 

security-afdeMngensecurity-afdeMngen opgevangen en ondervraagd. Ook sommige uitgeweken ver-

zetsliedenn werd een verblijf in het LRC bespaard. Omdat hun werk al in Londen 

bekendd was, werden zij als 'geaccrediteerde agenten' beschouwd. Onder hen waren 

dee Nederlanders L. Pot en G. de Jong. H un berichten over de toestand in bezet 

gebiedd hebben SOE in elk geval niet via het LRC bereikt. Hoewel De Jong voor 

M I 66 werkte, zijn in soE-documenten sporen van zijn aanwezigheid in Portugal, 

opp weg naar Engeland, te vinden.95 

Pott werd na vele maanden verzetswerk samen met Mi6/ciD-agent jhr. E. de 

Jongee in mei 1942 gearresteerd. Hij kon ontvluchten, dook onder en zette zijn 

verzetswerkk voort. Uiteindelijk wist hij via de 'Zweedse weg' in augustus 1943 

Engelandd te bereiken. Zij n mededeling aan Mvr-medewerkers dat hij 'wist dat er 

mett de verbindingen iets mis was en zeer zeker . . .met de sabotage...', werd hem 
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doorr het bureau van De Bruijne niet in dank afgenomen.96 Er werd niets mee 
gedaan. . 

Datt was achteraf niet zo vreemd, want er liep op dat moment al een intern 
onderzoekk naar mogelijke penetraties van de sOE-circuits, de uitzending van 
agentenn naar Nederland was gestopt en controlemaatregelen waren in voorberei-
ding.977 Men wilde deze informatie kennelijk voor Pot verborgen houden. 

Minderr bekend is dat bijna een jaar eerder, in september 1942, de KMA-cadet 
Gijss de Jong met soortgelijke waarschuwingen in Londen aankwam. Deze is er 
nogg steeds van overtuigd dat zijn in oktober met Gerbrandy en prins Bernhard 
overr zijn ervaringen gevoerde gesprekken de stoot hebben gegeven tot de oprichting 
vann het Bureau Inlichtingen en het aantrekken van Somer als toekomstig hoofd 
vann dat bureau.98 De kern van De Jongs informatie vindt men in een met zijn 
medewerkingg geschreven boek De Bezetter Bespied. Dat boek meldt onder meer 
datt de oorzaken van de bij de Nederlandse regering sinds najaar 1942 bekende 
misluktee ciD-missies niet alleen lagen in onervarenheid en fouten van de betrokken 
agenten;; 'er klopte iets niet met de gewenste gang van zaken tussen de agenten in 
bezett gebied en de mensen in de Londense sis-centrale.' Uit andere passages blijkt 
datt Gerbrandy het tegenover De Jong niet uitgesloten achtte 'dat de Engelse Code 
Sectionn de actieve "security checks" (...) niet interpreteerde als "ik ben in handen 
vann de Duitsers", laat staan dat zo'n alarm door de Code Section aan de verant-
woordelijkee C.I.D.-chefs zou zijn doorgegeven'.99 

Dee Jong interpreteert de oprichting van Bi dan ook als een poging van de 
Nederlandsee regering een zo veel mogelijk aan de Britse greep onttrokken inlich-
tingendienstt op te bouwen; voor transport en verbindingen bleef men echter van 
henn afhankelijk. Bijzondere maatregelen op codegebied maakten het BI echter 
mogelijkk een slordige of manipulatieve behandeling van het radioverkeer met de 
eigenn agenten te voorkomen; dat verkeer liep over de voor MI 6 werkende radio-
centrale.. Wrang is te constateren dat Gerbrandy's argwaan kennelijk niet heeft 
kunnenn leiden tot soortgelijke maatregelen bij BI'S zusterdienst MVT. Juist dat 
najaarr startte de massale inzet van Nederlandse soE-agenten in het kader van het 
PlanPlan voor Holland. 

Dee Jongs getuigenis is in de officiële studies niet te vinden. Toen de verhoren 
vann de Enquêtecommissie plaatsvonden, verbleef De Jong in Nederlands-Indië. 
Directt na afloop van de vijandelijkheden werd hij daar in persoonlijke opdracht 
vann de prins heen gestuurd om de komst van Nederlandse troepen naar Insulinde 
voorr te bereiden.100 

EscapeEscape services 

MI9 MI9 

M19,, de escape-service, die wat West-Europa betreft onder controle stond van 
M16,1011 was belast met het wegsluizen uit vijandelijk gebied van inlichtingenagen-
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ten,, gestrande vliegtuigbemanningen en andere militairen. En hoewel MI6 'S greep 

opp M19 mede diende om soE-escapers buiten de deur te houden, werkte de 

escapedienstt van SOE onder L. Humphreys (zie hierna) nauw samen met M19, 

zonderr de hogere echelons bij M I 6 en SOE daarover te informeren.102 M19 deed pas 

beginn 1943 pogingen een ontsnappingslijn naar Nederland op te bouwen. Dat was 

laat:: nogal wat vliegtuigen werden boven Nederland neergehaald of crashten door 

anderee oorzaken. Op 13 februari 1943 vertrok de Mi9-agente B. Terwindt naar 

Nederlandd met de opdracht een pilotenlijn naar België op te bouwen; MI6 'S 

Assistantt Chief Dansey had daar uiteindelijk met grote tegenzin toestemming 

voorr gegeven.10? SOE werd met haar overbrenging belast en zond de agente naar 

eenn door de dienst georganiseerd receptiecomité. Zij werd (op)gevangen door de 

Duitsers,, maar overleefde de oorlog. 

Overr de werkelijke toestand van de soE-missies in Nederland werd via het 

Mi9-kanaal,, voorzover wij weten, in Engeland niet veel bekend. Volgens de officiële 

lezingenn rezen daarover in de loop van 1943 bij M I 6 en SOE wel vermoedens.104 

Zekerheidd kwam er pas toen Ubbink en Dourlein november 1943 in Bern en in 

februarii  1944 in Londen arriveerden. 

DFDF Section SOE 

Inn zijn boeken over SOE benadrukt Foot terecht de geïsoleerde ligging van 

Nederlandd en de problemen die dat voor het inlichtingen- en sabotagewerk met 

zichh meebracht.105 In die context beschrijft hij ook het werk van SOES escape-ser-

vice,, DF-Secton. De sectie werd geleid door L. Humphreys, een voormalig lid van 

M I 6 ,, D-Section. Anders dan de Franse, Belgische en Nederlandse operationele 

soE-sectiess werkte Humphreys \ . . at a more leisurely tempo and on a longer-term 

vieww . . . '. Een verklaring voor dit belangrijke verschil in tempo en horizon geeft 

Foott niet.106 Een parallel lopende op- en uitbouw van DF ZOU immers meer voor 

dee hand hebben gelegen. De beschikbaarheid van betrouwbare ontsnappingslijnen 

opp het moment van uitzending zou voor de agenten van groot praktisch nut 

geweestt zijn en een morele steun betekend hebben. Bovendien zou het Londense 

hoofdkwartierr op basis van de door zo'n netwerk gegenereerde informatie veel 

snellerr en adequater hebben kunnen reageren op de ontwikkelingen in het veld. 

Footss formulering doet vermoeden dat een te vroege beschikbaarheid van deze 

'vlucht'dienstt niet in de plannen paste. 

DFF startte in Frankrijk in de lente van 1942. Vandaar zouden lijnen naar 

Nederland,, België en Zwitserland worden doorgetrokken. De lij n naar Brussel 

kwamm echter pas in de zomer van 1943 tot stand.107 Vóór 1944 zijn maar twee 

pogingenn door DF ondernomen om een verbinding met Nederland tot stand te 

brengen.. Een daarvan, midden 1942, was bedoeld om problemen van SOE Dutch 

Sectionn bij het exfiltreren van een van haar agenten te verhelpen. Die actie mislukte, 

maarr dat werd pas veel later in Londen bekend. Dat had tot gevolg dat SOE Dutch 

Sectionn al haar verdere eigen pogingen om een agent uit Nederland terug te halen 
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zagg mislukken. Voor een van die pogingen leverde DF een aanloopadres van haar 
'Vic'-lij nn in Parijs. De lijn werd prompt door de Duitsers geïnfiltreerd, een 
'Vic'-contactt met het Prosper-netwerk van SOE'S French Section werd 'besmet', 
mett ernstige gevolgen voor zowel de 'Vic'-lij n als het Prosper-circuit. 

Inn juli 1943 deed DF samen met SOE French Section de tweede poging een 
vluchtroutee Nederland-Pyreneeën op te bouwen. Die opdracht werd aan Zembsch 
Schrevee toevertrouwd, wiens missie ik hiervoor besprak. Zoals vermeld werd de 
afrondingg van de vluchtlijn door Schreves arrestatie verhinderd; de inmiddels tot 
inn België uitgebouwde route kon niet meer naar Delfzijl worden doorgetrokken. 
Eenn arrestatie waaraan een naar luchtje kleefde, omdat Giskes, naar later bleek, 
inn die tijd op de hoogte was van de komst van een agent met de opdracht een 
ontsnappingslijnn vanuit Nederland op te bouwen. Dat SOE zélf een of meer circuits 
inn Nederland - en dus de Duitsers - over Schreves komst heeft ingelicht, is niet 
aannemelijk.. De dienst was op dat moment al gewaarschuwd voor Duitse pene-
tratiess van haar circuits. Dat alarm was juist een belangrijke reden voor Schreves 
uitzendingg geweest. 

Foott beschrijft Schreves missie en zijn arrestatie, zonder op voorgaande feiten 
inn te gaan; het Enquêtemateriaal waarin deze feiten staan vermeld was hem 
bekend.'08 8 

Histories s 

Dee twee hierna te behandelen geschiedenissen demonstreren hoe strikte toepassing 
vann security-regek het desastreuze verloop van het Englandspiel in hoge mate 
hebbenn bepaald. Met name de regels, toegepast bij de doorgifte van voor SOE 
bestemdee informatie afkomstig van Mi6-agenten in bezet gebied. Soms werd maar 
eenn deel van de informatie doorgespeeld, soms traden bij doorgifte zodanige 
vertragingenn op dat het voor SOE Dutch Section vaak te laat was om in te grijpen. 

DessingsDessings terugreis 

Dessingss missie in Nederland was, zoals in hoofdstuk 6 beschreven, in de zomer 
vann 1942 op een dood punt beland. Na de aanvankelijk succesvolle contactopne-
mingg met de kringen rond Vorrink, in de persoon van Van Looi, werden de 
mogelijkhedenn die contacten succesvol te exploiteren steeds meer gefrustreerd 
doorr het uitblijven van de komst van de door Londen maand na maand beloofde 
marconist.. Deze moest de onmisbare radiocontacten met de thuisbasis verzorgen. 
Daaromm besloot Dessing in overleg met Vorrink en Van Looi naar Engeland terug 
tee keren. 

Brussell  1 
Vann Looi verzorgde de eerste etappe van Dessings reis tot Brussel.109 Deze vertrok 
beginn augustus 1942 maar was een maand later weer in Amsterdam terug, omdat 
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dee Brusselse contacten kennelijk niet over de juiste verbindingen beschikten. Hij 
hadd over hun verbindingen geprobeerd een telegram naar Engeland te zenden. 
Datt telegram werd inderdaad per koerier over de demarcatielijn gebracht om 
vanuitt Vichy-Frankrijk te worden verzonden. De koerier ging herhaaldelijk heen 
enn weer, maar kwam telkens terug met de boodschap dat er geen nieuws was. 
Omdatt Dessing niet werkeloos wilde blijven toezien, was hij teruggekomen, zoals 
hijhij  van Looi vertelde, in de hoop dat de door Londen beloofde marconist inmiddels 
gearriveerdd zou zijn. Van Looi kon niet zeggen of in dat via Vichy verzonden 
telegramm door Dessing ook melding was gemaakt van zijn ontmoeting met 
Andringaa en diens waarschuwing. Wel dat Dessing Londen verzocht had hem 
terugg te halen ofte instrueren over de te benutten vluchtweg.110 

Inn Dessings privé-verslag is over dat telegram niets te vinden; van een kortston-
digee terugkeer naar Nederland wordt niet gerept. In een op 27 mei 1946 opgemaakt 
proces-verbaall  meent Dessing dat dit telegram omstreeks Kerstmis 1942 verzonden 
iss en dat hij daarin niet alleen de arrestatie van Andringa heeft gemeld, maar ook 
'datt het met de andere parachutisten fout was', dat hij in Brussel verbleef en dat 
hijj  probeerde naar Engeland te komen.111 In een ander, op 13 mei 1946 opgemaakt 
documentt verklaart Dessing dat hij bij terugkeer in Engeland van major Bingham 
hoordee dat zijn bericht zes maanden door de Belgische afdeling te Londen was 
achtergehouden.112 2 

Tochh vindt men in de SOE War Diaries van september 1942 op de 28ste de mel-
dingg dat Dessing er via MI 6 in geslaagd is contact te leggen. Men wist nog niet 
waarr hij verbleef en wat hij deed, maar men zou trachten hem naar Nederland te 
latenn terugkeren en in te zetten voor het Secret Army-progrzmma..1  ̂ Er is geen 
anderee conclusie mogelijk, dan dat zijn eerste poging om via de Belgische onder-
grondsee Londen te informeren toch geslaagd is. Ook de Enquêtecommissie kan 
datt geweren hebben: in haar archieven trof ik drie telegramafschriften uit Belgische 
bronn aan, gedateerd respectievelijk 16/25 september en 31 oktober 1942.114 Die 
telegrammenn geven geen uitsluitsel of Dessing Londen toen al zijn ontmoeting 
mett Andringa gemeld had. Wel blijkt uit het eerste telegram dat de Belgische 
inlichtingendienstt aan Londen (dus via de centrale van MJ6) gevraagd heeft Dessing 
tee identificeren. Men wilde hem inzetten voor de nieuwe Dienst Rinus/wiM, een 
inlichtingendienstt onder Belgische regie die in Nederland zou werken, op verzoek 
vann de Nederlandse koningin.II S Dessing, zo bleek uit dat telegram, kon geen 
anderee referentie opgeven dan: 'Major Ross de 1'école de parachutage de Cam-
bridge.' ' 

Tochh bleek dat voor Londen voldoende: men antwoordde dat Dessing deel 
uitmaaktee van de 'autre service', SOE dus. Londen ging met inschakeling van Des-
singg niet akkoord, men wilde wel weten wie van Dessings diensten gebruik had 
willenn maken en waar de agent zich ophield. Op zichzelf was die negatieve reactie, 
vanuitt de inlichtingendiensten gezien, begrijpelijk. MI6, dus ook de Belgische 
inlichtingendienst,, wilde om veiligheidsredenen contacten met SOE in bezet gebied 
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vermijden.. De vraag naar Dessings verblijfplaats lijk t namens SOE te zijn gesteld; 
diee dienst wilde weten waar Dessing verbleef. 

Eenn reactie op die laatste vraag kwam pas op 31 oktober; gemeld werd dat Londen 
Dessingg via Boris kon bereiken; Boris was Max Londot van het Belgische inlich-
tingennett Luc-Marc.n6 Dat vertraagde antwoord was kennelijk het gevolg van 
Dessingss tussentijdse terugkeer naar Nederland; maar blijkbaar was de agent voor 
311 oktober weer terug in Brussel. Wat met deze informatie gedaan is, kan uit het 
navolgendee worden afgeleid. 

Brussell  11 
Dessing,, die in België de schuilnaam Dirksen gebruikte, is die tweede keer in 
contactt geweest met de Belgische 'dienst Jean', een onafhankelijke inlichtingen-
groepp die haar informatie naar Londen zond via het net Luc-Marc.117 Omdat 
Dessingg zich niet als soE-agent kon legitimeren, wantrouwde men hem. 

Eenn van zijn gastheren in Brussel heeft op 6 juni 1946 ten overstaan van twee 
Nederlandsee opsporingsambtenaren een verklaring over Dessings tweede verblijf 
afgelegd.. Dessing werd in december 1942 aan zijn zorgen toevertrouwd met de 
mededelingg dat er reeds een telegram met een verzoek om inlichtingen naar Londen 
gezondenn was. In dat telegram was tevens een bericht in Dessings code opgenomen. 
Omdatt er maar geen antwoord kwam, heeft men zeker tien weken lang tweemaal 
perr week in de eigen diensttelegrammen over Dessing gesproken en om inlichtin-
genn gevraagd. Ook werd (opnieuw) Dessings referentie: 'Major Ross de 1'école de 
parachutagee de Cambridge' naar Londen gezonden, alsmede telegrammen in 
Dessingss eigen code naar zowel de Belgische als de Engelse inlichtingendienst in 
Londen. . 

Londenn reageerde steeds op die telegrammen, maar ging alleen in op eigen 
dienstzaken,, nooit op de vragen over Dessing. Dat versterkte het al bestaande 
wantrouwenn enorm, waardoor de groep weigerde de eerder aan Dessing gedane 
beloftee hem verder te zullen helpen gestand te doen. Dat zou op dat moment ook 
moeilijkk geweest zijn omdat de vluchtwegen naar Spanje juist in die tijd verbroken 
waren,, doordat de Duitsers Vichy-Frankrijk bezet hadden."8 Zijn gastheer bleef 
Dessingg echter wel vertrouwen en hielp hem uiteindelijk op eigen initiatief naar 
Zwitserland."9 9 

Pikantt detail in dit verbaal is dat Dessings gastheer pertinent diens bewering 
tegenspreektt dat Londen op het eerste telegram wél gereageerd zou hebben. Had 
dee Enquêtecommissie indertijd deze zaak verder uitgezocht, dan zou ook dit punt 
waarschijnlijkk zijn opgelost: Dessing refereerde aan de Londense reactie tijdens 
zijnn eerste verblijf in Brussel, zijn gastheer aan het tweede; van het eerdere verblijf 
wass deze blijkbaar niet op de hoogte. 

Dee Belgische instantie die de Enquêtecommissie indertijd de drie eerderge-
noemdee telegrammen deed toekomen, liet de Commissie tevens weten dat zich 
inn Belgische archieven verder geen documenten over Dessings connecties met de 
'dienstt Jean' bevonden. Wel voegde men nog een kopie bij van een telegram uit 
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Londen,, gedateerd '26/1/1943', waaruit blijkt dat Londen wist dat een Belgisch 
inlichtingennett in bezet gebied met Dessing in contact stond; men moest dat 
contactt verbreken. Dat telegram bevestigt de oprichting van de hiervoor genoemde 
Dienstt Rinus/wiM die in Londen bekend stond onder de naam 'Orange'.120 

Hoewell  Londen Brussel over de Nederlandse agent in het ongewisse liet, vindt 
menn over Dessing in de Diary, oktober 1942, de aantekening dat de agent Carrot 
(Dessing)) ten slotte gelokaliseerd was; hij zou in Amsterdam verblijven en de agent 
ParsnipParsnip (Van Rietschoten) kreeg 31 oktober de opdracht contact met Dessing te 
leggenn via een tussenpersoon. Op 7 november liet Parsnip vragen of het bericht 
vann 31 oktober in de code van zijn marconist Spinach (Buizer) herhaald kon 
worden,, omdat hij het eerdere bericht niet had kunnen ontcijferen. Londen 
herhaaldee het bericht, als gevraagd, op 12 november in Spinachs code. Op de 21ste 
liett Spinach weten dat Parsnip op het genoemde adres geweest was, maar daar 
vernomenn had dat Dessing alweer drie weken in Brussel verbleef; men zou pogen 
hemm terug te halen. 

Opp Schreieders aanwijzingen deed de collaborateur Van der Waals inderdaad 
eenn poging daartoe. Dessing vertrouwde de zaak echter niet en ging niet in op de 
Amsterdamsee uitnodiging — de door Dessing verwachte persoon zou inmiddels 
gearriveerdd zijn - terug te keren.121 

Volgenss de War Diary liet Parsnip op 12 december aan Londen weten vernomen 
tee hebben dat Dessing Brussel verlaten had en waarschijnlijk in Frankrijk was. 
Londenn droeg Parsnip op zijn speurtocht naar Dessing voort te zetten. Op 17 
decemberr kwam bericht van Spinach dat Vorrink gehoord had dat Dessing in 
Brussell  in problemen gekomen was; Vorrink zelf vond Dessing nogal onbetrouw-
baar.. De lezer moet zich wel realiseren dat de informatie uit Nederland over 
Dessingg van de Duitsers afkomstig was! 

Uitt het voorgaande kan worden afgeleid dat Mi6 in Londen SOE niet prompt 
allee informatie over Dessings reilen en zeilen verstrekte die deze dienst direct of 
viaa haar Belgische inlichtingennetten te weten kwam, 

Zwitserland d 
Eenn eerste teken van Dessings aankomst in Zwitserland is een in de Diary vermeld 
telegramm van de sou-vertegenwoordiger in Bern van 13 april 1943. Daarin liet hij 
wetenn van de Mi6-collega gehoord te hebben dat deze zijn hoofdkwartier had 
ingelichtt over Dessings aankomst. Deze was op 10 april uit Brussel vertrokken en 
dee volgende dag in Zwitserland aangekomen, SOE Londen droeg zijn vertegen-
woordigerr op Dessings bonafides vast te stellen, rapport uit te brengen en de man, 
alss hij inderdaad Carrot bleek te zijn, onder zijn hoede te nemen. Dat rapport van 
200 april bevestigde dat inderdaad Carrot aangekomen was. Op zijn vlucht was hij 
geholpenn door een socialistische organisatie en de Belgische /kfarr-groep; een van 
dee leidende figuren uit die groep had Dessing naar Zwitserland vergezeld en 
verbleeff  nu in Basel. Deze man werd voorshands door de Britten gewantrouwd, 
omdatt Londen liet weten dat de Nederlandse noch de Belgische organisaties daar 
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dee begeleider van Dessing of de A/tfroorganisatie kenden. Bovendien had Dessings 
compagnonn een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen, wat niets anders kon 
betekenenn dan dat hij er in toegestemd had ook voor de Zwitsers te willen werken. 
Datt wantrouwen in Londen wierp natuurlijk ook zijn schaduw op Dessing zelf. 
Hett rapport vermeldt verder Dessings verhaal zoals hiervoor verteld, inclusief zijn 
'verdachte'' ontmoeting met Andringa. Het meldt verder dat Dessing gemicro-
filmdefilmde documenten van Vorrink ('chief of the Dutch provisional government') 
bijj  zich had, bestemd voor de Nederlandse regering. Of die direct naar Londen 
doorgezondenn zijn, zoals Dessing meldde, komt men uit het rapport niet te 
weten.122 2 

Dessingg zelf wilde snel naar Londen terugkeren, om van daaruit opnieuw in 
Nederlandd te worden ingezet. Hij had een aantal terreinen voor het parachuteren 
vann personeel en materiaal verkend en de nodige opvangfaciliteiten, inclusief een 
safesafe house, voorbereid. 

Dee laatste meldingen over Dessing die men in de Diary aantreft, betreffen een 
telegramwisselingg in mei 1943 tussen SOE-Londen en Bern over te nemen maat-
regelenn om Dessing vóór 17 mei 1943 per vliegtuig uit Frankrijk te laten ophalen. 
Alss eerste stap daartoe moest Dessing zich in Lyon op een bepaald adres bij een 
zekerr persoon melden. Voorzien van valse papieren slaagde Dessing erin onder 
begeleidingg van een Franse politie-inspecteur, die voor een Mi6-ontsnappingslijn 
werkte,, Lyon te bereiken. Maar het adres noch de opgegeven persoon bleken te 
bestaan.. Op uitdrukkelijk verzoek van de soE-vertegenwoordiger was de inspecteur 
Dessingss contactpogingen blijven observeren. Toen die bleken te mislukken 
probeerdenn beiden Zwitserland weer te bereiken, maar aan de grens bij Saint 
Julienn werden zij gearresteerd en ingesloten. De politie-inspecteur kon binnen 24 
uurr ontsnappen en meldde zijn opdrachtgevers het mislukken van de operatie. 
Dessing,, op wie de valse papieren waren aangetroffen, bleef in afwachting van 
zijnn proces in de gevangenis opgesloten. 

Terwijll  de Mi6-vertegenwoordiger in Bern maatregelen nam om Dessings 
terugreiss naar Zwitserland te regelen, zodra deze de te verwachten straf van drie 
maandenn uitgezeten zou hebben, volgde er opnieuw een telegramwisseling tussen 
SOE-Bernn en SOE-Londen over een te regelen ontsnapping uit de gevangenis. 
Gepoogdd moest worden Dessing eerder vrij te krijgen met hulp van de escape 
organisationorganisation in Frankrijk. SOE-Londen vond zijn terugkeer naar Zwitserland niet 
nodig.. Een beter plan was Dessing per vliegtuig uit Frankrijk terug te halen; de 
«az/^-organisatiee kon zo'n piek «/(-operatie organiseren of Dessing via Spanje 
exfiltreren.. SOE-Bern moest dan bij de Mi6-vertegenwoordiger te Bern nagaan of 
err bezwaren waren tegen dit plan en zo niet, de door deze Mi6-vertegenwoordiger 
tee verstrekken nodige details aan Londen doorgeven. 

Bijj  deze laatste zin past de belangrijke tussenvraag: welke dienst, SOE of Mi6, 
wass verantwoordelijk te houden voor het verstrekken van het niet bestaand adres, 
vann een niet bestaand persoon in Lyon bij de eerste poging Dessing naar Engeland 
teugg te halen? Mij n antwoord, op grond van die laatste zin, luidt: MI6. Het was 
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immerss de vertegenwoordiger van die dienst in Bern, die SOE Bern de nodige 
gegevenss moest verstrekken voor de tweede poging Dessing uit Zwitserland naar 
Frankrijkk te sluizen. 

Opp 31 mei liet soE-Bern weten dat iedereen met het voorstel akkoord ging en 
datt inmiddels via de Prefectuur te Annecy de nodige stappen gedaan waren om 
Dessingg vervroegd vrij te krijgen. Daar was men van Dessings zaak op de hoogte 
enn ingelicht over de details van de voorgenomen ontsnapping. Die kon elk moment 
plaatsvinden,, zodra Dessing naar een andere gevangenis zou worden overgebracht. 
Dee Diary geeft geen informatie over het al dan niet lukken van het plan en de 
verderee afloop.123 

Terugkeerr in Engeland 
Voorgaandee aantekeningen in de SOE War Diary leggen wij vervolgens naast 
Dessingss kijk op het gebeuren. 

Directt na zijn aankomst in Zwitserland, begin april 1943, was Dessing al door 
dee Britse vice-consul in Bern in contact gebracht met Louis Guülaume, een leider 
vann het Franse verzet die, gezocht door de Gestapo, naar Genève gevlucht was, 
enn van daaruit zijn verzetsgroepen in Frankrijk leidde. Dessing verbleef bij Guü-
laumee te Genève, totdat hij zijn eerste poging deed Frankrijk te bereiken. 

Diee poging mislukte, als gevolg waarvan Dessing veertien dagen gevangen zat. 
Hijj  zou naar een concentratiekamp worden overgebracht, maar wist met een 
medegevangenee te ontvluchten en beiden bereikten twee nachten later opnieuw 
Zwitserland.. Daar bleek men van zijn gevangenneming op de hoogte. Guülaume 
boodd onmiddellijk aan hem van geld en papieren te voorzien en naar Genève 
terugg te brengen. Maar de Britse Intelligence verzette zich daartegen en beweerde 
datt Dessing al over voldoende geld beschikte en dat ook verder alles voor hem 
geregeldd was; iets dat Dessing pertinent tegenspreekt.I2"+ 

Inn juli 1943 deed hij samen met een Belgische parachutist een tweede poging 
diee ditmaal door de Franse ondergrondse georganiseerd was. Dessing merkt in 
zijnn verslag op: 'officieel ging het uit van de Engelsche Intelligence1. Via Lyon en 
Perpignann bereikten zij Spanje, waar ze in Figueras gearresteerd werden en in de 
gevangeniss van Gerona opgesloten werden. Door toedoen van de Britse Intelligence 
tee Madrid werden zij na drie weken uit de gevangenis ontslagen, waarna zij via 
Barcelona,, Saragossa, Alama en Madrid Gibraltar bereikten. Vandaar werden zij 
perr vliegtuig naar Bristol gebracht waar zij begin september 1943 arriveerden. 
Dezelfdee dag werd door SOE rapport over hun belevenissen opgemaakt. 

Dee ontvangst in Londen later was bijzonder koel. Van Bingham vernam Dessing 
datt zijn uit Brussel verzonden telegram, waarvan hij Dessing een kopie liet zien, 
doorr de Belgische dienst zes maanden was achtergehouden. Men wilde Dessing 
niett zeggen of de uit Bern verzonden documenten van Vorrink de Nederlandse 
regeringg ook bereikt hadden. Men verweet hem 'aan politiek gedaan' te hebben.125 
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Samenvattendd kunnen op basis van voorgaande informatie twee punten duidelijk 
vastgesteldd worden: 

 de Mi6-vertegenwoordiger te Bern had een stevige greep op de escape-voorz\e-
ningen,, ook als het soE-personeel betrof; 
 Dessing is na de oorlog volkomen ten onrechte als een 'non valeur' afgeschilderd. 

Doorr het ontbreken van aanvullend Brits materiaal en het achterwege blijven van 
eenn grondig Nederlands onderzoek van Dessings zaak destijds is het niet mogelijk 
vastt te stellen of en in hoeverre Dessings verslag van zijn terugreis samenvalt met 
dee Britse informatie daarover, of daarvan op belangrijke punten afwijkt. Zo is 
onduidelijkk of Dessings geslaagde ontsnapping uit Franse gevangenschap mogelijk 
werdd door Brits ingrijpen achter de schermen; hij zelf had in ieder geval de indruk 
datt die ontsnapping louter aan eigen initiatief te danken was. Ook blijf t onhelder 
off  Guillaumes organisatie bij beide pogingen betrokken was of alleen bij de laatste. 
Datt is een niet opgehelderd punt, belangrijk voor de vraag of de schijn van 
manipulatie,, gewekt door het zenden van Dessing naar een niet bestaand adres 
inn Lyon, door het antwoord op die vraag ontkracht dan wel versterkt wordt. 
Dessingg meldde immers dat hij vrijwel direct met Guillaume in contact gebracht 
werdd met het oog op een terugreis via Spanje.126 De wens hem via een pick up uit 
Frankrijk,, dus sneller, op te halen ging ongetwijfeld van SOE uit, de keuze langs 
welkee ontsnappingslijn mogelijk niet. Had MI 6 er misschien belang bij Dessings 
terugkeerr te vertragen? Het enkele feit dat Mi6-Madrid hem later uit Spaanse 
gevangenschapp wist los te krijgen en hem vervolgens naar Engeland terugbracht 
iss niet voldoende om bedoelde schijn te ontzenuwen. In Engeland lagen de kaarten 
inmiddelss volstrekt anders dan in april 1943, zoals wij nog zullen zien. In Londen 
lagg SOE vanaf mei onder vuur van Mi6 en andere diensten: de soE-circuits in 
West-Europaa zouden in ernstige mate door de Duitsers gepenetreerd zijn en 
Dessingg zou bij terugkeer in Engeland als getuige a décharge door SOE kunnen 
wordenn opgevoerd. 

ParsnipParsnip (Van Rietschoten), Cabbage (Van der Giessen), 
LacrosseLacrosse (Wegner) 

Ditt drietal deed in de nacht van 21 op 22 november 1943 een geslaagde uitbraak-
pogingg uit Haaren. Wegner bleef tot eind december op vrije voeten; hij werd op 
wegg naar het zuiden in de buurt van Luik gearresteerd en naar Assen afgevoerd. 
Daarr verbleven inmiddels de in Haaren achtergebleven collega's. De toedracht 
vann zijn arrestatie is nooit geheel duidelijk geworden. Algemeen wordt aangenomen 
datt hij gebruikt maakte van een door de Duitsers gepenetreerde ontsnappingslijn 
enn daarbij in de val liep. 

Vann Rietschoten en Van der Giessen slaagden erin tot mei 1944 uit handen van 
dee Duitsers te blijven. Op 5 mei werden zij in de trein naar Zeeland gearresteerd, 
verradenn door King Kong, de voorjaar 1944 naar de Duitsers overgelopen verzets-
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mann Ch. Lindemans. Op basis van oude contacten, die van Lindemans fronten-
wisselingg geen vermoeden hadden, had Lindemans de ontsnapping van beide 
agentenn naar Engeland via Zeeland geregeld over de radioverbinding van de eerste 
soE/BBO-missiee in Nederland, onder leiding van Bob Celosse (missie Faro). Beide 
agentenn werden naar Haaren teruggevoerd; op 10 juni 1944 werden zij zonder 
vormm van proces gefusilleerd.127 

Ookk van deze zaak zijn nooit alle feiten boven water gekomen, vooral niet hoe 
diee terugreis precies was georganiseerd en in welke mate Londen daarbij betrokken 
was.. De Diary van aprihjuni 1944 maakt melding van twee telegrammen op 8 mei 
vann Faro (Celosse). In het eerste werd melding gemaakt van de ontsnapping in 
novemberr 1943 van de drie agenten in kwestie. Het tweede telegram gaf details 
voorr een rendez-vous aan de kust. In het antwoordtelegram van dezelfde dag van 
Londenn werd gezegd dat de twee telegrammen nogal verminkt waren, maar op 
dee kern van die boodschappen, de vraag de agenten te helpen ontvluchten, werd 
niett gereageerd; wel werd gezegd dat Celosse zich op zijn eigen opdracht diende 
tee concentreren.128 Een op 2 juni 1944 opgemaakt rapport van Kas de Graaf, 
werkzaamm bij het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO), vult voorgaande gegevens 
opp enkele punten aan. Bedoeld telegram van 8 mei 1944 bevatte ook het verzoek 
beidee agenten af te halen; als afhaalplaats werd de haven Baarland genoemd. De 
Graaff  tekende bij die mededeling aan dat het bericht over de ontsnapping met 
eerderr binnengekomen informatie overeenstemde. Het feit dat daarin ook de naam 
vann De Wilde genoemd werd (als leider van het receptïecomité dat de agenten 
indertijdd opving) gaf de zaak naar de mening van De Graaf een verdacht tintje; 
hijj  dacht aan verraad. Dat werd Celosse door Londen in een telegram van 13 mei 
ookk meegedeeld. Bovendien bevatte dit telegram de mededeling dat Celosses 
berichtt over de haven Baarland niet duidelijk was. De Graaf komt later in dit 
rapportt niet meer op deze zaak terug.129 

Watt wist het soE-hoofdkwartier inmiddels van deze ontsnapping uit Haaren, 
diee eind november 1943 had plaatsgevonden? En als men ervan wist, waren er dan 
maatregelenn genomen om de gevluchte agenten naar Engeland terug te halen? 

Eenn Brits document van 12 april 1944 geeft aan dat MI 6 op 10 december 1943 
overr een van zijn Belgische radiolijnen bericht kreeg dat de agent Lacrosse, de 
operationelee naam van Wegner, in België was. Over dezelfde verbinding had MI 6 
daaropp een volledige beschrijving van Wegner gezonden en instructies hoe deze 
zijnn reis moest vervolgen. Volgens MI 6 zou de betrokken Mi6-agent in België 
vervolgens,, toen hem duidelijk werd om wie het ging, de 'zenuwen gekregen' heb-
ben;; hij vond deze zaak blijkbaar te 'heet' en deed verder niets meer. MI 6 had SOE 
overr deze zaak geïnformeerd, zonder overigens het telegram uit België te laten zien. 

Dee opsteller van bedoeld document had verder niets meer over deze zaak 
vernomen,, maar nu kon hij bevestigen dat het bericht van 10 december 1943 klopte 

DeDe Wilde was een pseudoniem van de provocateur A. van der Waals. 
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mett een op 5 januari 1944 door MI 6 ontvangen bericht over 'Wezener (sic), van 
derr Giessen en Rietveld', SOE Dutch Section had de genoemden geïdentificeerd 
alss haar agenten Lacrosse (Wegner), Cabbage (Van der Giessen) en Parsnip (Van 
Rietschoten).. Wie dit document heeft opgesteld, is niet duidelijk. Het is niet 
ondertekendd en draagt slechts het kenteken RAW/1240. Het is ook geen kopie van 
eenn origineel, het is een overgetypt exemplaar, waarop vermeld staat dat het 
oorspronkelijkee document is 'retained in department under section 3(4) of the 
Publicc Records Act 1958'.I3° 

Zeerr vreemd is dat een tweede document, afkomstig van SOE'S Security Section 
enn gedateerd 2 maart 1944, meldde dat die dag een bericht over Wegner binnen-
gekomenn was, oorspronkelijk gedateerd 10 december 1943 - dus toen al bijna drie 
maandenn oud —, waarin deze vroeg de volgende boodschap door te geven aan 
Blizardd en Bingham: 

Thee all organisation is in hands of the Germans during the last two years also 
tenn men of the i.s. The Germans are sending in the Code and Wireless 
apparatorss (sic). All the reception landing are German and Dutch Nazi's. Aat 
Rietveldd Wegner Kluif are going to try to reach England and have other 
importantt messages for the Dutch chief in London Colonel de Bruine. 

Hett betreft hier duidelijk Wegners oorspronkelijke bericht, op 10 december 1943 
verzondenn via de Belgische Mi6-radioverbinding, waarvan hiervoor sprake was. 
Hoee is het mogelijk dat dit bericht SOE niet eerder, in december 1943, bereikt 
heeftt en waarom wist De Graaf daar kennelijk in mei 1944 nog niets van, toen 
Celossee probeerde de terugkeer van Van Rietschoten en Van der Giessen te regelen? 

Voorgaandee documenten doen vermoeden, dat het slechts partieel en vertraagd 
doorgevenn van informatie aan SOE een van MIÓ'S tools was. Had die vertraagde 
doorgiftee in dit speciale geval te maken met het gegeven dat in december 1943 het 
officiëlee onderzoek naar het Englandspiel-debacle door het Joint Intelligence 
Committeee (jic) plaatsvond? Of was er ook nu sprake van standaardbeleid van 
dee dienst, eventueel in opdracht van andere instanties? 
Voorr de betrokken agenten bleek het achteraf te laat. Wegner was alweer 

gearresteerd,, voor beide anderen kon SOE op zo'n korte termijn kennelijk niets 
meerr uitrichten. 

Tochh is de reactie van SOE Dutch Section op Faro 's hulpverzoek voor de agenten 
Vann Rietschoten en Van der Giessen niet zonder meer te begrijpen. Tenzij men 
naa het recente debacle van het Englandspiel geen enkel veiligheidsrisico meer wilde 
lopenn door met een reddingsactie in een mogelijk door de Duitsers opgezette val 
tee lopen. 
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Conclusies s 

Inn aanvulling op war daarover in hoofdstuk 4 vermeld is over de interne security-

voorzieningenn van SOE en de invloed die MI5 en M I 6 daarop konden uitoefenen, 

iss in dit hoofdstuk aangetoond dat ook 'in het veld', in bezet en neutraal Europa, 

dee greep van M I 6 op de soE-verbindingen bijzonder groot was. Dat stelde de dienst 

inn staat voor SOE bestemde informatie zonodig te manipuleren, door toepassing 

vann kunstgrepen de inhoud ervan te beïnvloeden. In hoofdstuk n worden de 

oogmerkenn voor dit opzettelijk handelen, met het verslaan van nazi-Duitsland als 

kern,, bij wijze van hypothese beschreven. 

Datt er, wat SOF Dutch Section aangaat, in de periode maart 1942 tot voorjaar 

19444 manipulatie van informatie heeft kunnen plaatsvinden en ook daadwerkelijk 

plaatsvond,, heb ik hiervoor aannemelijk gemaakt. Lauwers' telegrafïeopleiding, 

enn met name zijn instructies hoe te handelen bij gevangenneming, de hem 

verstrektee security check en overige code-uitrusting, zouden gekwalificeerd kunnen 

wordenn als op manipulatie gerichte voorbereidingshandelingen; er zijn aanwijzin-

genn dat later gezonden collega's op gelijke wijze werden uit- en toegerust. De 

historiess van de soE-agenten Dessing, Van Rietschoten, Van der Giessen en Weg-

nerr behelzen voorbeelden van daadwerkelijke manipulatie van voor SOE bestemde 

informatie. . 
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