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HOOFDSTUKK 9 

Britsee interne onderzoeken 

Dee volgende documenten laten zien hoe serieus en diepgaand men in Engeland 
hett mislukken van de soE-operaties in Nederland onderzocht heeft: 

 Lauwers' 'after action report', zijn verslag van de missie-Catarrh van 30 mei 1945; 
 het soE-rapport, getiteld German Penetrations ofS.O.E. Organisations uit 1945; 
 SOE'S Dutch Investigation Report, een verslag van een intern SOE onderzoek van 
299 november 1943, opgesteld naar aanleiding van de informatie van de inmiddels 
inn Bern gearriveerde ontvluchte agenten Ubbink en Dourlein; 
 een rapport van het Joint Intelligence Sub-Committee (j rc), getiteld S.O.E. Opera-
tionstions in Europe, van 22 december 1943. 

Dee analyse levert een aantal verrassende inzichten op. 

Lauwers''  'after  action report' 

Inn de PRO-archieven bevinden zich kopieën van een handgeschreven verklaring 
vann Lauwers en van een uitgetypte versie daarvan, gedateerd: Tyting House, 
Guildford.. May 30th, 1945.' In Tyting House werd Lauwers na terugkeer in Enge-
landd ondervraagd door personeel van SOE'S Security Section; het etablissement 
werdd in SOE'S organigram aangeduid als Station 28. 

Genoemdee schriftelijke verklaring is blijkbaar het enige document dat over 
Lauwers'' ervaringen is opgemaakt; men heeft hem simpelweg verder nooit iets 
gevraagd.22 Hij werd bij terugkeer, hoewel hij daar expliciet om verzocht had, niet 
verhoord.. Lauwers' verslag van zijn verblijf in Guildford wordt in essentie bevestigd 
doorr een document van 5 juli 1945, waarin Security aan SOE Dutch Section laat 
wetenn dat Lauwers op basis van zijn schriftelijke verklaring én informatie verkregen 
uitt de verhoren van Giskes 'schoon' bevonden is. Verder leest men in dit aan SOE 
Dutchh Section gerichte stuk, dat men Lauwers zolang die verhoorverslagen niet 
beschikbaarr waren niet had willen verhoren. Nu die stukken voorlagen, leek een 
verhoorr niet meer opportuun: 'there is no reason to doubt his loyalty.' SOE Dutch 
Sectionn kon Lauwers, onder mededeling van dit voor hem bevredigende resultaat, 
aann de Nederlandse dienst overdragen.3 

Diee overdracht had op 1 augustus 1945 plaats; maar om een of andere reden 
werdd de Nederlandse autoriteiten die positieve uitslag niet meegedeeld. Anders is 
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HOOFDSTUKK 9 

niett te verklaren waarom Lauwers zo lang heeft moeten wachten voor hij in 
Nederlandd van alle blaam gezuiverd werd. Toen hij die maand in Utrecht aankwam, 
werdd hij onmiddellijk van verraad beschuldigd. Er volgde een nieuw veiligheids-
onderzoek,, nu door de Nederlanders, dat op 15 augustus tot zijn interne 'rehabi-
litatie'' leidde. Maar nog op 15 juni 1946 wees de minister-president in zijn 
beantwoordingg van vragen van de Tweede Kamer over het Englandspiel naar 
Lauwerss en Jordaan als degenen, die door hun samenwerking met de Duitsers het 
Spiell  mogelijk gemaakt hadden.4 

Lauwers'' in hoofdstuk 8 aangehaalde 'RAPPORT betreffende NORDPOL-AFFAIRE' 

vann 12 februari 1946 was dan ook in de eerste plaats als een verweer tegen dit soort 
verdachtmakingenn en beschuldigingen geschreven, maar dat had niet onmiddellijk 
hett gewenste gevolg. 

Eenn vergelijking van dat 'RAPPORT' met de in Tyting House geschreven verklaring 
levertt in essentie geen verschillen op. In die verklaring schrijft Lauwers letterlijk: 

Majorr GIESEKES (sic.) (...) saw me in prison shortly after my arrest and asked 
mee to transmit messages for him, promising that my life would be spared 
shouldd I be willin g to do so. At Beaulieu I had been told they would try this 
andd that I could consent provided I did not give my identity check away. 

Eenn belangrijk element dat Lauwers hier weglaat, maar dat hij bij zijn verhoor 
doorr de Enquêtecommissie wel noemde, is de door de Britse instructeurs aange-
dragenn grond voor het in Beaulieu gegeven advies, namelijk dat Londen langs die 
wegg over een door de vijand vertrouwde radioverbinding zou kunnen beschikken 
omm een tegenspel op te zetten. Alle andere belangrijke elementen zijn in beide 
rapporten,, soms in andere bewoordingen, aanwezig. 

Datt de Britten Lauwers niet nader over zijn verblijf in Duitse gevangenschap 
enn zijn vermeende collaboratie hebben verhoord, wijst erop dat men inmiddels 
well  wist hoe de vork in de steel zat, maar geen behoefte had daar verder ruchtbaar-
heidd aan te geven. 

soE-rapportt 'German Penetrations of S.O.E. Organisations' 

Di tt rapport bevestigt voorgaande conclusie dat SOE er in de zomer van 1945 niet 
meerr nieuwsgierig naar was hoe de Duitse penetratie van hun Dutch Section-ver-
bindingenn had kunnen slagen. Opmerkelijk is de notitie in relatie tot Lauwers' 
verweer,, opgenomen in een bijlage, dat hem in Beaulieu gezegd zou zijn dat hij 
onderr zekere voorwaarden voor de vijand mocht werken: 

thiss defence has never been offered by any other arrested agent in any other 
countryy (...) although it is believed that Belgian agents may have been given 
similarr instructions by the Belgian Surete (sic) or Deuxieme Direction, without 
thee knowledge of the S.O.E. Section.'5 
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BRITSEE INTERNE ONDERZOEKEN 

SOEE heeft kennelijk intern geen naspeuringen verricht naar het 'wie, hoe, wat en 
waarom'' van Lauwers' instructies, die, zoals we in hoofdstuk 8 zagen, bij MI 6 
standaardd waren, SOE zocht verklaringen en excuses binnen de eigen parochie en 
constateerdee over Lauwers' rol: 

Itt can be said that it was partly through negligence and insufficient attention 
too the traffic that the true position was not entirely detected, but not entirely, 
ass Ebenezer actually agreed to transmit himself, and also several messages were 
foundd on him ready for transmission to London. (...) This was of the greatest 
assistancee to them as it bridged the most difficult stage in playing back a set 
—— that of composing messages that wil l not arouse suspicion, immediately 
subsequentt to the arrest. 

Dee opstellers van het rapport hebben, mag men concluderen, geen inzage gehad 
inn Lauwers' 'Tyting-house'-verslag en de daaraan gekoppelde vrijspraak door de 
eigenn Security. Zo kon het gebeuren dat van tijd tot tijd geruchten de kop opstaken 
datt Lauwers en zijn collega's, door hun vermeende medewerking met de vijand, 
medee schuld aan het gebeuren droegen. 

Hett rapport concludeert samenvattend dat de arrestaties en de daaropvolgende 
penetratiee van de soE-netwerken veroorzaakt zijn door de volgende, in volgorde 
vann belangrijkheid genoemde oorzaken: 
ii  niet te vermijden risico's verbonden aan soE-activiteiten, waarbij noodzakelij-

kerwijss veel plaatselijke agenten en contacten ingeschakeld werden, met alle 
daaraann verbonden risico's van verraad door infiltranten; 

22 veiligheidsfouten van de agenten; 
33 Duitse vaardigheden in het opsporen van zenders, het onderscheppen van 

berichtenn en het 'terugspelen' van buitgemaakte zenders, daarbij geholpen door 
hett inefficiënt lezen van het berichtenverkeer door het (Londense) hoofdkwar-
tier; ; 

44 het martelen en overbluffen van gearresteerde agenten. 

Hett materiaal waarop de samenstellers zich baseerden, bestond uit ondervragings-
verslagenn van teruggekeerde agenten, van plaatselijk gerekruteerde leden van de 
soE-circuitss en van SD- en Abwehr-agenten, inclusief hun plaatselijk geworven 
helpers.6 6 

Voorr mijn verdere betoog zijn drie constateringen met betrekking tot dit rapport 
vann bijzonder belang: 
ii  de bewering dat slechts één Nederlandse en mogelijke enkele Belgische SOE-

agentenn het verweer aanvoerden in Engeland geïnstrueerd te zijn bij arrestatie 
dee vijand medewerking voor te spiegelen; 

22 het feit dat er geen melding wordt gemaakt van nader onderzoek naar de bron 
vann de beweerde instructies; 
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33 het ontbreken van een analyse van de oorzaken van het inefficiënt lezen van het 
berichtenverkeerr op het soE-hoofdkwartier, met name wat betreft de proce-
durelee en technische aspecten. 

Diee bewering en de geconstateerde lacunes geven aanleiding tot de vraag hoe men 
inn het verleden, toen de eerste berichten over het rampzalige verloop van de 
soE-operatiess in Nederland tot Londen doordrongen, met deze zaken is omgegaan. 
Tweee eerdere onderzoeksverslagen, een intern soE-onderzoek naar de gang van 
zakenn in Nederland en een breder extern onderzoek, zouden daarover mogelijk 
uitsluitsell  kunnen geven; de resultaten van die onderzoeken kwamen in december 
19433 beschikbaar. 

Inter nn soE-onderzoek - Dutch Investigation Report, 
decemberr  1943 

Dee opdracht tot onderzoek werd op 29 november 1943 gegeven.7 Aanleiding was 
uitt Bern afkomstige informatie, verstrekt door de daar inmiddels gearriveerde uit 
Haarenn ontsnapte agenten Ubbink en Dourlein. Het rapport, dat in december 
19433 werd uitgebracht,8 trekt, onder het grootst mogelijke voorbehoud, de volgende 
conclusies: : 

 de Sabotage- en Ontsnappingsorganisatie van SOE in Nederland was begin 1943 
inn Duitse handen; alle radioverkeer werd vanaf dat moment door de Duitsers 
gecontroleerd;; iedere agent die sindsdien naar een receptiecomité werd gestuurd, 
viell  direct in Duitse handen; 
 oorzaak van de ramp was de gevangenneming van belangrijke agenten die de 
vijandd uitgebreide informatie gaven. De snelheid waarmee deze ramp zich kon 
voltrekkenn lag aan het gebruikte systeem van receptiecomités; 
 er zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een 'lek' bij SOE of op het 
Nederlandsee hoofdkwartier.9 

Datt voorbehoud was vooral gebaseerd op nog aanwezige lacunes in de bij SOE 
Dutchh Section aanwezige informatieén de constatering 'that the Enemy-controlled 
trafficc has been so skilfully worked chat no one in SOE could, without extraneous 
information,, have detected the deception.10 Daarom stelde de opdrachtgever, het 
hoofdd Security Senter (AD/P), de SOE-Ieiding voor om een vervolgonderzoek naar 
dee 'Signals Security' in te stellen; een logische stap. Hij schreef: 

C D .. might, (...) ask MS (hoofd SOE Verbindingen) to report on the Dutch 
trafficc (...) stating whether 'finger-printing' or other aids of detection were 
availablee (...) and stating whether any of it, viewed as traffic (i.e. on the 
techniquee of transmission), excited any curiosity at the time (i.e. over the past 
twelvee months) and, if so, what (...) action was taken (...) it would be 
importantt to know the answer to this, as it may appear to some of the outside 
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bodiess who have taken an interest in our affairs that it is strange that we should 
havee conducted traffic with the enemy for a year without realising it." 

Dee verwijzing naar de 'technische' kant van het telegramverkeer is belangwekkend, 
maarr nog interessanter is de beperking van het onderzoek tot een terugblik over 
twaalff  maanden. Dat hing misschien samen met de eerste indruk die men, onder 
allee voorbehoud, gekregen had dat de penetratie pas begin 1943 was begonnen. 
Hett geopperde vervolgonderzoek zou ook slechts een eerste stap hebben kunnen 
zijn,, op basis van wat SOE Dutch Section en SOE Security op dat moment wisten. 

Veelzeggenderr is de daarop volgende stap: een schriftelijke uitnodiging van A/CD 
(Boyle)) aan A.C.S.S. (Dansey, MI6) om overleg over deze affaire mogelijk te maken 
tussenn Section v van MI 6 en de Special Section van SOE, in het belang van beide 
dienstenn en op basis van 'full disclosure of our respective interests in Holland'.12 

Beidee secties hielden zich bij hun respectieve diensten bezig met contraspionage. 
MI 66 Section v was tevens belast met het beheer en de distributie van top secret 
inlichtingenmateriaall  (isos/Enigma etc), verkregen door het afluisteren van de 
vijandelijkee verbindingen. 

Watt was het speciale belang dat MI 6 Section v in Nederland had? Lag de bedoelde 
onbekendheidd met eikaars belangen in Holland misschien aan de wortel van het 
debaclee van het Englandspiel? En waarom waren Section v's belangen in Nederland, 
eindd 1943, bij SOE nog niet bekend? Men was immers bij de zogenaamde 'Glenal-
mondd Treaty' van 12 augustus 1943 overeengekomen dat: 

Sectionn v for s.i.s. and the Security Directorate for S.O.E. should work to the 
fullestt exchange of information, but should also in each case act as a filter and 
consultt the other party before imparting certain information to the operational 
branchess of the organisation concerned. 

Inn datzelfde document leest men dat vóór augustus 1943 die filterfunctie binnen 
SOEE waarschijnlijk door Boyle, het hoofd van SOE'S Intelligence, Security en Person-
nell  Services, vervuld werd: 

Sectionn v had certain information from time to time of a specially delicate 
characterr and at all times Air-commodore Boyle himself was the fully trusted 
recipientt of this information, but it was not until the 'Glenalmond Treaty'...'3 

Ligtt in het bestaan van die filterfunctie al niet een deel van het antwoord op de 
vraagg waarom het Englandspiel in Londen al niet veel eerder ontdekt is, bij 
voorbeeldd uit afgeluisterd Duits zendverkeer? 

Hett antwoord op al deze legitieme vragen zal men echter in de Britse documenten 
tevergeefss zoeken. Of het in december 1943 voorgestelde overleg tussen beide 
^o/r/Yy-afdelingenn daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Eventuele 
resultatenn zijn vermoedelijk binnenskamers gehouden. In het eerder aangehaalde 
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rapportt uit 1945 vinden wij er geen spoor van terug. Maar uit Marks' mededelingen 

inn de BBC-serie over SOE uit 1984 en zijn latere uitlatingen in woord en geschrift 

wetenn we dat hij niet later dan februari 1943 zijn juist op technische gegevens 

gebaseerdee twijfels over het radioverkeer met Nederland schriftelijk aan zijn chef, 

brigade-generaall  F.W. Nicholls (MS), en Gubbins, heeft gerapporteerd.14 Van dat 

rapport,, dat volgens Marks door beiden zeer serieus genomen werd, vinden wij 

inn de hier beschouwde rapporten niets terug; Marks' rapport is onvindbaar.'5 

O okk in het hierna te bespreken rapport, dat bijna leidde tot de opheffing van 

SOE,, zijn de hier aan de orde gestelde vragen niet beantwoord;16 indirect vergroot 

datt rapport toch het inzicht in deze zaken. 

jic-rappor tt  - S.O.E. OPERATION S I N EUROPE -

Reportt  by the Joint Intelligence Sub-Committee17 

Di tt Sub-Commit tee van de Britse Chiefs of Staff kreeg op 1 december 1943 opdracht 

uitt te zoeken hoe gefundeerd beschuldigingen waren dat soE-organisaties in Europa 

doorr de vijand geïnfiltreerd zouden zijn en in welke mate. Het rapport behandelt 

inn deel B, behalve Nederland ook Polen, België, Frankrijk, Noorwegen en Duits-

land.. De directe aanleiding van het onderzoek vormden echter de gebeurtenissen 

inn Nederland die voor de RAF aanleiding waren serieus te overwegen alle SOE-

vluchtenn stop te zetten.'8 Een behandeling in extenso is niet nodig. Wi j zullen 

onss beperken tot de paragrafen 18-32 uit deel B, Nederland, en de punten 8, 9, 11 

enn 12 uit het algemene deel van het rapport. 

 B. Nederland 

D ee gebeurtenissen in Nederland worden behandeld op basis van bewijsmateriaal 

aangereiktt door de hogere echelons van M I 6 en SOE, door personeel van SOE Dutch 

Sectionn en uit het hiervoor aangehaalde DUTCH INVESTIGATION REPORT; de lezer 

herinnertt zich hoe voorlopig de conclusies van dat rapport waren. 

Hett merendeel van de aangevoerde detailinformatie is uit dat laatste rapport 

afkomstigg en geeft dus een vertekend beeld van het tijdstip waarop de Duitse 

penetratiess van de soE-organisatie in Nederland daadwerkelijk begonnen. 

Overr de sabotageorganisatie die in het voorjaar van 1942 werd opgebouwd, 

wordtt in paragraaf 19 alleen vermeld dat tot juli 1942 zeven onafhankelijke 

organisatorenn geparachuteerd werden, waarvan één in juni 1942 naar een recep-

tiecomitéé van een collega die al in maart 1942 gedropt was. Dat is vrijwel alles wat 

overr die eerste cruciale periode tot juli 1942 in het rapport vermeld wordt. Over 

dee in de War Diary vermelde incidenten uit die tij d en hoe daarop door SOE 

gereageerdd werd, zoals beschreven in hoofdstuk 6, en met name van het door 

Boylee voorgestelde gezamenlijke onderzoek door de im/my-afdelingen van MI 6 

enn SOE, wordt in het geheel niet gerept. 

Vanaff  paragraaf 20 concentreert het verhaal zich op de gebeurtenissen rond de 

PlanPlan voor Holland-organisatie en het door SOE Dutch Section en de Nederlandse 
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regeringg (sic) geadopteerde beleid om bij voorkeur met receptiecomités te werken. 
SOEE streefde naar het opbouwen van onafhankelijk werkende verzetsgroepen, maar 
doorr de beperkt beschikbare, geschikte afwerpterreinen, bepaald door de geogra-
fischefische condities, kwam daar in de praktijk weinig van terecht. Er ontstonden cross 
receptionsreceptions en hoewel voor het werken met receptiecomités veel te zeggen valt, was 
voorr een land als Nederland het risico van het werken met deze comités te groot. 

Dee rest van het rapport is wat Nederland betreft gewijd aan de bekende gegevens 
overr Jambroes en zijn opvolgers en de redenen waarom de vluchten boven 
Nederlandd door de RAF op n juni 1943 werden stopgezet. Dit gegeven en de van 
Mi66 verkregen informatie leidden uiteindelijk tot het onderhavige onderzoek. Op 
basiss van de voorhanden informatie kon men nu met zekerheid aannemen dat de 
gehelee soE-organisatie in Nederland vanaf november 1942 onder Duitse controle 
stond.. Op 29 november had namelijk een van de agenten die nu in Zwitserland 
was,, gerapporteerd dat hij direct bij aankomst in Nederland gearresteerd was. 
Dezee agent [Chive- B. Ubbink) was gezonden naar een receptiecomité van een 
sabotagegroep*,, waarnaar ook in september 1942 Jambroes' opvolger {Kale — K. 
Beukemaa toe Water) gestuurd was. 

Opmerkelijkk is dat het Sub-Committee deze draad niet verder terug in de tijd 
afwikkelt,, hoewel het rapport vaststelt dat Beukema toe Water pas op 14 november 
19422 zijn eerste radioboodschap stuurde en wel via de marconist van de sabota-
gegroepp waarnaar hij en de nu in Zwitserland verblijvende agent gestuurd waren. 
Inn die radioboodschap van de 14de meldde de marconist tevens Jambroes' arrestatie 
opp de 8ste of 9de november. Het rapport meldt verder dat men niet had kunnen 
vaststellenn of Jambroes en zijn opvolger, Beukema toe Water, elkaar ooit ontmoet 
hadden. . 

Inn paragraaf 32 wordt vervolgens de conclusie getrokken dat SOE er wijs aan zou 
doenn de operaties niet te hervatten, voordat een grondige controle van de bestaande 
organisatiee in Nederland heeft plaatsgevonden of een nieuwe organisatie is opge-
bouwd. . 

All  geeft dit rapport dan geen inzicht in wat er precies in de periode maart 1942 
tott juli 1942 aan de Londense kant, vooral wat de verbindingen betreft, gebeurd 
is,, het stoppen met het onderzoek op het moment dat men de sleutel tot het 
raadsell  praktisch in handen heeft, maakt duidelijk dat men dat ook niet heeft 
willenn weten. Dat is geheel overeenkomstig de lijn die al uit de drie voorgaande 
rapportenn bleek: het ontwijken van een systematische analyse van de oorzaken 
vann het Englandspiel-debacle. Dat men daarmee uitsluitend mogelijke blunders 
heeftt willen toedekken is niet waarschijnlijk. Zeker niet als wij ons buigen over 
dee volgende punten uit het algemene deel van het jic-rapport. 

Ubbinkk was één jaar eerder in de nacht van 29/30 november 1942 afgesprongen. 
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 paragraaf 8, p, n en 12 uit het algemene gedeelte 
Inn de paragrafen 8 en 9 wordt een relatie gelegd tussen de sabotage- en subversieve 
activiteitenn van SOE en Special Intelligence, informatie over de vijand, speciaal 
verkregenn door het afluisteren van diens radioverbindingen. Opgemerkt wordt 
datt de soE-activiteiten 'are in other countries conducted under a joint authority 
withh Special Intelligence'.19 

Uitt de context moet worden afgeleid, dat met het land waar dan niét onder 
jointjoint authority gewerkt wordt, Groot-Brittannië bedoeld is. Kennelijk zien de 
opstellerss van het rapport dat als een probleem, dat in paragraaf 11 verduidelijkt 
wordt,, waar staat 'that this is the only country in which special operations are 
conductedd under a separate authority from secret intelligence', waar met gescheiden 
verbindingenn en eigen, onafhankelijke agenten gewerkt wordt, die vaak met 
dezelfdee buitenlandse organisaties samenwerken. Geconcludeerd wordt dat zon 
(gescheiden)) systeem de kwetsbaarheid van beide diensten vergroot. In paragraaf 
122 wordt aansluitend, niet onbelangrijk, nog vermeld dat men geen bewijs heeft 
gevondenn dat MI 6 en SOE bewust informatie voor elkaar hebben achtergehouden.20 

Dee speciale betekenis van de besproken paragrafen wordt helder tegen de achter-
grondd van het commentaar van Brook, op dat moment verantwoordelijk voor de 
SOEE operaties in Noordwest-Europa, die als soE-vertegenwoordiger de meeste 
ondervragingenn heeft bijgewoond.21 

Brookk merkte op dat het onderzoek in het algemeen fair en onbevooroordeeld 
wass verlopen. Kritiek had hij slechts op het feit dat Mi6-vertegenwoordigers als 
co-ondervragerss waren opgetreden; maar dat had alleen nadelige gevolgen gehad 
waarr het HOLLAN D betrof. Het hele onderzoek mikte echter, naar Brooks 
indruk,, op meer. Het was een voorgekookte zaak, waarbij de hele zeggenschap 
overr SOE op het spel stond. Die indruk werd door de hele teneur van het rapport 
versterkt.. Zo was er in het rapport in zeker opzicht sprake van het bijna opzettelijk 
negerenn van feiten. Zoals in paragraaf 11, waar gesproken werd van 'the only 
countryy in which special operations are conducted under a separate authority'; 
diee constatering was volgens Brook niet met de feiten in overeenstemming en dat 
wistt het jic-comité als geen ander. Maar ook het gestelde in paragraaf 12 klopte 
naarr zijn mening niet, want 

itit  was perfectly clear that s.i.s. had withheld information from S.O.E. and s.i.s. 
hardlyy challenged this fact. (...) Moreover, in the very course of the enquiry, 
itit  became clear that s.i.s. were apparently receiving important further infor-
mation,, which they were similarly withholding. In view of the further source 
off  (...) (woord weggelaten) intelligence and its undoubted relevance, I feel 
thatt this calls for a further enquiry under the same auspices.22 
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Gelett op de opbouw van Brooks commentaar mag men veilig aannemen dat het 
hierr geciteerde betrekking heeft op Holland. Daarover heeft hij naar aanleiding 
vann dit rapport dan ook een apart commentaar geschreven.23 

Dee kern van Brooks rapport over Holland spitst zich toe op paragraaf 32 van 
hett jic-rapport dat handelt over SOE'S opstelling nadat in het voorjaar van 1943 
serieuzee vermoedens waren gerezen over Duitse penetratie van haar circuits in 
Nederland.. Hij weerspreekt de beschuldiging dat SOE de door MI 6 aangedragen 
bewijzenn daarvoor terzijde geschoven zou hebben. Hij wijst er onder meer op, dat 
err een gezamenlijk, drie maanden durend onderzoek door SOE Dutch, 'ordinary 
MI6 '' en Section v MI 6 gehouden is waarbij op basis van bewijsmateriaal uit diverse 
bronnenn gepoogd is vast te stellen of de soE-circuits in Nederland inderdaad 
gepenetreerdd waren. Maar het was uitgerekend MI 6 dat weigerde zijn bewijsma-
teriaall  op tafel te leggen. Een curieuze weigering, gelet op het feit dat MI 6 eerder, 
opp expliciet verzoek van SOE, gezegd had dat het beschikbare materiaal over de 
onbetrouwbaarheidd van de soE-organisaties in Nederland in het geheel geen 
conclusiess toeliet. Dat expliciete oordeel was door SOE nadrukkelijk gevraagd, 
omdatt het bewijsmateriaal dat voorhanden was zeer tegenstrijdig en misschien 
zelfss 'gekleurd' was.24 

Inn de volgende paragraaf zal ik nagaan hoe Foot het jic-rapport en speciaal 
Brookss verweer wat Nederland betreft in zijn SOE in the Low Countries behandelt. 

Voorlopigg kan geconstateerd worden, dat deze jic-Commissie de periode maart 
19422 tot juli 1942 niet onderzocht heeft. Er wordt met een wijde boog omheen 
gelopen,, daarmee wordt vermeden de periode waarin MI 6 de verantwoording 
droegg voor SOE'S radioverbindingen aan een gedegen onderzoek te onderwerpen. 
Menn sneed het onderwerp gewoon niet aan! 

Opp basis van dat rapport kan verder gesteld worden dat Special Intelligence in 
hett Englandspiel op de achtergrond een rol gespeeld heeft. Het 'hoe en waarom' 
daarvann heeft tot nu toe niemand aan Britse zijde uit de doeken willen doen. Dat 
zouu kunnen verklaren waarom MI 6 bepaalde informatie niet aan SOE doorspeelde, 
bangg zijn bronnen te moeten onthullen. 

Datt dit materiaal over Nederland beschikbaar was, blijkt wel uit een document 
datt betrekking had op de hiervoor vermelde door Brook aangesneden zaak. Dat 
document,, bestemd voor SOE, behelst Mi6 Section v's eindconclusie betreffende 
dee veiligheid van de Ordedienst (OD), met het oogop een mogelijk Duitse infiltratie 
vann deze organisatie. Onderdeel van die conclusie is de mededeling: '(b) In such 
mostt secret material as we have received there is no trace of enemy penetration.'25 

MostMost secret material is een andere benaming voor Special Intelligence of ISOS-
materiaal,materiaal, informatie afkomstig van afgeluisterd vijandelijk radioverkeer.26 

SOEE in the Low Countries 

Dee auteur behandelt het jic-rapport in iets meer dan drie bladzijden. Hij vermeldt 
datt de JIC zich in dit geval dienstbaar maakte aan de door een aantal departementen 
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enn diensten lang gekoesterde wens SOE 'op te blazen'. Het tijdstip was goed gekozen: 

Churchi lll  en de Chefs van Staven waren in het buitenland. 

Opp 13 december 1943 verschenen Senter, hoofd Security SOE (AD/P), en Mockler-

Ferryman,, hoofd Operaties SOE Europe (AD/E), voor de j ioCommiss ie, bestaande 

uitt Cavendish Bentinck en Capel-Dunn, respectievelijk voorzitter en secretaris 

vann het comité, én een delegatie van M15, bestaande uit Liddell, Wethered en 

Rothschild.**  Maar SOE was niet aanwezig toen een Mi6-delegatie gehoord werd, 

nochh kreeg de dienst het ontwerprapport te zien voordat dat in circulatie ging. 

O okk werden de officieren die oorspronkelijk de vermoedens over Duitse penetratie 

vann de soE-drcuits in Nederland naar buiten brachten nooit gehoord. 

Overr de inhoud van het op 22 december 1943 uitgebracht rapport meldt Foot 

slechtss dat het een opsomming bevatte van zwakke plekken in SOE'S algemene 

securitysecurity op diverse niveaus, speciaal in Nederland. Vreemd genoeg werd nauwelijks 

verwezenn naar de zaak Dourlein en Ubbink, wiens ontsnapping uit Haaren en 

tochtt naar Bern de onmiddelli jke aanleiding voor dit onderzoek waren. In België 

haddenn ook penetraties plaatsgevonden, maar deze waren uiteindelijk gepareerd; 

inn Nederland was dat laatste duidelijk niet gebeurd.27 

Dee vraag waarom SOE Dutch Section niet van die Belgische ervaringen heeft 

kunnenn profiteren - SOE Belgian Section zette de zaken eind 1942 al recht - wordt 

doorr de auteur gesteld noch beantwoord. 

Hett is niet nodig Foots weergave van het j i o rapport verder te behandelen; hij 

beschrijftt alleen nog wat er met de resultaten van het onderzoek gedaan werd. De 

afloopp is bekend: SOE overleefde deze aanval, tot het voorjaar van 1946. 

Voorr dit onderzoek is veel interessanter te constateren dat de auteur niet dieper 

opp de inhoud van het rapport ingaat, vooral niet op de hiervoor geconstateerde 

beperkingg die het comité zichzelf oplegde om de periode vóór juli 1942 niet in 

beschouwingg te nemen, en op de weigering van M I 6 SOE opening van zaken te 

gevenn over de bewijzen voor de beweerde penetratie van de soE-circuits in 

Nederlandd in 1943. Dat uitgerekend het eerste punt niet aangesneden wordt, 

terwijll  het cruciaal is om te kunnen begrijpen hoe SOE Dutch Section zich zo om 

dee tuin liet leiden, de opmaat voor het latere Duitse succes, doet vermoeden dat 

hett Englandspiel nog steeds een unavowable onderwerp betreft. 

Eenn ander belangwekkend punt is Foots opmerking over SOE'S vijanden: C, 

hoofdd M I 6 , het Foreign Office, het Ministery of Information en het Bomber 

Command,, die alle SOE graag ten grave gedragen zagen worden.28 Ui t een naar 

aanleidingg van het verschijnen van het j ic-rapport geschreven notitie van D. 

Mor ton,, Churchil ls speciale contactman met de geheime diensten, wordt de kern 

Waarschijnlijkk G. Liddell, hoofd B Division. — contrasionage —, M15; major Wethered, Mi5-liai-

sonn met SOF. Security Directorate en Lord (V.) Rothschild van Mi5's anti-sabotage eenheid B I(C). 
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vann de slepende conflicten tussen MI 6 en SOE duidelijk. Morton schrijft de Britse 
premierr op 6 januari 1944: 

II  have always held the view on technical as opposed to political grounds that 
att least part of the work for which SOE is now responsible should always have 
beenn carried out by C. 

Welkk deel hij bedoelde wordt duidelijk uit de laatste alinea van het geschrift, waar 
hijj  schrijft over 

...thee difference between SOE activities which are a special form of military 
actionn and other activities at present carried out by SOE which are political in 
effect,, as well as those highly expert activities which I call 'Secret Communi-
cationss with the Continent and the Security of the organisation. 

Mortonn herinnert de premier eraan dat C op eigen verzoek indertijd van die 
'expertt activities' ontheven werd om hem na de val van Frankrijk in staat te stellen 
zijnn failliete inlichtingenorganisatie weer op te bouwen. Daarna zou het voor de 
handd gelegen hebben deze 'expert activities' weer aan C te doen overdragen.29 

Blijkbaarr heeft Mi6 zich nooit geheel bij het verlies van Section D, verantwoor-
delijkk voor politieke sabotage en subversie, de unavoidable activiteiten, en de 
daarvoorr noodzakelijke greep op de verbindingen en de beveiliging kunnen 
neerleggen;; in hoofdstuk 3 werd dat probleem al aangestipt. 

Di tt alles wijst meer en meer in één richting: MI 6 was van najaar 1941 tot voor-
jaarr 1943 betrokken bij unavowable acties op het vlak van subversie in Nederland. 
Dee vraag is op wiens verantwoording en met welk motief? Het eerste deel van 
dezee vraag komt in hoofdstuk 10 aan de orde, het laatste deel, tentatief, in hoofd-
stukk 11. 

Conclusies s 

Opp grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat van officiële Britse 
zijdee de oorzaken van de Duitse penetratie van de soE-organisatie in Nederland 
bewustt na juni 1942 en binnen de operaties van SOE Dutch Section gezocht zijn. 
Aann de voorafgaande cruciale periode, toen de fundamenten voor de succesvolle 
Duitsee infiltratie gelegd werden, is men volstrekt voorbij gegaan. Dat kan bete-
kenenn dat men de oorzaken al kende en wilde verhinderen dat bij grondiger 
onderzoekk door derden informatie naar boven gebracht zou worden, die men 
lieverr geheim hield. De reden daarvoor zou geweest kunnen zijn dat men met de 
voorgesteldee opheffing van SOE, eind 1943, 

 de lopende operaties wilde voortzetten onder regie van MI6, zonder daarover 
internn bijzonderheden prijs te hoeven geven; of juist 
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 die bewuste operaties wilde beëindigen omdat het doel bereikt was of het 
verwezenlijkenn daarvan onhaalbaar geworden was, zonder het sedert maart 1942 
gespeeldee spel te hoeven prijsgeven. 

Eenn tweede conclusie is dat met betrekking tot de situatie in Nederlands bezet 
gebiedd special intelligence, afgeluisterd radioverkeer, op een of andere wijze een, 
tott nu toe niet opgehelderde rol gespeeld heeft. 

Tenn derde kan gesteld worden dat er sterke aanwijzingen zijn dat Mi6 van najaar 
19411 tot voorjaar 1943 betrokken was bij unavowable acties op het vlak van subversie 
inn Nederland. 

Eenn vierde conclusie is dat de in het jic-rapport gezette trend om geen diep-
gaandd onderzoek in te stellen naar de periode vóór juli 1942, maatgevend is 
gewordenn voor alle latere onderzoeken naar de soE-activiteiten in Nederland. 
Footss meest recente boek is daarvan het beste bewijs. Maar ook PEC en Koninkrijk 
hebbenn zich daaraan, bewust of onbewust, geconformeerd en in goed vertrouwen 
gepoogdd een voor het Nederlandse volk aanvaardbare verklaring voor het England-
spiell  te geven. En inderdaad: beperkt men het onderzoek strikt tot SOE en SOE 
Dutchh Section, dan vindt men het deplorabele beeld van een blunderende dienst. 
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