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HOOFDSTUKK 10 

Secrett War - de organisatie 

Inleiding g 

Dee titel van dit hoofdstuk is met opzet wijds gekozen, om de omvang van de 
geheimee praktijken en de inzet van agenten in verhouding tot de reguliere 
oorlogvoeringg te benadrukken. 

Inn de Tweede Wereldoorlog waren negen Britse diensten bij die geheime oorlog 
betrokken:1 1 

ii  Secret Service (M15), de binnenlandse veiligheidsdienst; 
22 Secret Intelligence Service (MI6) , de buitenlandse inlichtingendienst; 
33 Government Code and Cypher School, beter bekend als Bletchley Park, de 

cryptografïschee dienst; 
44 Radio Security Service (RSS), een radioluisterdienst van M16/M15, onderdeel van 

eenn grote organisatie van luisterdiensten (Y-Service) van de strijdkrachten en het 
Foreignn Office; 

55 M19, de escape service; 
66 London Controlling Section (LCS), belast met strategische misleiding; 
77 Political Warfare Executive (PWE), belast met verspreiding van 'zwarte' propa-

ganda; ; 
88 Auxiliary Units, in 1940 opgerichte speciale eenheden, die bij een Duitse invasie 

vann Engeland achter de Duitse linies moesten opereren; een stay behind̂ organi-
satie; ; 

99 Special Operations Executive (SOE). 

Dee inlichtingendiensten van de strijdkrachten, onderdelen van de reguliere krijgs-
macht,, vallen niet onder de Britse definitie van secret services. 

All  deze diensten waren betrokken bij de geheime strijd tegen de As-mogend-
heden.. Coördinatie was dus geboden. In hoofdstuk 4 werd al beschreven dat SOE 
hett resultaat was van zo'n poging tot coördinatie in de chaotische nasleep van de 
vall  van Frankrijk in juni 1940. Toen werd besloten de militaire strijd op het 
continent,, behalve door bombardementen, ook met andere middelen voort te 
zetten:: subversie en sabotage. Die poging slaagde maar ten dele. Dat kwam deels 
doorr een tekort aan middelen, maar voornamelijk omdat er vrij spoedig uitzicht 
gloordee op een militaire overwinning op termijn. Dat ontnam de impuls aan de 
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HOOFDSTUKK IO 

inzett van partijen om tot coördinatie te komen, zeker toen Hitler in het najaar 
vann 1940 de voorgenomen invasie van Engeland afblies. In dat glorend perspectief, 
datt werd versterkt toen Duitsland in 1941 Rusland binnenviel en de Verenigde 
Statenn de oorlog verklaarde, werd subversie, militair gesproken, minder een 
dwingendee voorwaarde dan een aantrekkelijke bonus. Ook in politiek opzicht was 
err sprake van verschuivingen: subversie werd meer en meer gezien in het licht van 
dee wenselijke naoorlogse politieke landkaart; bij uitstek het aandachtsveld van het 
Foreignn Office. 

Err kwam geleidelijk een omslag in het denken over doelen, middelen en 
mogelijkhedenn tot stand: van defensief naar offensief. In het spoor daarvan ont-
stondd ook behoefte aan andere coördinatiemechanismen. Bij SOE verschoof het 
accentt naar de militaire kant van het subversieve spectrum: naar paramilitaire 
actiess en (voorbereidingen op) vormen van guerrillastrijd. Mogelijk ontstonden 
err daardoor lacunes aan de politieke kant van dat spectrum, waar vóór juli 1940 
medee het werkterrein van MI 6 lag. Het lijk t dat deze dienst daarop heeft willen 
inspelen.. Een aanwijzing daarvoor vormt Edens poging bij Churchill in april 1942 
omm SOE los te weken van Economie Warfare en te plaatsen onder de Chiefs of 
Staff.. De minister van Economic Warfare, aldus Eden, is geen lid van het War 
Cabinett noch van het Defence Committee en dus is hij niet op de hoogte van 
onzee secret policies and purposes.1 Die Chiefs of Staff woonden als adviseurs van 
hunn respectievelijke ministers de zittingen van het Defence Committee bij; als 
zodanigg waren zij beter over deze geheime zaken geïnformeerd.3 

Inn voorgaande hoofdstukken is de plaats van SOE en haar relatie tot enkele van 
genoemdee diensten summier in kaart gebracht. Hier interesseert ons in verband 
mett de secret policies and purposes of er mogelijk een connectie was tussen SOE en 
eenn van die nieuwe coördinatiemechanismen: de organisatie die de inzet van 
dubbelagentenn stuurde. Een samenwerkingsverband dat sinds het in 1972 ver-
schenenn boek van J.C. Masterman bekend is geworden als het Double-Cross- of 
XX-System.* XX-System.* 

Dee Britten hebben in de Tweede Wereldoorlog ruim van dubbelagenten gebruik 
gemaakt;; dubbelagenten in alle soorten en maten.> In deze oorlog vaak in Engeland 
afgezettee Duitse radioagenten die, nadat ze gepakt waren, door MI5 werden 
omgeturndd en tegen hun meesters ingezet. Daartoe werden de oude communica-
tielijnenn van deze agenten via radio, post of door persoonlijke contacten met de 
thuisbasiss voortgezet alsof er niets gebeurd was. MI 6 runde dubbelagenten in het 
buitenland,, dat wil zeggen buiten de 'drie mijls'-zone, een in dit verband wat 
vreemdee scheidslijn.6 Ontleende MI6 aan dit criterium misschien een claimrecht 
opp gevangengenomen soE-agenten, waarvan het werkgebied immers voorbij be-
doeldee scheidslijn gelegen was? 

Inn voorgaande opsomming van geheime diensten zal men de Double-Cross-
organisatiee vergeefs zoeken. Het was een kruisverband, een samenwerkingscon-
structiee van M15 en MI 6 en de inlichtingendiensten van de strijdkrachten; in 
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SECRETT WAR - DE ORGANISATIE 

modernee termen: een projectorganisatie, SOE maakte er geen deel van uit, hoewel 
diee dienst toch radioagenten in bezet gebied had die als ze gepakt werden door 
dee vijand als dubbelagenten zouden kunnen worden ingezet. Zouden de Britten 
vann die mogelijkheid gebruik hebben willen maken? Lauwers' getuigenis wees 
immerss in die richting. 

Voorgeschiedenis s 

Dee Britten zijn erin geslaagd het oude recept voor de inzet van dubbelagenten in 
dee Tweede Wereldoorlog drastisch te herschrijven. Ook in het verleden werden 
dubbelagentenn voor contraspionage- of misleidingsdoeleinden ingezet, maar mees-
tall  voor incidentele, enkelvoudige acties van beperkte duur. Het nieuwe concept 
werdd nu juist gekenmerkt door een systematische, onderling gekoppelde inzet 
voorr de korte én lange termijn.7 Dat dit ingenieuze en gecompliceerde concept 
inn praktijk gebracht kon worden, was aan drie bijzondere omstandigheden te 
danken:: de Duitsers lieten na tijdig een goed agentennetwerk in Groot-Brittannië 
opp te bouwen; de geïsoleerde positie van dat land na de val van Frankrijk; en de 
beschikbaarheidd van informatie uit secret sources, afgeluisterd en ontcijferd vijan-
delijkk radioverkeer.8 

Omdatt Duitsland aan het begin van de oorlog nauwelijks een spionagenetwerk 
inn Engeland had, moest dat alsnog geïmproviseerd worden. De Britten kregen 
directt vat op die overhaaste opbouw maar de geïsoleerde positie van het land 
voorkwamm dat men daar in Duitsland lucht van kreeg. Gearresteerde en voor het 
werkk geschikt geachte As-agenten in Engeland werden voor de keus gesteld: 
meewerkenn of terechtstelling; slechts een enkeling weigerde medewerking. De 
verworvenn secret sources stelden de Britten in staat de verbindingen tussen de 
opgepaktee en omgeturnde As-agenten en hun thuisbasis te bewaken en de Berlijnse 
waarderingg voor de daar ontvangen, maar gemanipuleerde informatie te contro-
lerenn en op basis daarvan de kwaliteit van de geleverde informatie zo nodig bij te 
stellen.9 9 

Hett onderscheppen van radioverkeer (Y-Service) en het 'breken' van codes begon 
all  vér voor deze oorlog;10 de oorsprong van het Double-Cross-systeem ligt in de 
tweedee helft van de jaren dertig.11 Vlak vóór de oorlog namen de Duitsers 
uitgerekendd een Britse dubbelspion, alias Snow, in de arm om met zijn hulp alsnog 
eenn agentennet in Engeland uit de grond te stampen. Met dat doel speelden zij 
hemm een radiotelegrafietoestel en codes toe.12 Dat Duitse initiatief had voor de 
Brittenn onverwacht grote positieve gevolgen.'3 Een van die revenuen was een 
geslaagdee 'inbraak' in de handmatige codes van de Abwehr,14 de spionagedienst 
vann de Duitse Wehrmacht. Het kunnen 'lezen' van deze codes, en van de later 
ookk 'gebroken' machinevariant, maakte voor een belangrijk deel de opbouw van 
hett zogenaamde Doubie-Cross-sysieem mogelijk.15 

Overr dat systeem kon J.C. Masterman, een topfiguur van de geheime oorlog-
voering,, na de oorlog schrijven: 'for the greater part of the war (...) by means of 
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thee double agent system we actually ran and controlled the German espionage 
systemm in this country'. Hij plaatst het begin ervan rond de val van Frankrijk in 
junii  1940.l6 

Hett systeem kwam uit de aard der zaak pas geleidelijk aan tot volle wasdom.'7 

Theoriee en praktijk 

Defensievee opzet 
Oorspronkelijkk voor contraspionage ontwikkeld, bleek het Double-Cross-systeem 
ookk andere voordelen op te leveren, vooral op crypto-analytisch en operationeel 
vlak.. Bij contraspionage tracht men vóór alles greep te krijgen op de opbouw van 
eenn vijandelijk spionagenet in het eigen land. Daarbij konden dubbelagenten op 
driee manieren van nut zijn. Preventief, omdat de vijand niet gauw geneigd zou 
zijnn een nieuw net op te bouwen, als men tevreden was over de nieuwsvoorziening 
doorr de eerder gezonden agenten. Defensief, waar men met hulp van 'gecontro-
leerde'' agenten nieuw gezonden agenten en spionnen kon benaderen en arresteren. 
Enn informatief, omdat men via de dubbelagenten gegevens over de bij de Duitse 
dienstt gebruikte methoden en werkzame personen op het spoor kwam.'8 

Hett radiotelegrafisch berichtenverkeer van de agenten met hun Duitse basis 
leverdee tevens informatie over de gebruikte codes en versleutelprocedures. Deze 
warenn van groot crypto-analytisch belang bij pogingen andere Duitse systemen 
tee 'breken'. Regelmatig goed versleuteld radiografisch contact versterkte het Duitse 
vertrouwenn in de veiligheid van de eigen codes en procedures en dat bevorderde 
dee continuïteit in het gebruik daarvan. Dat was eind 1940 erg belangrijk, omdat 
dee Britten in die tijd al ver gevorderd waren met het ontraadselen van bepaalde 
Duitsee codes. Dat jaar slaagde men erin het berichtenverkeer van een heel radionet 
vann de Abwehr, dat zowel operationeel als voor spionage werd gebruikt, te 
ontcijferenn en 'mee te lezen'. Met hulp daarvan was het M15 en MI 6 gelukt de 
organisatiee van de vijandelijke troepen in kaart te brengen en geplande acties tegen 
Engelandd op het spoor te komen. Het bleek ook mogelijk nieuwe Duitse codes 
tee breken door via de dubbelagenten bepaalde informatie in de bekende, gebrui-
kelijkee code aan de vijand toe te spelen, die dan weer in een nieuwe code versleuteld 
overr het radionetwerk van de Abwehr afgeluisterd kon worden: kennis van de 
inhoudd van dat in de nieuwe code versleutelde, op zichzelf niet 'leesbare' bericht 
leverdee de sleutel tot het 'kraken' van die nieuwe code.'9 

Dee door de vijand aan zijn (dubbel)agenten gestuurde gedetailleerde vragenlijs-
tenn waren uit operationeel oogpunt interessant. Daaruit konden specialisten soms 
opmakenn hoeveel de vijand al wist en vrij accuraat inschatten welke doeleinden 
dee vijand voor ogen had. Nog belangrijker was dat het mogelijk bleek de vijand 
middelss de door hem vertrouwde agenten over de eigen militaire operaties te 
misleiden.. Het vertrouwen dat de vijand in zijn eigen agenten had moest dus 
zorgvuldigg en geleidelijk, over langere termijn, worden opgebouwd. Dat vergde 
tijdd en het regelmatig vrijgeven van voor de vijand wezenlijk interessante infor-
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matie,, wat natuurlijk strijdig was met het directe Britse belang. Hier lagen dan 
ookk de moeilijkheden voor de founding fathers van het systeem, M15 en MI6 , bij 
hett gaande houden van de werkzaamheden: de begrijpelijke terughoudendheid 
bijj  de strijdkrachten om voldoende 'gevoelige' informatie vrij te geven, zodat het 
vertrouwenn van de vijand in zijn agenten werd uitgebouwd en gestabiliseerd.20 

Zowell  MI5 als MI6 maakten gebruik van Double-Cross-agenten, MI5 in Groot-
Brittanniëë en bepaalde delen van het imperium, MI 6 daarbuiten. Maar de op het 
spell  staande belangen lieten zich in de praktijk natuurlijk niet binnen dergelijke 
formelee afbakeningen beheren en beheersen. Dit spanningsveld gaf dan ook 
aanleidingg tot voortdurende fricties tussen de hoofdondernemers, M15 en MI6.21 

Beidee diensten hadden elkaar bij de uitvoering van de eigen taak nodig. MI 6 had 
vann oudsher een sterke greep op Bletchley, de cryptografische dienst, terwijl de 
radioluisterdienstt RSS, nauw betrokken bij het eerste succesvolle 'kraken' van 
Abwehrcodes,, aan M15 gelieerd was.22 In mei 1941 kreeg MI 6 echter ook deze dienst 
inn handen en werd daarmee beheerder van al het afgeluisterde materiaal, bekend 
onderr de verzamelnaam isos.23 

Dee noodzaak tot coördinatie en samenwerking tussen beide diensten werd echter 
voorall  gestimuleerd door beider groeiende behoefte aan geschikte informatie voor 
doorgiftee aan de vijand. Er was voortdurend gebrek aan informatie die kon dienen 
alss antwoord van de dubbelagenten op de hen door de Duitse thuisbasis gestelde 
vragen.. Vooral in de eerste jaren vormde die schaarste een bedreiging voor de 
opbouww en instandhouding van het systeem. Zulke antwoorden moesten de 
betrouwbaarheidd en waarde van de agenten onderstrepen, maar weer niet zodanig 
'juist'' zijn dat de eigen Britse belangen te zeer geschaad werden.24 

Offensievee toepassing 
Diee benodigde informatie konden MI 6 en M15 op den duur niet meer zelf fourne-
ren;; die moest met name door de drie krijgsmachtdelen geleverd worden. Die 
eistenn voor hun medewerking echter directe resultaten. In de eerste, hectische 
oorlogsjarenn was hun aandacht defensief en resultaatgericht. Het vrijgeven van 
'gevoelige'' informatie in ruil voor projecten die pas op de lange termijn revenuen 
beloofden,, was niet populair. Die begrijpelijke neiging tot terughoudendheid 
botstee echter met het binnen de Double-Cross-organisatie groeiende inzicht, dat 
hett van origine defensieve wapen vooral op het vlak van de strategische misleiding 
grotee offensieve kansen bood. Anders dan tactische misleiding aan het front, mikt 
dee strategische variant op het misleiden van de vijandelijke opperste oorlogsleiding 
overr de eigen plannen en bedoelingen; per definitie een doelstelling op de langere 
termijn.. Wilde het systeem op het beslissende moment, als de geallieerden in het 
offensieff  gingen, van nut zijn, dan moest mi begonnen worden zorgvuldig de 
reputatiee van de agenten bij hun chefs als waardevol en betrouwbaar op te bouwen.25 

Dee spanning tussen de korte-termijnbehoeften van de strijdkrachten en de lange-
termijnvisiee van de Double-Cross-organisatie bepaalde tot in 1943 het beeld. 
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Eenn memorandum over die spanningen en de moeilijkheden bij het vergaren 

vann voldoende, betrouwbare informatie voor doorgifte aan de vijand,26 vormde 

beginn 1941 de aanleiding tot verdere uitbouw van de bestaande ad hoe-organisatie 

diee zich met deze zaken bezighield. 

Organisatie e 

Aanvankelijkk werd het systeem door MI 5 opgezet en ontwikkeld, en ondergebracht 

bijj  de sectie B.I.A., een onderdeel van de Afdeling Contraspionage van deze dienst. 

Bijj  M I 6 deed Section v, de contraspionageafdeling van MI6 , dat werk. Rond de 

jaarwisselingg 1940/1941 werd op grond van de hiervoor aangestipte problematiek 

aann die basis een beleidstop in twee geledingen toegevoegd: de w(ireless) Board 

enn het Twenty Commit tee. M15 en Mi6 behielden in de praktijk het toezicht en 

beheerr over de dubbelagenten van hun dienst.27 Het voormalig lid van M15 tevens 

voorzitterr van het Twenty Committee, Masterman, schreef direct na de oorlog 

eenn uitstekend verslag van het werk van zijn Commit tee dat in 1971 werd gepu-

bliceerd.. Het boek van Masterman geeft een goed inzicht in de Mi5-kant van de 

zaak.. Het werk van Mi6 Section v blijf t in het boek onbelicht. 

WW CommitteelW Board 

Eerder,, in oktober 1940, werd als aanzet tot een meer permanente organisatie, het 

zogenaamdee w Commitee in het leven geroepen. Dat gaf zichzelf de opdracht 'to 

supervisee the use of double agents for the dissemination of false information'.28 

Ledenn van dat comité waren de hoofden van de inlichtingendirectoraten van leger, 

luchtmachtt en marine, Mi6 en de afdeling Contraspionage van M15. Later trad 

ookk Sir Findlater Stewart, de hoogste ambtenaar van de Home Defence Executive 

( H D E ),, als vertegenwoordiger van de civiele sector toe. Ai r commodore A.R. Boyle 

vertegenwoordigdee de luchtmacht in dat Committee; dezelfde man die vanaf juli 

19411 bij SOE de functies van hoofd Intelligence, Security en Personnel Services zou 

gaann vervullen.29 Boyle had in die eerste periode een groot aandeel in de ontwik-

kelingg en instandhouding van het nog wankele Double-Cross-sysieem.^° Eind 1940 

werdd het comité herdoopt tot w Board. 

Dezee op geen enkel politiek of hoger militair gezag gefundeerde w Board 

rapporteerdee aan niemand en was ook aan niemand verantwoording verschuldigd. 

Err waren geen richtlijnen voor dit werk en de verantwoordelijkheden waren niet 

vastgelegd.. De door M15 geformuleerde doelstellingen, die in een vergadering op 

188 november 1940 behandeld werden, luidden als volgt: 

 het zodanig voeden van de agenten met accurate informatie dat zij het vertrou-

wenn van de vijand behouden; 

 trachten zoveel mogelijk agenten onder controle te krijgen, om bij de vijand de 

indrukk te wekken dat zij het hele land bestrijken en dat geen nieuwe agenten 

meerr gezonden worden; 
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 door zorgvuldige manipulatie van de agenten en de beantwoording van de hun 
gezondenn vragenlijsten toe te werken naar omvangrijke misleiding van de vijand 
opp het geschikte moment.3' 

Dee Board zag totale geheimhouding en de grootst mogelijke flexibiliteit en 
informaliteitt bij het afwikkelen van zaken als voorwaarden voor efficiënt functio-
neren.. Boyle zei tijdens de eerste bijeenkomst van de Board dat het: 

bee neccessary to pass items of true information to the enemy (...) and if such 
matterss had to be referred to others such as the Chiefs of Staff (...) either 
permissionn would be refused or there would be such delay as to have dire 
results;; also the Twenty Committee and the w Board would have to do some 
'oddd things' of the kind that it was the job of Directors of Intelligence to 
authorisee on their own responsibility. 

Dezee vrijheid was volgens de secretaris van de Board 'the greatest single factor in 
enablingg double agent work to achieve its successes.'32 

Maarr Findlater Stewart stelde bij zijn aantreden onmiddellijk de lastige vraag 
off  men zonder de bevoegde burgerlijke autoriteiten in te lichten wel mocht 
opereren.. Het Double-Cross-wetk zou bijvoorbeeld de Duitse bombardementstac-
tiekk kunnen beïnvloeden, wat mogelijk ongewenste gevolgen voor industrie en 
bevolkingg zou kunnen hebben. 

Hett was met het oog op de noodzakelijke geheimhouding een uitgemaakte zaak 
datt betrokken ministers, vanwege hun verantwoordingsplicht aan het parlement, 
geenn richtlijnen op dit vlak zouden kunnen geven. Daarom werd de zaak aan 
Churchilll  voorgelegd. Het antwoord kwam samengevat neer op onofficiële toe-
stemming;; ging het mis, dan kon niet op formele steun gerekend worden.33 

Inn maart 1942 nam de w Board het belangrijke besluit alle aan de vijand toe te 
spelenn informatie bij het Twenty Committee te concentreren. Dat comité was 
voortaann het punt waar al die informatie verzameld en gedistribueerd werd. En 
omdatt het Twenty Committee zich uitstekend van zijn taken kweet, werd na 
verloopp van tijd ook het werk van de w Board geleidelijk overgenomen.34 

XX-XX- of Twenty Committee 

Voorr het dagelijkse toezicht op het Double-Cross-werk stelde de Board een sub-
comitéé in, het xx- of Twenty Committee genaamd. Dat subcomité moest de door 
tee sluizen informatie opsporen, vergelijken en de nodige toestemming voor ver-
zendingg verwerven, en tevens voor de betrokken diensten als contactpunt func-
tioneren.. Richtlijnen voor dat werk waren er niet. 

Hett comité, dat voor het eerst op 2 januari 1941 bijeenkwam, was samengesteld 
uitt vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten van de krijgsmacht, MI6, GHQ 
Homee Forces (het hoofdkwartier van de strijdkrachten in Engeland), de civiele 
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verdedigingg (HDE), en M15. Deze laatste dienst leverde de voorzitter, in de persoon 
vann J.C. Masterman. 

Bijj  die eerste vergadering werd een belangrijk, door M15 aangedragen thema 
aangesneden,, namelijk de reële kans dat het hele systeem zou instorten, als men 
niett permanent vooruit plande en een constante stroom consistente en geloof-
waardigee informatie richting vijand stuurde. Dat hield risico's in, maar die werden 
meerr dan goedgemaakt door de te behalen voordelen op het vlak van contra-
intelligence,, crypto-analyse en op het operationele vlak. Wat dat laatste betreft 
werdd op 2 januari 1941 al opgemerkt: 'if, and only if, confidence on the enemy 
sidee has been established (...) it will be possible (...) to mislead the enemy by 
falsee information with regard to large-scale military operations'.35 Handhaving 
vann de geloofwaardigheid van de agenten met het oog op hun latere inzet voor 
grootschaligee operaties bleef een voortdurend terugkerend thema. In juli zou dat 
puntt opnieuw op de agenda gezet worden, met als uiteindelijk gevolg de creatie 
inn oktober 1941 van een op misleiding gerichte organisatie.36 Het hoofd daarvan, 
colonell  Oliver Stanley, werd niet over het bestaan van het Doubie-Cross-systeem 
geïnformeerd:: hem werd slechts verteld dat de w Board over kanalen beschikte 
omm de vijand misinformatie toe te spelen.37 In 1943 werd zijn opvolger lieutenant 
colonell  John Bevan alsnog lid van het illustere xx-gezelschap. 

Herr Twenty Committee vergaderde wekelijks, van 2 januari 1941 tot 10 mei 
1945;; in totaal 226 zittingen. All e agentenkwesties werden aan het comité voorge-
legd.. De leden van het comité namen ook namens de w Board alle op het 
agentenverkeerr betrekking hebbende besluiten. Het comité besprak de verschil-
lendee misleidingsplannen en begeleidde de uitvoering, beoordeelde de Duitse 
vragenlijsten,, trad op als bemiddelingsbureau en contactpunt bij het verwerven 
vann de te zenden informatie en fungeerde als contactpunt voor de betrokken 
departementen.. Elke week gaven M15 en MI 6 een overzicht van de werkzaamheden 
vann hun agenten, zodat iedereen op de hoogte was van de stand zaken. Op deze 
manierr kon toestemming voor doorgifte van informatie verkregen worden, zonder 
datt de betrokken departementen elkaar daarover alsnog in de haren vlogen.,8 

Zoalss aan her begin al is opgemerkt, runde het Twenty Committee de agenten 
niett zelf. Die taak werd uitgevoerd door de Section B.I.A. van M15 en Section v 
vann MI6 . 

Double-Crosss System en SOE 

Algemeen Algemeen 

Inn Mastermans boekindex komt SOE niet voor; wel verwijzingen naar twee pro-
minentee leden in de soE-hiërarchie: air commodore Boyle en Sir Frank Nelson. 
Boylee werd eerder al aangeduid als een van de. founding fathers van het Double-
Owi-systeem;; vanaf juli 1941 was hij SOE'S hoofd Intelligence, Security en Personnel 
Services.. Nelson (CD) was tot het voorjaar van 1942 hoofd van SOE. Volgens 
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Mastermann werd Nelson in maart 1942 uitgenodigd op een vergadering van de w 
Board.399 De uitnodiging was het gevolg van een opdracht van hogerhand. Coör-
dinatieproblemenn tussen M15 en Mié bij de inzet van Double-Cross-agenten vormden 
dee aanleiding. Gezocht moest worden naar betere afstemmingsmogelijkheden 
tussenn MI6, M15 en SOE. De opdracht veroorzaakte opschudding in de besloten 
DOM^/É*-Guw-gelederen,, want SOE ZOU ZO op de hoogte raken van het bestaan van 
hett Double-Cross-wapen. Bij die vergadering, op 28 maart 1942, moest Nelson dan 
ookk beloven alles te vergeten wat hij had gehoord.40 De toen aangesneden 
coördinatieproblematiekk werd pas in juni 1942 definitief opgelost. Mi6 ging toen 
akkoordd met verstrekking aan alle leden van het Twenty Committee van uit secret 
sourcessources afkomstige informatie over Double-Cross-agenten.41 

Waaromm werden Nelson en zijn dienst bij deze problematiek betrokken? Werd 
SOEE misschien al, zonder dat Nelson daar weet van had, bij Double-Craw-operaties 
ingezet?? Mastermans boek geeft op die vragen geen antwoord. 

Datt boek behelst overigens nog een passage die SOE betreft: het eerder in deze 
studiee vermelde Mi6-aanbod, voorjaar 1942, zijn blown sets over te dragen aan het 
Twentyy Committee. Dit aanbod, aldus Masterman: 

hadd opened a new field of work. On the whole, though much time was devoted 
too these cases, littl e advantage was obtained from them, perhaps because we 
failedd to use them imaginatively enough to obtain German intelligence 
informationn from them.42 

Hett voorgaande zal nu verder worden uitgediept aan de hand van onder andere 
dee nu beschikbare notulen van de w Board en het Twenty Committee. 

ww Board: de vergaderingen van 28 maart en 
2020 mei 1942 

Dee vergadering van de w Board van 28 maart 1942, de bijeenkomst waarin het 
hoofdd van SOE voor het eerst van het bestaan van het Double-Cross-systeem in 
kenniss werd gesteld, wordt hier verder uitgediept aan de hand van een samenvattend 
overzichtt van de werkzaamheden van de w Board43 en de (summiere) notulen van 
dee betreffende vergadering.44 

Uitt die stukken blijkt dat: 

11 niet alleen Nelson, maar ook Boyle bij die vergadering aanwezig was. Nelson 
verklaardee dat SOE, buiten 'geruchten', nooit gevraagd was andere informatie aan 
dee vijand door te spelen. Ook waren SOE van de Duitse kant nooit 'vragen' 
voorgelegd.. Tot zich dat voordeed, zou SOE 'vergeten' dat het Twenty Commit-
teee en de w Board bestonden; 

22 wél werd toegezegd, dat 'SOE would bear the Twenty Committee in mind when 
anyy of their agents "went bad on them'". Boyle verklaarde dat voor die gevallen 

229 9 



HOOFDSTUKK IO 

inmiddelss al voorzieningen getroffen waren. Men zou het Twenty Committee 
overr zulke sOE-agenten informeren; 

33 voorwaarde voor een effectieve misleiding van de vijand was dat het Twenty 
Committeee vroegtijdig op de hoogte moest zijn van eigen geplande operaties; 
enn dat geconstateerd werd dat 'nothing could be done until the Chiefs of Staff 
hadd decided what operations would in fact take place'. 

Watt dat laatste punt betreft werd gemeld dat M15 in Frankrijk beschikte over een 
Britsee radioagent,*  wiens set door de Duitsers werd 'teruggespeeld'. Omdat men 
diee 'besmette' lij n vanwege zijn onschatbare waarde voor een grotere misleidings-
operatiee en om andere zeer belangrijke redenen wilde voortzetten, vroeg men zich 
aff  of de agent geïnstrueerd mocht worden om bijvoorbeeld naar de streek rond 
Brestt te gaan. De w Board bleek van mening dat dat niet kon zolang de Chiefs 
off  StarT nog niet over de uit te voeren operaties beslist hadden. 

Dee stukken bevestigen verder dat Sir Findlater Stewart inderdaad door de 
premierr gemachtigd was potentieel 'gevoelige' informatie aan de vijand 'door te 
spelen';; hij was daar tegenover de premier verantwoordelijk voor. Een ander punt 
betroff  de door het hoofd van MI 6 (C) soms aan 'friends abroad' verstrekte informa-
tie,, een belangrijk knelpunt in de relatie met M15, omdat dat om afstemming 
vooraff  vroeg. Want die informatie aan friends zou de Duitsers ter ore kunnen 
komenn en moest dus als zodanig consistent zijn met de informatie die het Twenty 
Commiteee doorspeelde. 

Opp 20 mei 1942 besprak de w Board een notitie van zijn secretaris van 16 mei 
1942,, getiteld Major Operations in France. De inhoud hield verband met de hiervoor 
onderr punt 3 vermelde vraag van MI5 over de in acht te nemen grenzen bij het 
aann door de Duitsers gemanipuleerde Britse agenten in Frankrijk te verstrekken 
informatie;; dat probleem werd in de notitie nu in zijn algemeenheid gesteld. 

Uitgangspuntt van de notitie was dat de Chiefs of Staff voor 1942 twee wensen 
hadden: : 
**  het verminderen van de druk op Rusland, en 

 klaar te staan om Frankrijk bij wijze van invasie of raid binnen te vallen als de 
omstandighedenn dat nodig of wenselijk maakten. 

Dee w Board constateerde dat, omdat er weinig kans op een invasie of een raid op 
Frankrijkk bestond, ook het eerst genoemde doel niet verwezenlijkt zou kunnen 
worden.. Wel kon het Twenty Committee, door handige vragen en instructies via 
haarr dubbelagenten in Engeland en de blown radiosets in Duitse handen in 
Frankrijk,, informatie naar de overkant zenden om de nieuwsgierigheid van de 
Duitserss op bepaalde delen van Frankrij k te vestigen. Daarvoor kwamen, in verband 
mett de voor de landingsoperaties vereiste luchtsteun vanuit Engeland, maar twee 

Niett is duidelijk of dit een MI6 - of een SüE-agent bttrof. 
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geloofwaardigee doelen in aanmerking: de streek rond Calais en het schiereiland 
vann Cherbourg. 

Toestemmingg om deze middelen in te zetten teneinde aan de wensen van de 
Chiefss of Staff tegemoet te komen was er niet. Dat lag ook moeilijk, omdat als 
dee Duitse belangstelling op enig punt in Frankrijk gevestigd werd, de gerede kans 
bestondd dat het langs die weg aangeduide punt wel eens het werkelijke doel van 
militairee actie zou kunnen worden. Daarom stelde de notitie voor te trachten 
toestemmingg te krijgen voor een campagne van het Twenty Committee, langs de 
volgendee lijnen: 

 het naar de overkant sluizen van informatie over activiteiten van Combined 
Operations**  in Zuid-Engeland, waaronder meldingen over het samentrekken 
vann vaartuigen, troepenoefeningen, enz.; en 
 het vestigen van de Duitse aandacht op een 'valse' grote operatie op een specifiek 
doel,, waarbij tevens aanvallen op andere, niet nadere gespecificeerde doelen 
genoemdd zouden worden. 

Menn zou daartoe dubbelagenten in Engeland en antwoorden op vragen van de 
Duitserss middels de door hun gecontroleerde Britse agenten in Frankrijk kunnen 
gebruiken. . 

Aann zo'n opzet waren echter twee absolute voorwaarden verbonden: 
ii  het specifiek te noemen doel moest, ook voor de toekomst, definitief worden 

vastgesteldd en vastgehouden; 
22 het moest een mogelijk en een geloofwaardig doel zijn. 

Eenn dergelijke campagne zou volgens de notitie een duidelijk waarneembaar effect 
opp de Duitsers hebben en daarmee de druk op de Russen doen afnemen. Als de 
vijandd de door de dubbelagenten verstrekte informatie zou controleren, zou blijken 
datt deze op feiten berustte. Het belangrijkste punt waar zowel de geloofwaardigheid 
vann de operatie als de veiligheid van de agenten om draaide, bleef echter de 
vastleggingg van een definitief doel, waaraan men dus zou kunnen blijven vasthou-
den.. Als de Chiefs of Staff het Twenty Commmittee toestemming zouden kunnen 
gevenn voor de volgende arbeidsformule: 'De aanval zal op het geschikte moment 
opp "A" (nader gespecificeerd) gericht zijn en intussen zullen raids worden uitgevoerd 
opp vele doelen, waaronder mogelijk ook "A"' , dan zou dit concept kunnen worden 
verwezenlijktt zonder de agenten prijs te geven, totdat de hoofdinvasie op een 
geheell  andere plek plaatsvond.45 

Dee w Board accepteerde het voorstel en besloot als eerste stap dit voorstel aan 
dee Commander-in-Chief Home Forces voor te leggen. Als die akkoord ging dan 

CombinedCombined Operations: door een speciaal hoofdkwartier onder leiding van Lord Mouncbatten 

geplandee en uitgevoerde acties van leger, zee- en luchtmacht in de vorm van commandoachtige 

overvallen,, raids, enz. op de Europese en andere kusten. 
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zouu de w Board de volgende stap overwegen. Was deze daartoe niet bereid, dan 

zouu de zaak uitgesteld moeten worden. 

Maarr de betrokken Commander- in-Chief weigerde een doel 'A' te noemen, wel 

beloofdee hij het voorstel in gedachten te houden. In een voetnoot bij dit verslag 

wordtt gemeld: 'As a result no deceptive threat was used to help Russia during the 

yearr 1942 (and I943!)',46 en, zoals in hoofdstuk 7 te lezen valt, dat laatste klopt 

niet. . 

TwentyTwenty Committee: de vergaderingen van 

2,2, p, 16 en 23 april 1942*1 

Inn de, overigens summiere, notulen van deze vergaderingen vindt men sporen 

terugg van het eerder vermelde aanbod van M I 6 om zijn blown radioagenten aan 

hett Twenty Commit tee ter beschikking te stellen. 

22 april 1942 

Inn de vergadering van 2 april 1942 legde de vertegenwoordiger van Mi5 een verklaring 

aff  over een nieuwe zaak met de naam MORIBUND, die zowel M I 6 als SOE betrof. 

O m d att SOE erop stond dat in deze zaak de maximaal mogelijke geheimhouding 

betrachtt zou worden, werd besloten de door te geven berichten, waarvoor toe-

stemmingg was verleend, niet eerder intern te laten circuleren dan na vier tot zes 

weken,, ongeacht of de eerste doelstelling gerealiseerd zou worden. Als dat in de 

praktijkk mogelijk bleek, zou het comité tevens wekelijks een resumé van de 

operationelee aspecten van de zaak ontvangen. 

99 april 1942 

Inn de volgende vergadering meldde de vertegenwoordiger van Mi6 dat hij opdracht 

hadd het Twenty Commit tee een aan MORIBUND analoge radiopost aan te bieden; 

hijj  stelde voor deze post de naam TRISTRAM te geven. 

1616 april 1942 

Inn de vergadering van 16 april 1942 was er op drie punten aandacht voor de 

combinat iee TRISTRAM/MORIBUND: 

 b innen het comité bestond verwarring over de vraag of beide radioposten volgens 

dezelfdee procedures behandeld zouden worden; 

 de vertegenwoordiger van M I 6 liet weten dat TRISTRAM en MORIBUND samen-

hingen; ; 

 de vertegenwoordiger van de 11de afdeling van MI * gaf zijn oordeel over een 

'Troepen-opstel l ing',, aangeleverd door een met MORIBUND verbonden agent: er 

wass geen reden het document als vals te beschouwen. 

MII 11: volgens The Oxford Companion to the Second World War (Oxford 1995), 1154: de Field 

Securityy Police-afdeling van het Military Intelligence Directorate - War Office. 
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233 april 1942 

Inn de notulen van 23 april 1942 (MORIBUND wordt dan al niet meer genoemd) 

komtt voor de laatste maal TRISTRAM ter sprake. De vertegenwoordiger van M I 6 

liett daarover weten dat: 

 het beleid in deze zaak in overleg met de Directeuren van de Intelligence-afde-

lingenn van de strijdkrachten zou worden vastgesteld; 

 M I 6 alleen in technische zin controle over dit station hield; 

 langs de gebruikelijke kanalen (M15 en het Twenty Committee) toestemming 

voorr de over te zenden informatie gevraagd zou worden. 

Helaass ontbreken van MORIBUND en TRISTRAM verdere gegevens en bijzonderhe-

den.. Op mijn navraag in Londen via de SOE Adviser, liet een vertegenwoordiger 

vann de Britse overheid schriftelijk weten,48 dat verdere gegevens ontbraken en dat 

ookk navraag bij de veiligheids- en inlichtingendiensten geen nieuw licht op deze 

zakenn had kunnen werpen. Fotokopieën van de pagina's uit Mastermans boek 

overr het Mi6-aanbod (in de eerste helft van 1942) om blown sets aan de Double-

Craw-organisatiee beschikbaar te s te l l e n̂  waren bijgesloten. Kennelijk waren 

MORIBUNDD en TRISTRAM radiostations uit dit aanbod. 

NederlandseNederlandse Double-Cross-sets? 

Dee veronderstelling ligt voor de hand dat het hier zou kunnen gaan om de SOE-

zenderss van Taconis/Lauwers (Ebenezer) en Baatsen (Abor), die in maart 1942 ge-

vangenn waren genomen. Die veronderstelling steunt op de volgende overwegingen: 

11 MORIBUND betrof een gecombineerd SOE/MI6 aanbod; TRISTRAM was daaraan 

gerelateerd; ; 

22 Lauwers' radioverkeer werd na het constateren van het gebruik van de verkeerde 

securitysecurity check (in de tweede helft van maart 1942) volgens de getuigen JIM/PAM 

uitt de normale routines genomen; 

33 de tijdsfactor: Lauwers startte met het seinen van de verkeerde security checks in 

dee tweede helft van maart. Baatsen werd in de nacht van 27 op 28 maart 1942 

gedroptt en werd direct gearresteerd; volgens Marks was er radiocontact met hem. 

ciD-agentenn komen niet in aanmerking: Van der Reyden werd al halverwege 

februarii  gearresteerd en had maar tweemaal radiocontact; dat contact werd door 

Londenn afgebroken. De in februari en maart afgezette ciD-agenten waren begin 

aprill  1942 nog allen in vrijheid; 

44 de (uiterst dunne) draad die de operationele naam MORIBUND* ZOU kunnen ver-

bindenn met Lauwers' noodcode, bestaande uit de laatste woorden van een 

stervendee Wil lem de Zwijger; 

MORIBUNDD betekent letterlijk en figuurlijk : 'op het punt van sterven'; een relatie met Lauwers' 

noodcodee in de vorm van Willem de Zwijgers stervenswoorden ligt voor de hand (zie hoofdstuk 

8,, pag 188). 
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55 op 2 juli 1942 wordt er in de notulen van het Twenty Commit tee melding ge-

maaktt van 'a new case of a double-cross set in Holland, which (...) should be 

knownn as PRIMULA' , aangemeld door de Mi6-vertegenwoordiger.5° De formule-

ringg 'a new case...' zou kunnen inhouden dat er al meer van deze double-cross sets 

inin Holland waren, bijvoorbeeld MORIBUND en TRISTRAM. Zoals in alle andere 

gevallen,, staat er genoteerd, was ook in deze zaak het primaire doel de agenten 

inn leven te houden om hun ontsnapping mogelijk te maken; over de secundaire 

doelstellingenn wordt in de stukken met geen woord gerept. 

Hett is zaak langer bij dit onder punt 5 genoemde gegeven stil te staan. Behalve 

dat,, zoals hiervoor bleek, SOE vanaf maart 1942 het Twenty Committee ging 

ondersteunenn bij de uitvoering van zijn taak, staat nu ook vast dat daarbij op zijn 

minstt de radiolijn van één Nederlandse marconist betrokken was. Deze was vóór 

22 jul i 1942 gearresteerd en uitgezonden door de C I D / M I 6 of SOE Dutch Section. 

Watt de ciD-agenten betreft, zou het hier het koppel De Jonge/Radema dan wel 

Emmer /Or ttt kunnen zijn; Alblas en Niermeyer werkten beiden nog in vrijheid. 

Alleenn van het team De Jonge/Radema is bekend dat er na hun arrestatie, op 

respectievelijkk 22 en 29 mei 1942,51 nog 9 telegrammen met Londen gewisseld zijn, 

enn wel tussen 6 juni en 27 juli 1942.52 

Vann de soE-agenten komen in principe alle koppels die na Lauwers en Baatsen 

zijnn afgezet in aanmerking, met als laatste het team Jambroes/Bukkens. Zij werden 

bijj  hun aankomst op 16 juni 1942 gearresteerd; hun 'goede overkomst' werd 

Londenn op de 27ste door Ebenezer (Lauwers) gemeld.̂  Het andere in de maand 

junii  geparachuteerd soE-team werd eveneens direct bij aankomst op 23 juni 

gevangenn genomen; hun 'veilige aankomst' werd aan Londen gemeld door Trumpet 

(Jordaan),, die zelf begin mei in Duitse handen was gevallen.'54 

Hoewell  SOE formeel per 1 juni de radioregie van deze operaties van M I 6 overnam, 

iss uit het voorgaande duidelijk dat de 'goede aankomst' van de na 1 juni gedropte 

teamss gemeld werd over soE-verbindingen die ten tijde van de Mi6-regie in Duitse 

handenn vielen. Als in Londen bekend was dat die eerdere verbindingen onder 

Dui tss toezicht werkten, zoals uit de getuigenis van Lauwers' radio-instructeur Jim 

inn combinatie met de 2 jul i-meldingaan het Twenty Commit tee valt af te leiden, 

dann wist men op grond van de 'goede aankomst'-meldingen automatisch dat ook 

dee in juni gezonden koppels in Duitse handen waren. Het is aannemelijk dat, 

middelss de door Boyle gemelde 'voorzieningen', alles wat SOE te weten kwam 

zonodigg ook het Twenty Committee bereikte. Welke voorzieningen dat waren, 

iss niet bekend. 

Al ss aan SOE Dutch Section geen mededeling gedaan is van de bekende werkelijke 

standd van zaken, maar in tegendeel zelfs gesuggereerd is dat het ontbreken van de 

juistee security checks op zichzelf geen harde conclusies met betrekking tot de 

integriteitt van een verbinding toeliet, is daarmee het mechanisme dat het England-

spiell  mogelijk maakte blootgelegd. 
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Opp de in de titel van deze paragraaf verscholen vraag kan alleen met zekerheid 
gezegdd worden dat vanaf juli 1942 één Nederlandse blown set voor Double-Cross-
werkk is ingezet; voor eerdere sets is dat mogelijk en zelfs waarschijnlijk. Om die 
waarschijnlijkheidd nog iets aan te scherpen, doe ik nog één keer een beroep op de 
documentenn die op de Belgische situatie betrekking hebben. 

BelgischeBelgische Double-Cross-sets? 

Dee War Diary Belgium voor de maand december 1942 bevat een uitgebreid verslag 
vann een door een Mi5-deskundige, op verzoek van de Belgische SOE Section (T), 
uitgevoerdd onderzoek naar de positie van een aantal soE-agenten die mogelijk 
gecompromitteerdd konden zijn. Een van hen, met de codenaam TERRIER, was 
gedroptt in de nacht van 1 op 2 maart 1942. Van hem had men in Londen op 15 
oktoberr 1942 een 'innocent-letter'*  ontvangen met daarin een aanwijzing - 'suis 
prison'' — dat hij mogelijk gearresteerd was. 

Opp basis van bedoeld rapport stopte SOE Belgian Section eind december 1942 
dee Duitse infiltraties van zijn netwerken definitief af. Dat waren infiltraties, die 
quaa omvang, tijdsduur en gevolgde methodiek vergelijkbaar waren met de pene-
tratiess die in Nederland hadden plaatsgevonden. 

Hett rapport bracht een aantal interessante zaken aan het licht. Zo bleek dat het 
onderzoekk ook diende om na te gaan of de radioposten, als ze inderdaad gecor-
rumpeerdd waren, door M15 voor operationele misleidingsdoeleinden zouden kun-
nenn worden ingezet; een dergelijke inzet was kennelijk vaste praktijk.55 

All  snel was het de onderzoeker duidelijk dat: 
 de onderzochte, vermoedelijk 'besmette' Belgische zenders niet voor het beoogde 
doell  bruikbaar waren, omdat, mede door de chaotische administratie van de 
sectie,, nauwelijks vast te stellen viel wie van de agenten sinds wanneer gecom-
promitteerdd was en hoever de 'besmetting' strekte; 
 de hoofdoorzaak voor dat non-gebruik lag in de voortdurende inmenging en 
tegenwerking,, soms grenzend aan ondermijning, door de Belgische Süreté. Deze 
bemoeidee zich op allerlei mogelijke manieren met SOE, waardoor M15 er nooit 
zekerr van zou kunnen zijn de situatie volledig in de greep te hebben, wat toch 
eenn noodzakelijke voorwaarde was om met kans op succes een tegenspel met de 
vijandd op te zetten; 
 de soE-codes voor geschreven berichten en radiocommunicatie volslagen onvol-
doendee bleken, dan wel de codetraining van de agenten gebrekkig was. Op 
identityidentity checks werd door de sectie nauwelijks gecontroleerd; bij twijfel kon het 

**  Innocent letter, op het oog onschuldige brief met daarin een volgens bepaalde vooraf afgesproken 

regelss in de tekst vervlochten verborgen boodschap. 
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hoofdkwartierr de agent slechts aanvullend een zogenaamde catch question 

voorleggen.. In zo'n systeem was de agent altijd van de in Londen genomen 

initiatievenn afhankelijk; de agenten zelf hadden geen enkel middel om Londen 

spontaann én discreet te laten weten dat de zaak scheef zat.56 

 de hele situatie uit het oogpunt van veiligheid zeer verontrustend was, ook omdat 

vann iedere uit België ontsnapte, in Engeland geariveerde nieuwkomer veronder-

steldd kon worden, dat deze op enig moment met een van de betrokken soE-agen-

tenn of hun contacten in aanraking geweest zou kunnen zijn. En omdat een 

onbekendd aantal van deze laatsten zeker 'besmet' waren, kon iedere vluchteling 

uitt België wel een Duitse spion zijn. 

Miller ,, een bij dit onderzoek betrokken officier van SOE'S Security Section, liet 

bijj  de overhandiging van het betrokken rapport aan Brook, verantwoordelijk voor 

sOE-operatiess in Frankrijk, België én Nederland, weten het met de inhoud en de 

geplaatstee kanttekeningen volstrekt eens te zijn. 

Opp i l december 1942 overhandigde hij het rapport en het resultaat van zijn 

eigenn onderzoek inzake, onder andere, TERRIER aan air commodore Boyle. In een 

begeleidendd schrijven benadrukte Mille r nogmaals enkele in het rapport gemaakte 

opmerkingenn over de chaotische administratie en de kwesties betreffende de identity 

checks.checks. In dat verband maakte hij nog eens duidelijk dat de marconisten in de 

ontvangstcentralee in Engeland geen enkel middel hadden om vast te stellen of 

agentenn al dan niet zelf hun berichten zonden. Als deze marconisten dan, om 

welkee reden dan ook, niet in de gelegenheid gesteld konden worden om zich voor 

hett vertrek van een agent met diens stijl van zenden vertrouwd te maken, dan zou 

hett toch op zijn minst mogelijk moeten zijn van elke agent vóór vertrek het 

'handschrift'' op de band te laten opnemen, als controlemiddel waarmee een 

geroutineerdee marconist in Engeland de stijl van zenden kon vergelijken. Mille r 

merktee verder op dat er kennelijk ook geen pogingen werden gedaan om middels 

'Directionn Finding'-technieken (D/F) na te gaan of een radioset al of niet verplaatst 

was. . 

Zoalss al beschreven, op basis van deze informatie werd eind december 1942 

beslotenn in België schoon schip te maken en opnieuw te beginnen. In Nederland 

zouu daar nog meer dan een jaar overheen gaan. 

Voordatt ik nu aan het voorgaande enige conclusie verbind, plaats ik eerst enige 

aanvullendee kanttekeningen. Wat het herkennen van 'handschriften' betreft is er 

all  uit 1923 stammende literatuur bekend, waarin melding wordt gemaakt van op 

basiss van ervaringen met radio telegrafie in de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde 

CatchCatch question: strikvraag, waarop een agent een tevoren afgesproken onlogisch antwoord moet 

geven,, als teken dat hij nog in vrijheid werkt. Het logische antwoord wordt gegeven als men 

gevangenn zit. 
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controleapparatuur.577 Lauwers' 'handschrift' trok in Engeland, zoals beschreven 
inn hoofdstuk 6 en 8, zeker op twee momenten de aandacht. Op 8 september 1942 
rapporteerdee captain Killick , SOE Dutch Section's communications officer,58 aan 
Gubbins:: 'EBENEZER apparently decoded his own messages but had transmission 
andd reception carried out by a third party whom he had recruited locally' Eerder, 
inn maart 1942, had de radio-instructeur Jim gemerkt, dat zijn voormalige leerling 
Ebenezer/LzuwersEbenezer/Lzuwers niet op de normale manier seinde, reden voor hem om bij zijn 
verloofdee Pam te informeren of die iets aan Lauwers' berichten gemerkt had. Jim 
werktee op dat moment in de radiocentrale van MI6. 

Dee genoemde Miller en Brook namen in oktober 1949 te Londen deel aan de 
gesprekkenn van de voorzitter van de Enquêtecommissie met voormalige officieren 
vann MI 6 en SOE. Over hun 'Belgische' ervaringen repten zij voorzover bekend met 
geenn woord, hoewel het onderwerp van gesprek daar objectief gezien alle aanleiding 
toee gaf. 

Datt laatste element versterkt mijn overtuiging dat indertijd binnen SOE ook 
relevantee echelons, zoals de Security Section, niet geheel op de hoogte waren van 
hett nagestreefde beleid op het hoogste niveau, bijvoorbeeld inzake de samenwer-
kingg met het Twenty Committee. 

Wantt met haar praktische adviezen legt Security de vinger duidelijk op de wonde 
plek:: uitrusting en werkmethoden van SOE'S operationele secties, i.e. SOE Belgian 
Section.. Kwam de chaotische archivering en nonchalance wat identity checks betreft 
all  voor rekening van de sectie, de belangrijkste factor, het gebrek aan kwaliteit 
vann de uitrusting - waardoor die nonchalance in de hand werd gewerkt -, kwam 
tochh vooral voor verantwoording van de hoogste leiding. Men kan zich voorstellen 
datt genoemde ex-officieren er weinig voor voelden een buitenstaander alsnog te 
informerenn over wat naar hun mening de oorzaken waren die de leiding zo lang 
verhinderdenn adequaat op de gegeven adviezen te reageren, zeker wat Nederland 
betreft.. Als zij die oorzaken al kenden en daarover mededelingen mochten doen. 

Dee conclusie dat M15 de Belgische 'besmette' verbindingen wegens de bemoei-
enissenn van de Süreté niet voor operationele misleidingsoperaties kon gebruiken, 
houdtt niet automatisch in dat deze dan niet voor andere subversieve toepassingen 
zoudenn kunnen zijn gebruikt, bijvoorbeeld door Mi6, al of niet binnen het kader 
vann het Twenty Committee. Een aanwijzing daarvoor zie ik in het uitblijven van 
diepgaandee onderzoeken naar de stand van zaken bij andere soE-secties en het 
uitblijvenn van tegenmaatregelen, waaronder in het bijzonder bij SOE Dutch Section. 
MI 66 was veel beter dan SOE geëquipeerd om de betrokken agenten 'in het veld' te 
kunnenn traceren en te volgen, onder andere middels D/F en het afluisteren van 
hett Duitse radioverkeer. Dat was een achterstand in faciliteiten die SOE pas laat, 
inn het zicht van de echte invasie, voor een deel heeft kunnen inlopen. 

Zoo tekent zich het beeld af van het bewust in stand gehouden verschil in 
uitrustings-- en voorzieningenniveaus tussen MI 6 en SOE, los van de praktische 
problemenn en prioriteitstellingen die noodzakelijkerwijs eigen zijn aan een oor-
logseconomie,, om zo maximaal voordeel te genereren van in bezet gebied aanwezige 

237 7 



HOOFDSTUKK IO 

agenten,, die door hun gevangenschap niet langer in staat waren hun hoofdtaak 
uitt te voeren. Dit extra voordeel kwam zoals wij zagen ook de gearresteerde agenten 
tenn goede. 

Dee bemoeizucht van de Süreté heeft er in België waarschijnlijk mede toe geleid 
datt de Duitse infiltraties daar niet tot een langdurig Spiel hebben kunnen uit-
groeien;; anders dan de Nederlanders had de Belgische regering uiteindelijk een 
sterkee greep op de soE-operatie in haar land. 

Opnieuww MORIBUND/TRISTRAM/PRIMULA 

Terugbladerendd naar de notulen van de vergadering van 23 april 1942 van het 
Twentyy Committee kan men uit de daar vermelde punten afleiden, dat MORI-

BUND/TRISTRAM/PRIMULAA  een subversieve operatie zou hebben kunnen zijn van 
militairee snit. Een operatie die zich grotendeels buiten het zicht en het bereik van 
hett Twenty Committee kon afspelen, omdat het beleid voornamelijk bepaald 
werdd door de directeuren van de inlichtingendiensten van de krijgsmacht met Mi6 
inn een controlerende rol in technische zin. Voor het doorsluizen van 'gevoelige' 
informatiee was wel vooraf toestemming nodig van het Twenty Committee, maar 
datt leek in dit geval, waar de directeuren de verantwoording droegen, meer een 
formelee kwestie. 

Err kan dan sprake zijn geweest van een reëel geplande soE-operatie in bezet 
Europa,, die door SOE vol overtuiging werd uitgevoerd, maar die tevens een ander 
subversieff  (hoofd)doel diende dat slechts weinigen binnen de dienst kenden. De 
'waarachtigheid'' waarmee die operatie zou worden uitgevoerd, vormde de beste 
camouflagee en bood dus de beste garantie dat de vijand erin zou geloven. Over 
zo'nn mogelijk tweede doel, het hoofddoel, en waarop dat gericht geweest zou 
kunnenn zijn, meer in hoofdstuk 11. 

Conclusies s 

Hett voorgaande vormt een stevige basis voor de gerede vaststelling dat het 
Englandspiell  het - ongetwijfeld ongewilde - resultaat is geweest van opzettelijk, 
inn de zin van bewust, handelen van Britse zijde. Na februari 1942 werkten SOE en 
dee Double-Cross-organisatie samen bij de inzet van sOE-marconisten 'who went 
bad'.. Wat Nederlandse agenten betreft is aannemelijk gemaakt dat in ieder geval 
dee communicatie over Lauwers' radiolijn, na ontvangst van diens foutieve security 
checks,checks, bewust is voortgezet. Bovendien staat vast dat de radiolijn van minimaal 
eenn andere Nederlandse agent, gearresteerd vóór 2 juli 1942, aan het Twenty 
Committeee is overgedragen. Belgische documenten bevestigen dat 'hergebruik' 
vann 'besmette' soE-radiolijnen de standaardpraktijk was. 

Opp basis daarvan kunnen enige conclusies getrokken worden met betrekking 
tott de in het verleden gegeven officiële verklaringen omtrent opzet aan Britse zijde. 
Anderss dan in de PEC en het Koninkrijk is aangenomen, is er van die kant wel 
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sprakee geweest van opzet. Daarmee komen de officiële verklaringen 'ernstige 
fouten// blunders' van SOE definitief te vervallen, SOE voerde dan wel zélf geen 
opzettelijke,, van de oorspronkelijke doelstellingen afwijkende operaties dan wel 
misleidingsactiess uit, maar de dienst was met medewerking van de leiding wél in 
voorkomendee gevallen het instrument voor andere instanties bij de uitvoering van 
dergelijkee ondernemingen. Overeind blijf t dat er geen sprake is geweest van 'boos' 
opzet. . 

Dee PEC wees opzet af op grond van verklaringen van de voormalige officieren, 
diee zij destijds in Londen sprak. Het is een faire veronderstelling dat de betrokken 
MI6 -- en soE-officieren indertijd niet bewust onvolledig geweest zijn. De geuite 
verontwaardigingg over veronderstelde opzet was waarschijnlijk oprecht; zij waren 
zelff  niet op de hoogte. Of dat voor alle Britse gesprekspartners in gelijke mate 
geldt,, is echter niet zeker. 

Dee door de PEC geconstateerde 'fouten, en soms ernstige fouten', waren er wél, 
maarr dienden als middel ter camouflage van een achterliggend doel. 

Watt gezegd is over de PEC-verklaring, geldt eveneens voor de Koninkrijk-lezing. 
Dee Jong had gelijk: SOE was niet bevoegd misleidingsoperaties uit te voeren. De 
volgendee stap dat dat niet uitsloot dat soE-operaties en in het bijzonder haar 
radioverbindingen,, door andere, wél bevoegde instanties, voor misleidingsdoe-
leindenn zouden zijn benut, zette hij niet. Had hij dat wel gedaan, dan zou hij 
misschienn tot heel andere conclusies gekomen zijn. 
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