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HOOFDSTUKK II 

Eenn alternatieve verklaring 

Inleiding g 

Opp de slotzitting van het proces van de collaborateur Antonius van der Waals* 
verklaardee de President van het Hof: 

Helaass zijn ons onthouden die gegevens van de Inlichtingen Dienst, die het 
Hoff  gaarne zou willen hebben. Het spreekt vanzelf, dat het Hof van oordeel 
is,, dat ook hier schuldigen moeten worden opgespoord en dat die schuldigen 
niett hun straf moeten ontlopen, als een straf nodig is.1 

Vann der Waals werd in januari 1950 terechtgesteld. Nu, zo'n 53 jaar later, zijn wij , 
zoalss in het vorige hoofdstuk is beschreven, slechts enkele, zij het belangrijke, 
stappenn verder dan de eindconclusie van het enige maanden na die executie 
verschenenn Verslag van de Enquêtecommissie, die het Englandspiel onderzocht. 

Nogg steeds ontbreekt, ondanks al het recentelijk vrijgegeven soE-materiaal, een 
belangrijkk deel van de 'gegevens van de Inlichtingendienst' die het Hof indertijd 
ontbeerde.. Het deel dat wel beschikbaar is levert slechts tentatief een sluitende én 
overtuigendee verklaring voor Blizards handelwijze in de periode dat deze het 
commandoo voerde over SOE Dutch Section. Dat geldt met name voor de periode 
tussenn maart en juli 1942, toen Blizard bij het nemen van beslissingen over het 
voortzettenn van operaties volstrekt van MI 6 afhankelijk was voor de verbindingen 
enn de beveiliging - signal security - daarvan. In die periode werd de grondslag 
gelegdd voor het beleid van SOE Dutch Section tot voorjaar 1944. 

Inzichtt in de motivering van Blizards beslissingen en de hem verstrekte informatie 
overr de verbindingen in die periode is cruciaal, wil men met enig gezag het 
Englandspiell  echt afdoende verklaren. All e studies tot nu toe, zelfs het recente 
onderzoekk van de Britse historicus Foot,2 slaagden er niet in precieze informatie 
overr beide punten boven water te brengen. Wat daarbij te denken geeft is, dat uit 

Vann der Waals was een v-Mann van Schreieder die hem bij gelegenheid ook in het Englandspiel 

inzette.. Hij speelde bijvoorbeeld een rol bij de arrestatie van Jordaan. Bij pogingen Dessing op 

tee sporen slaagde hij er in de kringen rond Vorrink te infiltreren. 
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geenn van de studies blijkt dat de onderzoekers serieus gepoogd hebben bij de bron 
zélf,, Blizard, of in zijn directe omgeving, meer aan de weet te komen; de reacties 
opp zo'n poging zouden veelzeggend hebben kunnen zijn. Foot maakt er zelfs geen 
meldingg van dat Blizard ooit bij een intern Mi6-onderzoek een verklaring over de 
gebeurtenissenn heeft afgelegd. 

Degenee die vanuit zijn unieke positie binnen SOE het meest over Blizard en SOE 
Dutchh Section in relatie tot het Englandspiel naar buiten heeft gebracht, is 
voormaligg chief cypher officer SOE Marks. Toch wordt hij door de belangrijkste 
onderzoekers,, De Jong en Foot, eerder terechtgewezen dan als belangrijke infor-
mantt beschouwd, als hij binnen de ruimte die de Official Secrets Act hem. laat aan-
geeftt dat de waarheid over het Spiel anders ligt dan wordt aangenomen.3 Op zijn 
beweringen,, die inderdaad 'hinted at a darker explanation' zoals De Jong opmerk-
te,44 wordt in Foots recente boek niet serieus ingegaan. Op enkele niet wezenlijke 
correctiess van zijn verhaal na wordt Marks' informatie enkel benut waar zij Foots 
betoogg ondersteunt; de 'darker hints' zijn niet onderzocht of weerlegd. Waar, wat 
hett Englandspiel betreft, vermoedens van opzet en misleiding opdoken, pareert 
Foott deze door op te merken dat Masterman, Montagu en Howard het England-
spiell  niet vermelden in hun gezaghebbende publicaties over de Britse inzet van 
dubbelagentenn en uitgevoerde misleidingoperaties.5 De met deze publicaties ge-
trokkenn grenzen wenst Foot kennelijk niet te overschrijden. Maar genoemde 
auteurss behandelden, vanzelfsprekend, maar een deel van het veld waarop dub-
belagentenn inzetbaar waren. Masterman en Montagu behandelen bijvoorbeeld de 
double-cross-operzüesdouble-cross-operzües van MI 6 maar zijdelings.6 Howard bestudeerde 'strategie 
deception'' onder aegis van de Britse Chiefs of Staff, een militair-strategische aan-
gelegenheid;; een overigens belangrijk deelgebied, dat pas in de tweede helft van 
19422 volledig tot ontwikkeling kwam.7 Het totale veld waarop de Britten in deze 
laatstee wereldoorlog dubbelagenten hebben ingezet is echter niet integraal beschre-
ven.. De inzet van dergelijke agenten in het buitenland voor contraspionage en 
voorr politieke doeleinden bijvoorbeeld blijf t daarmee buiten beeld. Kennelijk is 
ookk hier het eerder gesignaleerde onderscheid van toepassing tussen avowable, 
militair-gerelateerde,, en unavowable, politiek-gerelateerde, aangelegenheden. 

All ee auteurs van naam die over het Englandspiel schreven, hebben keurig bij 
dee grens die beide categorieën scheidt, halt gehouden. Bij hun pogingen de 
'ongelooflijke'' feiten van het Spiel toch begrijpelijk te maken, hebben zij niet 
toegegevenn aan de door diezelfde feiten opgelegde dwang tot het stellen van 
grensoverschrijdendee vragen: de vragen achter Lauwers' integrale getuigenis en de 
vraagg naar Blizards redenen om, al dan niet geadviseerd, Lauwers' waarschuwingen 
enn die van andere agenten te negeren. Door het ontbreken van het antwoord op 
dezee fundamentele kwesties is het door die auteurs geconstateerde beeld van de 
incompetentiee van SOE, de ernstige fouten en blunders, feitelijk niet onjuist, maar 
alss volledige verklaring van het Spiel niet afdoend. 

Wantt die incompetentie van SOE Dutch Section kan door een derde partij zijn 
bewerkstelligd,, waarbij de sectie gebruikt werd als instrument om andere, geheime 
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doeleindenn te realiseren: blunders en fouten als camouflagenet. Door manipulatie 
vann beschikbare informatie, instructies aan agenten, het geven van 'sturende' 
adviezenn enzovoort, door instanties waarvan SOE Dutch Section afhankelijk was, 
kann de sectie 'gestuurd' zijn. Wie Marks' boek Between Silk and Cyanide leest, 
kann slechts constateren dat SOE op het vlak van codes, radioprocedures en controle-
middelenn bepaald niet naar de laatste stand van de beschikbare kennis was uitgerust. 

Bewustee manipulatie — deze grensoverschrijdende veronderstelling baseer ik op 
hett in de vorige hoofdstukken aangedragen materiaal, dat in de volgende paragraaf 
zall  worden samengevat. Op grond daarvan zal ik bij wijze van hypothese een uit-
spraakk doen over de oogmerken waarmee van Britse zijde het Spiel werd aangestuurd. 

Legitiemee grensoverschrijding 

Dee drang tot grensoverschrijding wordt primair ingegeven door het ontbreken 
vann cruciale informatie. De verwachting dat die informatie voorbij die grens 
gezochtt moet worden berust op de volgende, in de vorige hoofdstukken verzamelde 
feiten: : 

 De bij de beginfase van het Englandspiel betrokken soE-marconisten Lauwers, 
Jordaann en Molenaar, waren getraind en van radio's, codes, security checks en 
zendschema'ss voorzien onder Mi6-regie. Hun telegrammen werden tot juni 1942 
doorr de radiocentale van MI 6 ontvangen en beantwoord. 
 Lauwers ontving maar één security check, die, tegen de regels van het systeem, in 
hett bericht zelf moest worden opgenomen. Volstrekt tegen de regels maakte hij 
mett zijn instructeur afspraken over het gebruik van een tweede, hoogst particu-
lieree check* Lauwers' instructies hoe te handelen bij gevangenneming luidden 
zodanig,, dat hij mocht aannemen dat, als hij volgens die instructies handelde, 
zijnn radiolijn eventueel door de Britten voor een radiospel met de Duitsers zou 
wordenn gebruikt. Aangenomen mag worden dat ook zijn collega's dezelfde 
instructiess kregen en hun reacties op die aanwijzingen afstemden. 
 Lauwers' voormalige instructeur bevestigde na de oorlog schriftelijk dat een 
dergelijkee spelopzet ter bescherming van de betrokken agenten bij MI 6 inderdaad 
praktijkk was; dat zijn foute security checks waren opgemerkt en doorgegeven en 
datt kort daarop zijn inmiddels 'besmette' verkeer uit de normale routines werd 
gehaaldd en elders werd ondergebracht. Welke instantie daarna Lauwers' radio-
verkeerr behandelde, wist de instructeur niet. 
 Sedert begin 1941 was een Britse instantie, het Twenty Committee, actief. Dit 
comitéé was belast met het toespelen van valse informatie aan de vijand, waarbij 
gebruikk werd gemaakt van in Groot-Brittannie gevangengenomen en omge-
turndee vijandelijke agenten. Een van de peetvaders van dat Douhle-Cross-sys-

Foot,, Low Countries, 114, 115. Foot meldt dat Lauwers' enige security check in werkelijkheid zijn 

firstfirst bluff check was, die hij eventueel mocht prijsgeven. Waar Foots wetenschap op stoelt vermeldt 

hijj  niet, over Lauwers' true check en verdere bluff checks zegt hij niets. 
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teem,, Boyle, werd per i juli 1941 bij SOE hoofd Intelligence, Security en Personnel 

Services; ; 

 In maart 1942 bracht M I 6 zijn blown agents binnen dat Double-Cross-systeem. 

Vanaff  dezelfde maand ontving het Twenty Commit tee alle informatie over 

Groot-Bri t tanniëë die het land uitging, langs welk kanaal dan ook, SOE daaronder 

begrepen.8 8 

 Op 28 maart 1942 bespraken Nelson en Boyle van SOE het inschakelen van 

soE-agentenn 'who went bad' met de £>ö«£/<?-Cra«-organisatie. Boyle deelde mee 

datt er al regelingen waren getroffen voor het melden van dergelijke agenten bij 

hett Double-Cross Commit tee. 

 Lauwers, die op 6 maart 1942 werd gearresteerd, kwam onder Duitse regie op 15 

maartt 1942 opnieuw in de lucht en zond op 18 maart zijn eerste telegrammen 

zonderr de juiste security check. Dezelfde Britse radiodienst die Lauwers' telegram-

menn ontving, ontdekte wel de Duitse terugspeelpogingen van de zenders van de 

inn mei in Nederland gearresteerde Mi6-collega's; die verbindingen werden na 

enigee tijd door de Britten verbroken. Minstens een van die Mi6-collega's was 

mett meer security checks, van dezelfde soort maar veiliger geconstrueerd, uitge-

rust.. Ook hij was gemachtigd de vijand informatie te verschaffen en voor hem 

tee zenden, mits hij zijn security check niet prijsgaf. 

 Op 2 april 1942 meldde M15 bij het Twenty Commit tee een nieuwe zaak aan, die 

zowell  M I 6 als SOE betrof: een zender met de codenaam MORIBUND, SOE drong 

aann op uiterste behoedzaamheid bij de behandeling van deze zaak. Op 9 april 

werdd een verwante radiozender, TRISTRAM, aangemeld. Het te voeren beleid met 

betrekkingg tot beide zenders was in handen van de directeuren van de Inlichtin-

gendirectoratenn van de strijdkrachten en M I 6 ; M I 6 hield tevens het beheer in 

technischee zin. 

 Op 2 juli 1942 meldde de Mi6-vertegenwoordiger bij het Twenty Commit tee 'a 

neww case of a double-cross set in Hol land, which (...) should be known as 

PRIMULA' . . 

 Lauwers werd over zijn ogenschijnlijke medewerking aan de Duitsers nooit door 

dee Britten ondervraagd; zijn schriftelijke verklaring volstond. Zij n daarin ver-

vattee verklaringen zijn wél extern, bij Giskes en Huntemann, nagegaan. Niet 

bekendd is of ze ook intern, bijvoorbeeld bij zijn vroegere instructeurs, zijn 

gecontroleerd.. Met name zijn bewering dat hem was toegestaan, na zeker verzet, 

zijnn codes af te geven en zelfs voor de Duitsers te zenden, om onder andere een 

eventueell  Brits tegenspel mogelijk te maken. In ieder geval zijn hem over de 

inhoudd van zijn schriftelijke verklaring geen vragen gesteld. 

 In zijn commentaar op het j ic-rapport, dat de oorzaken van onder andere de 

Duitsee infiltraties van de netwerken van SOE Dutch Section onderzocht maar 

daarbijj  de periode maart tot juli 1942 niet in ogenschouw nam, maakt Brook 

(Sir)) R. Brook was destijds verantwoordelijk voor de soK-operaties in Frankrijk, België en 

Nederland. . 
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meldingg van het achterhouden door MI 6 van voor SOE Dutch Section cruciale 
informatie,, toen men, midden 1943, gezamenlijk trachtte vast te stellen in 
hoeverree soE-circuits in Nederland mogelijk niet meer veilig waren. 

Samengevatt geeft voorgaande informatie voldoende grond én legitimatie voor een 
explorerendee zoektocht aan gene zijde van de door eerdere onderzoekers gemeden 
grens.. Dat begin april een Brits spel over soE-zenders in gang gezet werd staat 
vast;; dat het liep over de soE-radioverbindingen in Nederland, met name over de 
zenderr Ebenezer, is hoogstwaarschijnlijk. Niet alleen vanwege de overeenstemming 
inn de tijd, want nadat Ebenezers waarschuwingssignalen in maart 1942 zijn opge-
merkt,, zoals officieel erkend is, ontwikkelde zich eind april, begin mei een steeds 
verdergaandee door Londen gestuurde verknoping van de sabotagemissies in Ne-
derland;; sedert mei werden de agenten niet langer 'blind' gedropt. Die verstren-
gelingg bereikte eind juni 1942 een voorlopig hoogtepunt toen Catarrh, een sabo-
tagemissie,, in de Secret Army-opzet, het Plan voor Holland, verstrikt raakte; op-
nieuww op basis van een in Londen genomen beslissing. Rond die tijd was er sprake 
van:: a new case of a double-cross set in Holland, which (...) should be known 
ass PRIMULA. ' 

Zekerr is ook dat de Duitsers gepoogd hebben de radiozenders van MI 6 in 
Nederlandd die hen in dezelfde tijd in handen vielen, terug te spelen, maar dat ze 
datt niet is gelukt. 

Inn de volgende paragraaf zal ik voorgaande veronderstelling verder onderbouwen 
doorr wat die operatie betreft aan te geven: 
11 waarom deze in Nederland en niet elders plaatsvond; 
22 wat de motieven en de oogmerken waren; 
33 hoe SOE Dutch Section die operatie kon uitvoeren zonder van de nevenbedoe-

lingenn op de hoogte te raken; 
44 welke factoren aan het 'slagen' van de operatie bijdroegen. 

Dee bedenkers en regisseurs van dit Spiel zijn in de voorgaande tekst al voldoende 
duidelijkk geïdentificeerd: MI 6 en de Directors of Intelligence van de strijdkrachten, 
onderr het wakende oog van het Double-Cross Committee. 

Alternatievee verklaring 

Dee toepassing van het Double-Cross-concept op gevangen soE-agenten vloeide 
logischh voort uit de standaardpraktijk bij MI 6 om de eigen blown sets open te 
houdenn als middel om de vijand misleidende informatie toe te spelen. Dat had 
tevenstevens tot doel de agent een zekere bescherming te bieden: zolang het spel liep 
wass hij voor de vijand interessant. Lauwers en zijn collega's werden dan ook tijdens 
hunn opleiding in die zin geïnstrueerd. 

Wijj  zagen dat voor MI5 en Mi6, de regisseurs van dubbelagenten, de beschik-
baarheidd van overtuigend misleidingsmateriaal het knelpunt was. Zeker vanaf het 
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momentt dat men ging inzien dat de geleidelijke, veel tijd vergende opbouw van 
dee geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de agenten bij hun Duitse thuisbasis 
eenn noodzakelijke voorwaarde was voor offensieve misleidingop de langere termijn. 
Hett permanente tekort aan geschikt materiaal dreigde het gehele concept te doen 
mislukken. . 

Dee algemene situatie was tot juni 1942 voor gearresteerde soE-marconisten niet 
anderss dan voor hun Mi6-collega's. Behalve in één belangrijk opzicht: voor een 
opgeroldd soE-circuit en zijn marconist behoefde niet voortdurend van Britse zijde 
'levensreddende',, betrouwbaar ogende, dus schaars beschikbare informatie te wor-
denn aangevoerd. Die bal lag aan de andere, Duitse, kant: zolang de betrokken 
soE-marconistt voor zijn circuit maar de binnen de opdracht passende orders en 
materialenn uit Engeland ontving, moest de vijand van zijn kant de betrouwbaar-
hetdstestt doorstaan: het werkelijk of geveinsd leveren van gevraagde prestatie. Als 
eenn agent eenmaal was gepakt, hing de blijvende aandacht van de vijand voor 
hemm af van de 'boeiende' aard van de orders die hij kreeg en de kwaliteit van de 
materiaalzendingen.. De inzet van gevangen soE-agenten in die dubbelfunctie had 
eenn extra voordeel: de gearrangeerde/^ soE-operaties konden in Engeland door 
dee daar onder Mi5-controle werkende dubbelagenten vooraf aan de vijand worden 
gemeld,, wat hun aanzien in het vijandelijke kamp ongetwijfeld verhoogde. 

Err zijn veel argumenten aan te voeren voor de veronderstelling dat om die reden 
inn de loop van 1941 maatregelen genomen zijn om, als de gelegenheid zich voordeed, 
maximaall  van de geschilderde voordelen te kunnen te profiteren. De plaatsing 
vann Boyle bij SOE was daar één van; de uitrusting van soE-agenten met relatief 
eenvoudigee codes, security checks en radioprocedures een andere. Dat laatste 
verhoogdee weliswaar de pakkans, maar daar stond een groot voordeel tegenover: 
dee relatieve eenvoud van de uitrusting van Britse agenten stelde de Duitsers gerust 
overr de veiligheid van de eigen codes en procedures. De minste verandering daarin 
verzwaardee het werk van de Britse afluisterdiensten en Bletchley Park aanzienlijk. 
Ookk voor de agent kon de verhoogde pakkans voordelig zijn: voor de vijand leek 
zijnn door tijdgebrek geringe 'strafblad' van weinig gewicht bij de afweging van de 
voorss en tegens van lokkend contact met Engeland. Aan de inzet van gevangen 
soE-agentenn in deze dubbelrol kleefde één groot intern bezwaar: de landensectie 
vann SOE die de agent uitzond mocht in principe niet weten dat haar agent een 
dubbelroll  vervulde. Die wetenschap zou immers de 'natuurlijkheid' van haar 
vervolgorderss kunnen beïnvloeden en de veiligheid van het systeem in gevaar 
brengen.. Dat laatste dreigde, omdat de operationele secties relatief veel externe 
contactenn hadden, onder andere met de vertegenwoordigers van de regeringen in 
ballingschapp te Londen. Het is, volgens mij, ook om die reden dat SOE Dutch 
Sectionn eind 1941 als een operationele sectie werd voortgezet, waarbij het 'beleid' 
naarr een hoger niveau werd getild, en het civiele hoofd door een militair werd 
vervangen.. Hier ligt ook een van de motieven waarom MI 6 zich in de tweede helft 
vann 1941 van SOE distantieerde. Men wilde de eigen agenten afschermen voor het 
extraa gevaar dat school in de onvermijdelijke Duitse infiltratie van soE-circuits 
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diee in dit dubbelspel betrokken zouden raken. Er was echter nog een tweede, 
belangrijkerr reden. MI 6 wilde niet volop meewerken aan de totstandkoming van 
eenn succesvolle sabotageorganisatie in Nederland, die mogelijk tot schade, onrust 
enn represailles tegen de bevolking zou kunnen leiden. Zulke ontwikkelingen 
zoudenn kunnen terugslaan op de Nederlandse regering in Londen en haar gezag 
inn het bezette land kunnen ondermijnen, waardoor een voor de toekomst politiek 
onwenselijkee situatie zou kunnen ontstaan. Ik meen overigens niet dat vanaf het 
beginn gedacht is aan inzet voor dubbelspel op een schaal die later in Nederland 
plaatsvond.. Gemikt werd op gecoördineerd 'gebruik' van door toeval of verraad 
inn handen van de vijand gevallen soE-agenten op beperkte schaal; overdaad zou 
hett systeem prijsgeven. 

WaaromWaarom in Nederland? 

Vanwegee zijn ligging en terreingesteldheid was Nederland voor militaire offensieve 
operatiess weinig interessant en voor de guerrillastrijd ten enenmale ongeschikt. 
Duss ook vanuit die laatste hoek was weinig steun voor militaire operaties te 
verwachten.. Die guerrillastrijd als steun bij komende militaire operaties was nu 
juistt de reden waarom er in West-Europa na 1941 nog sOE-operaties werden 
uitgevoerd;; SOE'S activiteiten waren sedert deelname van Rusland en de vs niet 
langerr de noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de eindzege. De logische 
consequentiee om dan in Nederland maar geen SOE-operaties uit te voeren, kon 
daaraann vanwege de al vermelde Britse omsingelings- en verrassingsstrategie niet 
verbondenn worden. Uit het ontbreken van de gebruikelijke, door SOE gestimuleerde 
verzetsactiviteitenn in Nederland zou de vijand ongewenste conclusies kunnen 
trekken,, waardoor de door de Britten nagestreefde zo breed mogelijk spreiding 
vann de Duitse bezettingsmacht in het westen, van de Noordkaap tot aan de 
Pyreneeën,, zou worden ondermijnd. 

Nederlandd mocht dan in offensief opzicht van weinig belang zijn, politiek-stra-
tegischh lag dat anders. Foot beschrijft in het kort Engelands eeuwenlange interesse 
voorr wie de monding van de Schelde, Rijn en Maas beheerste; een grootmacht 
werdd daar nooit geduld.9 Na deze oorlog zou dat niet anders zijn; een politiek 
stabiell  systeem in dat gebied was in Brits belang. De kern van dat systeem bevond 
zichh al in Londen: de koningin en haar kabinet. De Nederlandse regering had in 
Britsee ogen in politiek opzicht een relatief sterke positie; de Nederlandse reputatie 
hadd door de Duitse overrompeling geen deuk opgelopen. Er was sprake geweest 
vann een wapenstilstand, geen overgave aan de overmachtige vijand.10 Nederland 
wass wel een lastige bondgenoot, die weinig op had met het activeren van verzet 
inn het bezette vaderland waarop het geen greep had. 

Ookk vanuit economische optiek hadden de Britten interesse in ontwikkelingen 
diee het naoorlogse Nederland zouden gaan bepalen, met name voor de in 1942 al 
lopendee besprekingen in Londen tussen België, Luxemburg en Nederland die later 
zoudenn uitmonden in de oprichtingg van de Benelux. Dat samenwerkingsverband, 
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inclusieff  de buitenlandse bezittingen, zou in de toekomst steun kunnen bieden 
bijbij  het herstel van de Britse, door de oorlog verzwakte economische en financiële 
positiee en het realiseren van een nieuw machtsevenwicht in de wereld. Dat was 
voorall  van belang ten opzichte van Rusland en de vs die, naar verwachting, door 
dee kortere duur van hun deelname aan de oorlog minder verzwakt uit de strijd 
zoudenn komen dan Groot-Brittannië. In maart 1942 circuleerde een nota van die 
strekkingg in kringen rond de hoogste Britse oorlogsleiding. Onder andere bij het 
Jointt Intelligence Committee, waarvan de voorzitter, een hoge ambtenaar van het 
Foreignn Office, en de leden, de Directors of Intelligence van de strijdkrachten, 
allenn betrokken waren bij de creatie van het Double-Cross System. In die nota werd 
ookk aangegeven hoe de Britten een zodanige eigen machtspositie konden creëren 
datt de gewenste naoorlogse situatie, onder andere wat de Benelux betreft, geëffec-
tueerdd kon worden: 

Thatt possession being nine-tenth of the law, Britain must be ready to 
implementt any Armistice by seizing instantly such key points in Western 
Europee as would facilitate the establishment of the new federation and thus 
presentt her powerful rivals with a 'fait accompli'." 

Overr unavowable voornemens gesproken! 

Hett gebruik van het woord 'Armistice' is kenmerkend voor de heersende opinie 
inn die tijd. De schrijver van de nota bekende later dat hij zich begin 1942 niet kon 
voorstellenn dat de Duitse generale staf zou toelaten dat Duitsland tot het uiterste 
zouu doorvechten waardoor het land opnieuw de vreselijke tijden van begin jaren 
twintigg zou moeten doormaken. In die opvatting stond hij beslist niet alleen; het 
1914-1918-scenarioo speelde in de Britse besluitvorming een niet te verwaarlozen 
rol. . 

Hett voorgaande had eveneens betrekking op België en Luxemburg, zij het dat 
diee landen, afhankelijk van waar de invasie zou plaatsvinden, dichter bij en zelfs 
opp de opmarsroute van de geallieerde legers lagen. In de lente van 1942 werden 
dee mogelijke landingsplaatsen voor een invasie van het continent, van Noord-
Noorwegenn tot de Pyreneeën, geïnventariseerd en geselecteerd. Gebieden die 
buitenn het bereik van de luchtdekking vanuit Engeland lagen vielen zonder meer 
af;; uiteindelijk werd een landing op de stranden van Normandië voorgesteld. 
Calaiss of de Belgische kust, de kortste route naar Duitslands Ruhrgebied, kwamen 
vanwegee de zware verdediging niet in aanmerking. Ook Churchill verzette zich 
tegenn deze laatste keuze. Slechts onder grote Amerikaanse druk was hij uiteindelijk 
tott een aanval op de 'Atlantic Wall' bereid.12 

Bezett Nederland was dus, zoals uit het voorgaande blijkt , uitermate geschikt 
omm onder soE-cover double-cross-opemties uit te voeren. Schijnoperaties die ko-
mendee grote militaire operaties suggereerden, maar die feitelijk en ook politiek 
weinigg schade aanrichtten. Toch was er ogenschijnlijk ook een belangrijke factor 
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diee Nederland minder geschikt maakte: het land beschikte over een uitstekend 
nett van telefoon- en telexlijnverbindingen, waarover de Duitse Wehrmacht en 
politiedienstenn het overgrote deel van haar berichtenverkeer met Berlijn afwikkel-
den.. Dat verkeer kon door de Britse luisterdiensten niet onderschept worden; een 
grotee handicap voor het double-cross-werk, dat nu juist in ruime mate steunde op 
hett kunnen monitoren van het fake berichtenverkeer naar en van de vijand. Dit 
gegevenn is in eerdere studies steeds opgevoerd als reden waarom men in Engeland 
zoo lang onkundig bleef van de werkelijke stand van zaken wat betreft de soE-ope-
ratiess in Nederland. Maar de feiten achter dat argument zijn nooit onderzocht 
en,, wat belangrijker is, men zag over het hoofd dat de Britten langs een omweg 
tochh in staat waren de ontwikkelingen in Nederland te volgen. 

Inn de eerste plaats viel voor hen veel af te leiden uit het uit Nederland ontvangen 
soE-verkeerr zelf; niet alleen inhoudelijk, maar ook uit de technische kenmerken 
vann dat verkeer: patroonherkenning in de stijl van zenden, 'handschriften', kwaliteit 
vann ontvangst, plaatsen waarvandaan gezonden werd, enzovoort. Dat betrof 
hooggespecialiseerdee kennis en functies waarover de Britten beschikten, maar 
waartoee SOE geen toegang had.13 

Maarr de belangrijkste weg waarlangs de Britten door afluisteren hun kennis 
overr de vijand vergaarden, was het radioverbindingsnet van de Abwehr tussen het 
hoofdkwartierr in Berlijn en de Abwehrstellen buiten Duitsland zelf, in onder 
anderee bezet Europa. Ook de radioverbinding tussen dat Abwehr-hoofdkwartier 
enn het Oberkommando van de Wehrmacht (OKW) in Berlijn lag voortdurend 
onderr Britse 'observatie'. Al dat berichtenverkeer was machinematig vercijferd 
(Enigma);; als het door Bletchley was gedecodeerd droeg dat materiaal de verza-
melnaamm isos.1-*  Zelfs als de Abwehr in Nederland Berlijn alleen per koerier en 
telexx over het Englandspiel informeerde, was de kans groot dat informatie betref-
fendee dat Spiel over het Abwehr-verbindingsnet uitlekte, want Gïskes informeerde 
niett alleen Berlijn, maar ook zijn collega's in Brussel en Parijs. Als onderdeel van 
dee Wehrmacht zal de Abwehrstelle Nederland ongetwijfeld ook aan het eigen 
militairee hoofdkwartier hebben moeten rapporteren, dat op zijn beurt verantwoor-
dingg verschuldigd was aan de Oberbefehlshaber West in Parijs. Allemaal nooit 
onderzochtee wegen, waarlangs potentieel informatie over het Englandspiel naar 
Londenn heeft kunnen uitlekken. En er was daadwerkelijk sprake van uitwisseling 
vann Englandspiel-gegevens over de Duitse militaire radioverbindingen, zoals Oscar 
Reile,, voormalig Abwehrofficier en hoofd van de Frontaufklarung ui West, al in 
19788 in een tijdschriftartikel onthulde. Hij schrijft letterlijk: 'Wahrend dieser zwei 
Jahrenn sind innerhalb der deutschen Wehrmacht zahlreiche Funksprüche abgesetzt 
worden,, die das Gegenspiel "Nordpol" betrafen.'15 De laatste anderhalfjaar van 
dee oorlog was Reile Giskes' directe meerdere; daarvoor bekleedde hij een functie 
bijj  de Abwehr in Parijs. Na de oorlog waren beiden voor de 'Organisation Gehlen', 
dee latere Bundesnachrichtendienst (BND), werkzaam.'6 

Eigenn onderzoek bracht aan het licht dat ook Nederland op het Britse afluis-
terprogrammaa stond: er zijn gegevens over afgeluisterde radiostations van de Duitse 
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marinee en politie. Er is zelfs enig isos-materiaal beschikbaar, zelfs over de voor 
ditt onderzoek zo belangrijke periode, maar dat bleek ten slotte toch onvindbaar.17 

Bijj  nader onderzoek blijkt het argument van de aanwezigheid van een uitstekend 
telefoon-- en telexnet in Nederland voor Engelands onwetendheid over wat er zich 
inn Nederland afspeelde dus niet erg steekhoudend. Reiles mededelingen en onze 
huidigee kennis van de Britse afluisterpraktijken vormen een veilige bodem voor 
dee aanname dat in Engeland bij Section v, de contraspionageafdeling van MI6, 
dee feitelijke situatie van de soE-agenten in Nederland bekend was. Maar niet bij 
SOEE Dutch Section. 

MotievenMotieven en oogmerken — een model 

Naa het vorige betoog kunnen wij over de motieven kort zijn. Die waren aanvan-
kelijkk overwegend strategisch en politiek gemotiveerd, gericht op de opbouw van 
opp de lange termijn in te zetten dubbelagenten en het voorkomen van het ontstaan 
vann politieke barrières die de naoorlogse samenwerking met de Low Countries 
zoudenn kunnen schaden. In mei 1942 kwam daar met de Tweede Richtlijn van 
dee Chiefs of Staff aan SOE een gericht militair motief bij: het creëren van een 
permanentee dreiging van een aanval in het westen met het oogmerk het Russische 
frontt te ontlasten. Die wensen van de Chiefs of Staff werden op 20 mei 1942 in 
dee w Board besproken. Zoals wij in hoofdstuk 10 zagen, wilde men daar aan die 
wensenn tegemoetkomen, door onder meer via dubbelagenten in Engeland en 
Frankrijkk de Duitse aandacht te vestigen op een 'valse' grote operatie op een 
specifiekk doel, te noemen door de Chiefs of Staff. Zo'n doel werd echter niet 
genoemd,, de betreffende Commander-in-Chief Home Forces hield het idee slechts 
inn reserve. 

Hett is mijn overtuiging dat het Plan voor Holland, een reëel soE-plan, in 
aangepastee vorm als alternatief voor dit oorspronkelijke w Board-plan is aange-
wend.. Die aanpassingen kwamen neer op het niet noemen, maar slechts suggereren 
vann een specifiek doel (Calais), dat zeker in Duitse ogen een plausibel doel was, 
enn het inzetten van dubbelagenten in Nederland in plaats van in Frankrijk. De 
aanpassingenn van het Plan voor Holland tussen april en juni 1942, zoals beschreven 
inn hoofdstuk 7, worden er perfect mee verklaard, evenals het aankondigen van de 
komstt van de Plan voor Holland-agenten Jambroes en Bukkens over een reeds 
geïnfiltreerdee radioverbinding. 

Binnenn die dreigstrategie werd dus vanaf juni 1942 door middel van het Plan 
voorvoor Holland getracht Hitlers altijd aanwezige aandacht voor een mogelijk Tweede 
Front**  meer en meer te vestigen op Calais. Een daarop aansluitend, vanaf augustus 

Aann Churchill voorgelegd afgeluisterd Duits radiobericht van 24.3.42, waarin gewaarschuwd 

wordtt voor geallieerde landingen in België, Holland en Frankrijk (PRO, Hwi/448, CX/MSS/ 826/T8). 
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19422 ten uitvoer te leggen Plan voor België kon vanwege, onder andere, een gerichte 
actiee van de Belgische regering in Londen niet tot uitvoering komen, zoals wij in 
hoofdstukk 6 zagen. Die plannen wezen wég van Cherbourg/Cotentin, het moge-
lijk ee doel voor een grootscheepse crashraid eind 1942 {Sledgehammer) of voor het 
vestigenn van een permanente uitvalsbasis in het voorjaar van 1943 {Round Up), als 
hett Russische front het onverhoopt niet zou houden. Men moest dan desnoods 
dee aan die landingen verbonden extreem grote risico's lopen om Rusland in oorlog 
tee houden. 

Mett de latere operatie Overlord, de landing in Normandië, had het Plan voor 
HollandHolland in 1942 geen directe relatie. Toen eind 1943 kwam vast te staan dat een 
landingg in Frankrijk zou gaan plaatsvinden, werd het Plan voor Holland'zelfs door 
MI 66 opgeblazen; het had zijn werk gedaan en het werd tijd SOE'S schijnoperaties 
doorr echte te vervangen. Anders dan in Nederland wordt aangenomen, werd het 
onvermijdelijkee demasqué niet in gang gezet door de door MI 6 ontvangen tele-
grammenn van de Chef Staf van de Ordedienst (OD) in juni en juli 1943." 

Dee impuls daartoe kwam van 'c', het hoofd van MI6, die al vóór de ontvangst 
vann de OD-telegrammen zijn vermoeden dat de Duitsers alles van het soE-werk 
inn Nederland wisten besprak met het hoofd van de Air Ministery Intelligence; 
dezee sprak op zijn beurt SOE daarover aan op 9 juni 1943. Volgens de officiële 
Britsee /«^//^««--geschiedenis was vanaf de zomer van 1943 (bij MI6) bekend dat 
dee Duitsers het soE-netwerk in Nederland vanaf maart 1942 gepenetreerd hadden.18 

Toch,, aldus Foot, '...that certainty took months to spread from the older body 
too the younger; and sis's preoccupation with secrecy was such that not a word 
wass said yet either to the JIC or the chiefs of staff.'1? 

Dee in juli 1942 genomen beslissing het Tweede Front niet in Frankrijk maar in 
Noord-Afrikaa te openen, gaf het Plan voor Holland mogelijk ook een bijrol in het 
kaderr van een officieel misleidingsplan ter maskering van Torch. Dat plan droeg 
dee naam Overthrow en fingeerde een komende aanval op Calais. De geplande 
activiteitenn in bezet Nederland, waarvan de Duitsers door het Plan voor Holland 
wisten,, waarmerkten als het ware de door de vijand waargenomen troepenbewe-
gingenn en invasievoorbereidingen in Zuidoost-Engeland. Zoals in hoofdstuk 7 is 
beschreven,, kwam Overthrow om allerlei redenen niet tot ontwikkeling. Dat kan 
dee reden zijn geweest dat Sir Alan Brooke er in het najaar van 1942 bij De Bruijne 
opp aandrong met de dropping van de Plan voor Holland-agenten niet te wachten 
opp de terugkomst van de uitgezonden 'verkenner' Jambroes. 

**  Het motief'het ontlasten van het Russische front' vindt men al bij Jhr. P. Six (PEC 4CI, 563 

35666-35668).. Door latere schrijvers in een of andere vorm overgenomen: M. Daniels in Ehevters 

magazine,magazine, 2 juni 1984; P.H. Hoets, 'Englandspiel ontmaskerd', 175, 176. 

***  Koninkrijk 9, 1035-1037, OD-telegrammen van 10 juni en 16 juli 1943: 'Voor kol. de Bruin acht 

parachutistenn waaronder Doulin en Drake weken geleden gearresteerd code slagwoord friend 

Mariuss bekend' en 'Bericht is uit Haren moet voor kolonel de B. voldoende zijn ons niets anders 

bekend'. . 
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Loss van de verlichting die het Tweede Front in Noord-Afrika, na Torch, het 
Russischee front opleverde, leek de volgehouden dreiging van een Derde Front in 
hett westen met de schijnwerper op Calais zowel strategisch als tactisch een goede 
zaak;; dat laatste voor het geval het toch nodig zou blijken die invasie daadwerkelijk 
uitt te voeren mocht het Russische front bezwijken. Daar zag het begin 1943 met 
dee dreigende Duitse nederlaag bij Stalingrad en de geallieerde successen in Afrika 
niett naar uit. Die situatie was een extra reden de dreiging in het westen voort te 
zettenn in de hoop dat er in Duitsland zelf iets zou gebeuren. Dat zou de reden 
geweestt kunnen zijn om, ondanks Marks' rapport aan Gubbins van februari 1943 
overr een mogelijk Duitse penetratie van het totale soE-netwerk in Nederland, de 
parachuteringenn van mensen en materiaal niet onmiddellijk stop te zetten. Dat 
gebeurdee pas toen de RAF, verontrust over de hoge verliezen boven Nederland en, 
zoalss wij zagen, ingeseind door MI 6 over de Duitse penetraties van het soE-netwerk, 
err voorlopig een eind aan maakte. 

Inn maart 1943 vond in het kader van Walküreeen tweetal georganiseerde pogingen 
plaatss om Hitler uit de weg te ruimen. De eerste poging mislukte doordat de in 
Hitlerss vliegtuig geplaatste bom niet afging; de tweede door tijdnood als gevolg 
vann Hitlers onvoorspelbare gedrag.20 De Führer merkte er niets van, de oorlog 
roldee voort en het perspectief op een Armistice leek verder weg dan ooit. Weer 
wass de Duitse oppositie er niet in geslaagd op eigen kracht het nazi-regime ten 
vall  te brengen, te voldoen aan de grondvoorwaarde die ruimte zou scheppen voor 
meerr garanties aan dat verzet dan de 'Duitsland beloofde plaats in het toekomstige 
Europaa na de oorlog', zoals Eden in augustus 1942 aan bisschop Bell had laten 
wetenn (hoofdstuk 7). 

Datt MI 6 rond mei 1943 het Plan voor Holland opblies is onbegrijpelijk als men, 
zoalss bijvoorbeeld Hoets, meent dat het Plan primair tot doel had de Duitsers 
vroegtijdigg (1942) van de latere Normandische invasiestranden weg te lokken: die 
actiee van MI 6 blokkeerde juist het bereiken van dat doel. Een noodzaak voor dat 
ingrijpenn leek er niet te zijn. De OD-telegrammen waren nog niet binnen en die 
informatiee had men bovendien gemakkelijk kunnen verdonkeremanen, zoals men 
kennelijkk ook deed met de door Dessing verstrekte informatie toen die in april 
19433 in Zwitserland arriveerde. Pas in augustus 1943 zouden de eerste gearresteerde 
soE-agentenn uit Haaren ontsnappen. Wat de precieze reden voor die ingreep 
geweestt is, is nog onbekend. 

Hett Mió-initiatief knipt ook de door De Jong gelegde directe relatie tussen het 
PlanPlan voor Hollanden de operaties Sledgehammer en Overlord door. Voor hem had 
hett Plan betrekking op steun door het Nederlandse verzet bij geallieerde militaire 
operatiess tijdens of na een daadwerkelijk uitgevoerde invasie. Als dat inderdaad 
dee enige Britse doelstelling was, blijf t het duister waarom MI6, via de RAF, SOE 
overr de stand van zaken in Nederland 'inlichtte' en vervolgens, toen men eenmaal 
mett SOE om de tafel zat, weigerde zijn bewijzen op tafel te leggen. Door zo te 
handelenn werd SOE Dutch Section de kans ontnomen tijdig nieuwe parallelcircuits 
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opp te bouwen in voorbereiding op Overlord. Door handhaving van de gecorrum-
peerdee netten had men zelfs effectief de zich voordoende misleidingskansen kunnen 
uitbuiten. . 

Wantt ook in 1943 was er nog volop behoefte aan strategische misleiding: het 
weghoudenn van Duitse troepen van alle fronten. Die behoefte blijkt wel uit de in 
19433 onder de verzamelnaam Cockade uitgevoerde camouflage- en deceptieplannen: 
Tindall,, Starkey en Wadham. Deze drie subplannen suggereerden in 1943 aanvallen 
opp respectievelijk Noorwegen, Pas de Calais en de Golf van Biskaje. De drie 
plannenn waren erop gericht Duitse troepen in het westen te binden; precies zoals 
volgenss mij in 1942 de bedoeling was met het Plan voor Holland. Bovendien moest 
mett name Starkey de Duitse luchtmacht tot gevechten uitlokken en de Duitse 
aandachtt op Calais als toekomstig invasiedoel vestigen, als bijdrage aan de in 1944 
uitt te voeren en eveneens op Pas de Calais gerichte misleidingsoperatie Fortitude 
South.South. Starkey startte op 8 september 1943, maar ontwikkelde zich vanzelfsprekend 
niett tot een echte invasie. Aan het vasthouden van Duitse troepen in het westen 
droegg het zeker bij, maar de Duitse luchtmacht liet zich niet verlokken. Omdat 
laterr publiekelijk werd meegedeeld dat Starkey slechts een oefening op grote schaal 
geweestt was, mag men zich afvragen wat de echte waarde van de operatie is geweest 
alss middel om de Duitse aandacht stevig op Calais als toekomstige invasieplaats 
tee vestigen.21 

Hierr stuiten wij op een wezenlijk verschil in betekenis tussen de met het Plan 
voorvoor Holland nog gesuggereerde en in Starkey openlijk op de Pas de Calais gerichte 
signalenn richting vijand en de alarmseinen die van het latere misleidingsplan 
FortitudeFortitude South uitgingen. Het Plan voor Holland en Starkey waren strategische 
misleidingsplannen,, gericht op het vasthouden van Duitse troepen in het westen, 
verr van de echte fronten. Pas de Calais in deze plannen bevestigde alleen maar de 
bijj  de vijand al lang levende overtuiging dat bij uitstek in deze regio de opening 
vann het westfront te verwachten was. In Starkey was Pas de Calais tevens voor het 
eerstt het 'geloofwaardig doel' en tevens het 'definitieve doel waaraan in latere 
misleidingsplannenn vastgehouden zou kunnen worden' in de woorden van de 
doorr de w Board op 20 mei 1942 behandelde notitie (hoofdstuk 10). Nu in 1943 
tott de aanval in het westen besloten was mocht Starkey Pas de Calais als mogelijk 
invasiedoell  duidelijk aanwijzen. In 1942 kon dat niet omdat Pas de Calais in een 
aantall  kringen nog als serieus invasiedoel overwogen werd. 

FortitudeFortitude South was een specifiek strategisch/tactisch misleidingsplan gericht op 
hett weghouden van de ten noorden van de Seine gelegerde Duitse troepen van 
dee Normandische invasiestranden voor, tijdens en na de aanval, door te suggereren 
datt de aanval op gespreide plaatsen zou kunnen plaatsvinden. De geloofwaardig-
heidd van een meervoudige aanvalsdreiging kon alleen steun vinden in het bij de 
Duitsee oorlogsleiding gecreëerde en door deze te controleren beeld van een 
overmachtigee tegenstander, die inderdaad beschikte over de voor zo'n gigantische 
ondernemingg benodigde personele en materiële middelen.22 Dat beeld kon alleen 
inn Groot-Brittannië zelf opgebouwd worden met echte dan wel gefingeerde 
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legereenhedenn en materieel. Het dreigen met invallen elders, bijvoorbeeld in 
Noorwegenn {Fortitude North), ondersteunde dat Groot-Brittannië-beeld; de con-
centratiee van Duitse troepen in de bedreigde westelijke gebieden werd er onge-
twijfeldd negatief door beïnvloed omdat rekening gehouden moest worden met 
hett pareren van neveninvasies in Noorwegen.23 

Hett besluit om de aanval vanuit het westen op het bezette Europa in het voorjaar 
vann 1944 uit te voeren met een unconditional surrender van de vijand als doel, viel 
inn januari 1943. De voorbereidingen daartoe werden opgedragen aan een in april 
T9433 gecreëerde planningstaf, onder leiding van luitenant-generaal F. Morgan, 
Chieff  of Staff to the Allied Commander, Designate (COSSAC). 

Dee taak was drievoudig en bestond uit het ontwikkelen van: 

 een invasieplan {Overlord) voor 1944, 
 plannen om, als de Duitse tegenstand eerder zou afbrokkelen, versneld te kunnen 
oversteken,, de zogenaamde Rankin-phnnen, die al eerder in deze studie ter 
sprakee zijn gebracht, en 
 een systeem van verhullings- en misleidingsoperaties om de Duitsers in 1943 in 
hett westen vast te houden en de verwachtingen van een invasie in dat jaar 
overeindd te houden: het hiervoor genoemde deceptieplan Cockade. 

Aann Morgans staf was ook een sectie verbonden voor het bedenken en uitvoeren 
vann misleidingsplannen: Ops(B), onder leiding van luitenant-kolonel J.J. Read. 
Bijj  de uitvoering van die plannen werden ook double-cross-agenten ingezet.24 
Morganss staf produceerde Overlord'm. juli 1943. Het daaraan gekoppelde mislei-
dingsplann Fortitude kwam pas later, gereed in februari 1944.25 De voorloper 
Cockade,Cockade, waarvan Starkey een onderdeel was, kwam midden 1943 tot stand.26 

Dee Mi6-actie in mei 1943 om de soE-operaties in Nederland af te stoppen, kan 
verklaardd worden uit de door COSSAC gestarte werkzaamheden. Het Plan voor 
HollandHollandwaswas niet langer nodig; die rol zou worden overgenomen door het Cockade-
plan,, met name door het deelplan Starkey, waarmee een onorthodox initiatief 
werdd geformaliseerd en voortgezet. Dat zou misschien voor een deel verklaren 
waaromm MI 6 in de zomer van 1943 niet onmiddellijk de bewijzen voor de Duitse 
infiltrati ee van de SOE Dutch-circuits op tafel legde. Starkey moest zogezegd op 
stoomm komen en zolang SOE niet volledig overtuigd was van de ernst van de Duitse 
infiltratiess van haar circuits in Nederland zouden de operaties daar worden 
voortgezett en daarmee de misleidingc.q. de bescherming van de betrokken agenten. 
Doorr het stopzetten van de vluchten boven Nederland vanaf juni 1943 werden 
diee verwachtingen meer en meer illusoir. 

All  eerder is de vraag gesteld waarom MI 6 SOE niet rechtstreeks benaderde over 
dee 'besmetting' van zijn circuits in Nederland. Het antwoord zou gelegen kunnen 
zijnn in belangentegenstelling tussen MI6 en SOE, waarvan Boyles eerder aangehaalde 
verzoekk aan MI 6 om een 'full disclosure of our respective interests in Holland' 
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blijkk geeft. Ook Blizard wees daarop toen hij de soE-leiding in juli 1942 voorstelde 
dee Dutch Sections van SOE en MI 6 onder een eenhoofdige leiding te plaatsen 
(hoofdstukk 5). Ook de inhoudelijk beperkte behandeling van de Duitse penetratie 
vann de soE-circuits in Nederland door de JIC is een aanwijzing daarvoor. Zolang 
'sis'ss preoccupation with secrecy', waarop Foot wijst,27 voortduurt zal een volledig 
antwoordd ontbreken. 

Opp grond van het voorgaande kan men het volgende model in drie fasen van het 
Englandspiell  schetsen. 

Nrr fase/tijdvak initiatief regie/beleid 

11 7/1941-6/1942 M I 6 / X X - Ml 6 

Committee e 

6/1942-6/1943 3 

doelstellingg inzet gearresteerde SOE-

agentenn ten behoeve van 

strategischestrategische doelen 

 opbouw xx-agenten lange termijn 

'Code-spiel':: simpele codes, 

beveiliging,, radioprocedures 

 'sturing' SOE Dutch Section door 

terugkoppelingg op basis van 

informatiee uit Nederland 

Mi6/xx-- Mi6/Directors 

Committeee Military 

Intelligence e 

strategischestrategische doelen 

 dreiging invasie in het westen en 

steunn Overthrow/ Torch; 

 opbouw xx-agenten lange termijn 

 'Code-spiel': simpele codes, 

beveiliging,, radioprocedures 

 'sturing' SOE in Nederland 

6/1943-3/19444 Mi6/xx- Mi6/Directors 

Committeee Military 

Intelligence e 

tactischtactisch doel 

focuss Calais ivm Sledgehammer en 

RoundRound Up, 

tactischtactisch doel 

 focus Calais ivm Starkey 

 'Code-spieP: simpele codes, 

beveiliging,, radioprocedures 

 'sturing' SOE in Nederland 

All  deze operaties werden uitgevoerd zonder de formele toestemming van de Chiefs 
off  Staff: de Directors of Intelligence van de strijdkrachten droegen de verantwoor-
delijkheidd voor de militaire component. 

255 5 



HOOFDSTUKK I I 

WasWas SOE Dutch Section niet competent? 

Dee voormalige chief cypher officer van SOE Leo Marks noemde de kwaliteit van 

SOEE Dutch Section 'average'; hij had echter ongelijk toen hij in dat verband 

beweerdee dat maar een lid van de sectie Nederlands sprak.28 Dat waren er meer, 

onderr andere Büzard, zoals Foot meldt.29 Marks beschrijft, anders dan Foot, wél 

indringendd hoe slecht SOE 'technisch' voor haar taak was uitgerust. Voor codes, 

valsee papieren, zenders, radioprocedures, beveiliging en controletechnieken zoals 

fingerprinting,fingerprinting, Radio Direction Finding (RDF) enzovoort, was SOE lange tijd op 

anderee diensten en instanties aangewezen. Zoals al eerder is betoogd, werd die 

afhankelijkheidd met opzet in stand gehouden. Pogingen van SOE om de ontbre-

kendee voorzieningen dan maar zelf te ontwikkelen werden wel naar vermogen 

tegengewerkt,, maar niet echt geblokkeerd. 

Tegenn die achtergrond moet men ook de prestaties van SOE Dutch Section 

tussenn 1941 en 1944 bezien. Of een agent nog in vrijheid opereerde konden de 

landensectiess in het algemeen alleen beoordelen aan de hand van de inhoud van 

dee telegrammen en de juistheid van de security check. Telegramtekst en 'security-

meldingenn werden door anderen aangereikt. Wekten die argwaan dan moest men 

bijj  diezelfde instanties te rade gaan voor aanvullende informatie; tot juni 1942 bij 

M I 66 radio- en codedienst en daarna bij soE-central. Zelfs SOE'S Security Section, 

waarr een twijfelende sectieleiding in de eerste plaats zou aankloppen om advies, 

wass op M15 en M I 6 aangewezen voor nadere informatie.30 Op M15 voor eventueel 

binnenn het Verenigd Koninkrijk vergaarde informatie over de betrokken agent 

enn op MI 6 voor eventueel in het buitenland verkregen relevante informatie. Die 

informatiee was afkomstig van de eigen Mi6-agenten of van Britse vertegenwoor-

digerss in het neutrale buitenland, of werd verkregen door het afluisteren van het 

Duirsee radioverkeer, M I 6 Section v's specialiteit. Maar ook SOE'S Security Section 

vervulde,, zoals eerder is beschreven, een filterfunctie naar de landensecties toe. 

Hierr lagen legio mogelijkheden voor manipulatie van de informatie die SOE Dutch 

Sectionn op tafel kreeg. Die manipulatie bestond dus niet zozeer uit het verstrekken 

vann verkeerde informatie, maar uit het onthouden of in een bepaalde vorm gieten 

vann de kennis waarover men beschikte. En aanvullend uit het verstrekken van 

'dempende'' adviezen, als de sectieleiding desondanks argwaan tegen een bepaalde 

agentt ging koesteren. Dat vermoeden van manipulatie van SOE Dutch Section 

hoeftt hier nier verder aannemelijk te worden gemaakt; de voorgaande hoofdstukken 

leverenn daartoe voldoende gronden. 

Uiteraardd bestond de mogelijkheid om binnen de sectie een of meerdere personen 

tee belasten met het 'gladstrijken' van eventueel opkomende vermoedens, bijvoor-

beeldd het sectiehoofd of zijn communications officer. Omdat het personeel van 

SOEE Dutch Section, uitgezonderd Bingham, bij mijn weten nooit officieel is 

ondervraagd,, wil ik niet verder speculeren over aanwijzingen in die richting. De 

mogelijkheidd om betrokkenen alsnog te interviewen is inmiddels vervlogen. 
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Hett moet binnen het heersende regime {'need to know) voor een enkeling 
bijzonderr moeilijk geweest zijn om twijfels over de status van een agent tegenover 
dee leiding hard te maken. Zelfs voor een onconventionele persoonlijkheid als 
Markss bleek dat een martelgang.31 

Hett beeld van SOE Dutch Section dat na het voorgaande resteert, is dat van een 
gewonee soE-sectie, die met inzet plichtsgetrouw haar opdracht uitvoerde om in 
bezett Nederland efficiënt werkende sabotage- en Secret Army-circuhs op te bouwen 
enn te exploiteren. Dat laatste gebeurde voor andere doeleinden dan de sectie zélf 
veiligheidshalvee en met het oog op het effect mocht weten. Mogelijk dat men te 
loyaal,, te plichtsgetrouw adviezen van derden heeft opgevolgd om opkomend 
wantrouwenn tegen de 'echtheid' van bepaalde circuits te sussen in plaats van de 
relatiess met zo'n circuit te verbreken, zoals SOE Belgian Section (T) eind 1942 
deed.322 SOE Dutch Section's kansen het Duitse pokerspel op eigen kracht te 
doorzienn werden echter door een aantal bijzondere factoren sterk beperkt. 

BijzondereBijzondere facto ren 

Err zijn drie factoren aanwijsbaar die de kans dat SOE Dutch Section zelfstandig 
hadd kunnen ontdekken welk spel de Duitsers speelden bijzonder gering maakten. 
Datt was in de eerste plaats het bijzonder competente tegenspel van Giskes en 
Huntemannn aan de Abwehr-zijde. Met name Huntemanns buitenlandse ervaring 
enn zijn beheersing van het Engels stelde het duo met hulp van de in Engeland 
geïnstrueerdee gevangen soE-agenten in staat de telegramteksten zo te formuleren 
datt de inhoud aan de overkant geen wantrouwen wekte. Maar ook Schreieders 
uitstekendee politiewerk was aan dat tegenspel debet. De tweede factor betrof het 
gegevenn dat bezet Nederland Duits burgerlijk bestuur kende, hetgeen de Duitse 
politiee tegenover de militaire Abwehr op het vlak van de contraspionage een sterke 
positiee gaf. Rauter, het hoofd van de Duitse politie, zag kansen om de resultaten 
vann het gezamenlijke Spiel in Berlijn op eigen conto te schrijven. Vandaar zijn 
bereidheid,, tegen de regels, de agenten voor zo'n lange tijd gezamenlijk op te 
sluitenn en geen rechtsvervolging tegen hen in te stellen. Waren de regels wel 
gevolgdd en de agenten voor de rechter gebracht, dan waren daarover berichten 
uitgelektt en hadden deze op een of andere wijze Engeland bereikt. De laatste 
factorr houdt verband met het voorgaande en betreft de geïsoleerde positie waarin 
hett land was komen te verkeren. Dat maakte de kans wel erg klein dat geruchten 
overr de werkelijke stand van zaken - die er wel waren - via reizigers naar neutrale 
landenn of via Engelandvaarders Londen bereikten. Daar wachtten overigens de 
ondervragerss van M15 en MI6; SOE stond ook daarbij niet vooraan. 
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Tott slot 

Voorgaandee schildering plaatst het Englandspiel in een meer bij de praktijken van 
eenn totale oorlog passend kader. In dat kader zijn Nederlandse agenten bewust in 
Duitsee gevangenschap gestuurd, ingezet bij pogingen door middel van schijn-
operatiess de vijandelijke legermacht tot spreiding over meerdere fronten te dwin-
gen,, om zodoende zijn aanvankelijke overmacht aan mensen en middelen in 
Europaa geleidelijk te reduceren en te voorkomen dat hij die overmacht tot een 
beslissendee slag op een van de fronten heeft kunnen inzetten. De risico's, voorzover 
tee voorzien, van zo'n extreem gevaarlijke inzet, werden gepareerd door de agenten 
inn de tactiek van de geclausuleerde medewerking met de vijand te instrueren. Een 
tactiekk waarvan in de eerste plaats het hoofdkwartier profijt had, maar die ook de 
agentt in gevangenschap een zekere bescherming en uitzicht op overleven bood. 
Diee relatief veiliger positie zou nog versterkt worden, als de vijand de agenten bij 
gevangennemingg geen uitvoeringsdaden — sabotage, opruiing, samenzwering, pro-
paganda,, enzovoort — ten laste zou kunnen leggen. Door vanaf mei 1942 alle 
agentenn naar receptiecomités te sturen, werd in ieder geval bereikt dat hen wat 
uitvoeringshandelingenn betreft niets te verwijten viel. 

Niemandd in Engeland kon indertijd het lot voorzien dat de Nederlandse agenten 
uiteindelijkk zou treffen. Maar niet alleen Nederlandse agenten en verzetslieden 
vielenn aan dit Spiel ten offer, ook veel RAF-vliegers lieten bij deze operaties het 
leven;; hun overlevingskansen lagen statistisch vrijwel vast. 

Dee met het Englandspiel opgedane ervaringen stelden de geallieerde oorlogslei-
dingg in staat het wapen van de schijnoperaties verder te perfectioneren en het in 
19444 ten tijde van Overlord, zoals wij weten, met succes toe te passen. Voor een 
deell  werd de basis voor dit succes met het Englandspiel gelegd. 
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