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FOO WOLTERS 

DOSSIERR NORDPOL 
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Hett Englandspiel is nog steeds een van de grote mysteries uit de Tweede Wereld-
oorlog.. Hoe is het mogelijk geweest dat de Britten zich zo lang - maart 1942 tot 
aprill  1944 - door de Duitsers lieten 'beetnemen'? Waarom negeerden ze de vele 
signalenn dat er met hun acties in bezet Nederland iets niet pluis was? En: was het 
well  een Englandspiel of toch eerder een 'Germany game'? 

Tientallenn agenten van de Britse Special Operations Executive (SOE) werden door 
dee Britse luchtmacht boven Nederlands grondgebied gedropt om steun te geven 
aann het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter. Vanaf mei 1942 werden al de-
zee agenten meteen bij hun landing door de Duitsers opgevangen en gearresteerd, 
enn de afgeworpen zenders werden door Duitse marconisten 'teruggespeeld'. In 
Londenn bleef het Duitse spel tot ver in 1943 onopgemerkt. In de overtuiging dat in 
Nederlandd met succes gewerkt werd aan de opbouw van een ondergronds leger 
volgenss het zogenaamde Plan voor Holland, ging Londen door met het sturen van 
nieuwee agenten en materiaal naar Duitse receptiecomités, gearrangeerd over de 
geïnfiltreerdee radiolijnen. De Duitsers van hun kant speelden het spel bekwaam 
mee;; een groot Duits succes dus, zo lijk t het. 

Dee gangbare visie, zoals onder anderen door dr. L. de Jong verdedigd, is dat de 
Duitserss slim gebruikmaakten van fouten en slordigheden aan Britse en Neder-
landsee kant. Zo sloegen de Britten geen acht op het ontbreken van de afgesproken 
beveiligingscodess in de telegrammen die de Duitsers in naam van gedropte agen-
tenn stuurden. Op basis van inmiddels vrijgegeven Britse documenten van onder 
anderee SOE, maar ook van nevendiensten, toont de auteur van dit boek aan dat het 
Englandspiell  eigenlijk beter een 'Germany game' kan worden genoemd. In werke-
lijkheidd waren het namelijk niet de Duitsers die de Britten bedrogen, maar omge-
keerd.. Door een groot aantal agenten te offeren brachten de Britten de Duitsers in 
verwarringg en verspreidden ze desinformatie. 

Joo Wolters is jurist. In het kader van zijn onderzoek naar het Englandspiel houdt 
hijj  zich al jaren bezig met de geschiedenis van spionage en inlichtingenwerk in 
dee Tweede Wereldoorlog. 
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