
OPLEIDINGSS CROLEN

Patriotic School terecht waar zij onder de hoede stonden van een aparte
afdeling van de Military Intelligence, MI-19. In voorkomende gevallen
maakte MI-19 MI-6 of SOB op bepaalde personen attent, maar soms
kwamen Engelandvaarders pas na hun vrijlating uit de Patriotic School met
MI-6 of SOB in contact. Naast deEngelandvaarders waren er de opvarenden
van de koopvaardij en de militairen die zich, bijvoorbeeld uit Canada en
Zuid-Afrika, bij de Nederlandse strijdkrachten in Engeland gevoegd hadden
- op sommigen hunner werd een beroep gedaan, zich voor uitzending als
geheim agent ter beschikking te stellen.Een enkele keer kwam het voor dat
vrijwilligers speciaalvoor dat doel naar Engeland reisden. Van al die candi-
daten stond overigens geenszins vast dat zij ook als geheim agent aangeno-
men zouden worden; dat hing af van de resultaten die zij bij hun opleiding
zouden behalen en van de algemene indruk die zij daarbij zouden maken.

MI-6 en SOB waren strikt gescheiden organisaties die in beginsel dus ook
eigen opleidingen of zelfs opleidingsscholen hadden. Dat gold alleen niet
voor het parachutespringen. Daarin werden alle candidaat-agenten geoefend
op een en hetzelfde vliegveld (het vliegveld voor de burgerluchtvaart te
Manchester) dat overgedragen was aan de Royal Air Force. Men maakte er
drie of vier sprongen en werd dan geacht, de kunst meester te zijn. Tijd voor
een langere opleiding ontbrak en bovendien werd het onwenselijk geacht,
grote aantallen aspirant-geheime agenten lang bij elkaar te houden. Elke
aspirant had van het moment af dat hij tot de opleiding toegelaten was, een
schuilnaam, maar de kans bestond natuurlijk dat hij door een landgenoot
die ook aspirant was, herkend werd; daaruit konden in bezet gebied voor
diegeen die herkend was, risico's voortvloeien.
Wij beschikken niet over nadere gegevens inzake de opleidingsscholen

of -cursussen van MI-6, maar weten wel dat de geheime agenten die in de
periode '4o-lente '42 door MI-6 naar Nederland gezonden werden, geheel
door MI-6 opgeleid waren.
Dit was een van de eerste punten waarop bij de oprichting van het

Bureau Inlichtingen (BI) eind '42 ingegrepen werd. Broekman die er
hoofd van werd, zag het als een Nederlandse verantwoordelijkheid, uit-
eindelijk vast te stellen of een bepaalde aspirant de nodige geschiktheid
bezat.
De aspiranten die het Bureau Inlichtingen wenste uit te zenden, kwamen

eerst bij MI-6 in vooropleiding: een eerste opleiding voor radiotelegrafist,
waarbij zij evenwel zorgvuldig op hun algemene geschiktheid geobserveerd
werden. Ongeveer 30 % viel a£ Zij die tot de definitieve opleiding toe-
gelaten waren, werden opgenomen in een huis dat het Bureau Inlichtingen
in een buitenwijk van Londen gehuurd had, 'Huize Anna'. Daar vonden


