
GEHEIME DIENSTEN

vermoedelijk in samenwerking met Broekman geformuleerd en minister
van Boeyen is in de inhoud gekend.
Broekmans opdracht dan was, na te gaan welke 'geheime organisaties

met als doelstelling: hulpverlening bij de vrijmaking van Nederland' er in
bezet gebied bestonden; hoe die organisaties in elkaar zaten; of zij wapens
en munitie bezaten, en of de 'SD' iets van hun bestaan wist. Broekman zou
aan 'de leiding van de organisaties' f 36000 overhandigen 'ter goedmaking
van de onkosten [van de] verdere uitbouw'. Hij zou aan die leiding verder
meedelen dat de regering er op rekende 'dat alle organisaties in Nederland
uiteindelijk door één verantwoordelijke instantie geleid (zouden) worden'.
Er zou dus een overkoepelings-organisatie ontstaan en deze zou de naam
'God, Oranje en Nederland' moeten dragen (wij nemen aan dat dit een
vondst van van Boeyen is geweest). Alle tot 'God, Oranje en Nederland'
behorende groepen zouden uitsluitend 'op bevel van Harer Majesteits
regering of van de door Hare Majesteit benoemde opperbevelhebber' tot
actie mogen overgaan; sabotage was voorlopig verboden. De regering kon
desgewenst meer geld ter beschikking stellen.
Men ziet: deze opdracht was er niet op gericht, het tegen de bezetter

gerichte illegale werk onmiddellijk te stimuleren maar louter te waarborgen
dat een gebundelde illegaliteit bij de bevrijding van Nederland de regering
zou gehoorzamen. Sloot die opzet aan bij wat in Nederland aan politieke
stromingen aanwezig was? Van Boeyen en Derksema hadden er geen denk-
beeld van. Vandaar dat zij Broekman die, voordat hij Nederland verlaten
had, contact had gehad met vertegenwoordigers der politieke partijen (hij
had rapporten van Vorrink meegenomen), tevens opdracht gaven, zich een
beeld te vormen van wat in bezet gebied nog aan politieke krachten aan-
wezig was. Ook op dat gebied moest een Centrale Inlichtingendienst die die
naam waard was, gegevens verzamelen.
Hoe moest Broekman (die niet kon seinen en dus geen zender mee zou

krijgen) naar bezet gebied overgebracht worden? Per vliegtuig was niet
mogelijk; hij kon namelijk na zijn ongeval bij de training niet langer
gedropt worden. Per boot dan? Bij geruchte had Derksema vernomen dat de
groep-Hazelhoff Roelfzema er met steun van Rabagliatti in geslaagd was,
een 'weg via het strand' op te bouwen. Hij verzocht Rabagliatti, Broekman
van die weg gebruik te laten maken, maar Rabagliatti weigerde. In de
uitvoering van een plan waarbij Derksema betrokken was, had Rabagliatti
al geen vertrouwen maar bovendien was hij het met de verleende opdracht
niet eens. Op 21 januari '42 wees hij er Derksema schriftelijk op dat MI-6
uit Nederland minder militaire gegevens kreeg dan uit andere bezette
landen, dat het wenselijk was die achterstand op korte termijn in te halen,


